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Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

5/2022. (V. ...) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 16/2014. (IX.25.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

Balatonújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 16/2014. (XI.25.) 
önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A képviselők havi tiszteletdíja 60.000 Ft.” 

2. § 

Jelen rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjáig visszamenőleg kell alkalmazni. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
Vimmer István                                                                                     Nagy Gáborné 
polgármester                                                                                        jegyző 
 

A rendelet kihirdetve: 2022. május ..-án. 

 

Nagy Gáborné 
jegyző 
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Végső előterjesztői indokolás 

A képviselő-testület 30/2022.(IV.27.) számú határozatával elrendelte a rendelet módosítását, a 
képviselők tiszteletdíjának mértékét 60.000 Ft/hó/fő összegben rendelte megállapítani. 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 16/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás  

Egyéb  
hatás: 

A rendelet-tervezet a képviselők részére nyújtott 
tiszteletdíj mértékének emeléséről szól.   

A rendelet többletkiadást jelent, mivel az 
eddigi havi juttatás a képviselők esetében a 
50.000 Ft 2022. január 1. napjáig 
visszamenőleg 10 e Ft/hó/fő mértékkel 
megemelésre kerül, e jogcímen havonta a 
képviselők részére 60 e Ft/fő összegű 
tiszteletdíj egymillió Ft többletkiadást 
eredményez önerőből.  

Nincs Nincs Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a rendelet megalkotása a képviselő-testület által 30/2022.(IV.27.) szám határozatával elrendelt rendeletmódosítás. 
 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a kormányhivatal törvényességi-felügyeleti eljárását vonhatja maga után. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 
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