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Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2014. (X.02.) önkormányzati rendelete2
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Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 237.§-ának felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:
1. § (1) E rendelet hatálya a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire terjed ki.
(2) E rendelet szabályait - a közszolgálati szabályzatban foglaltak szerint- a közszolgálati
ügykezelőkre és a polgármesterre is alkalmazni kell.

2. § (1) A köztisztviselő részére a 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 152.§ (1)
bekezdés a)- f) pontjaiban meghatározott visszatérítendő vagy vissza nem térítendő szociális,
kulturális és egészségügyi juttatások adhatóak.
(2) Az 1.§-ában meghatározott személyek részére szociális jóléti juttatásként:
a) visszatérítendő illetményelőleg
b) visszatérítendő lakhatási, lakásépítési, vásárlási támogatás
c) vissza nem térítendő tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési nyelvtanulási támogatás
állapítható meg.
(3)3 A címzetes főjegyző számára a költségvetési törvény címadományozási juttatást
állapíthat meg. Amennyiben a költségvetési törvény címadományozási juttatást nem állapít
meg, a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzat terhére a
címzetes főjegyző számára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
253.§ (9) bekezdésében meghatározott mértékű címadományozási juttatást biztosít.
3. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Köztisztviselők szociális
juttatásairól és kegyeleti támogatásról szóló 30/2004 (III. 30.) ÖR. számú önkormányzati
rendelet.
(2) Hatályát veszti 2014. október 12. napján a Tiszaföldvár Város Önkormányzata
Képviselőinek, valamint a képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak járó
tiszteletdíj megállapításáról szóló 24/2011. (IX. 30) Önkormányzati rendelet.
Tiszaföldvár, 2014. október 1.
Hegedűs István s.k.
polgármester
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Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin s.k.
címzetes főjegyző

Módosította a 36/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2014. december 18-i hatállyal.
Kiegészítette a 36/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2014. december 18-i hatállyal.
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Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 36/2014. (XII.18.) önkormányzati
rendelettel 2014. december 18-i hatállyal.

Tiszaföldvár, 2014. december 18.

Hajós Attiláné dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző
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Általános indokolás

Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(továbbiakban Kttv.) 237.§-ában kapott felhatalmazás alapján a Kttv. 152.§ által megállapított
keretek között rendeletet alkothat a köztisztviselők szociális juttatásairól.
Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2004. évben megalkotta a köztisztviselők szociális
juttatásairól és kegyeleti támogatásáról szóló önkormányzati rendeletet, melynek módosítása
szükségessé vált az időközben bekövetkező jogszabályi változások miatt.
A Kttv. 237.§ alapján az önkormányzati képviselőtestület a juttatásokkal és támogatásokkal
összefüggésben a Kttv. keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális,
egészségügyi juttatásokat, szociális támogatásokat.
A Kttv. 152.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője
szabályzatban állapítja meg. Az önkormányzati rendeletalkotás pusztán a juttatási formák
megállapítására szorítkozhatott. Tiszaföldvár Város Jegyzője először a 2001. évben a 62425/2001. számú utasítással tett eleget szabályozási jogkörének, tekintettel az időközben
bekövetkező jogszabályi változásokra, az utasítás többszöri módosítására volt szükség. A
módosítások a szociális juttatások fajtáit nem érintették. 2014. év augusztus hónapjában
szükségessé vált az új szabályozás elkészítése, melynek Tiszaföldvár Város Jegyzője a
6/2014. számú utasításával tett eleget. A 6/2014. számú utasítás mellékletét képezi a
közszolgálati szabályzat (továbbiakban: szabályzat), amelynek VII. fejezete tartalmaz
rendelkezéseket a köztisztviselők szociális juttatásaira vonatkozóan.
A Kttv. 152.§ (1) bekezdésének a)-f) pontjai alapján az alábbi juttatások állapíthatóak meg:
- lakhatási, lakásépítési, és-vásárlási támogatás
- albérleti díj hozzájárulás
- családalapítási támogatás
- szociális támogatás
- illetményelőleg
- tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás
A fent részletezett lehetőségek közül a szabályzat az alábbi támogatásokat tartalmazza:
- visszatérítendő illetményelőleg (melyet évente 2-3 köztisztviselő vesz igénybe)
- visszatérítendő lakhatási, lakásépítési, vásárlási támogatás (2007. évben került sor utoljára
támogatás odaítélésére)
- vissza nem térítendő tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési nyelvtanulási támogatás
állapítható meg (2004. évben volt lehetőség utoljára tanulmányi ösztöndíjjal támogatni a
köztisztviselők továbbtanulását)
Megfelelő anyagi fedezet hiányában a visszatérítendő lakhatási, lakásépítési, vásárlási
támogatás nyújtására 2007. óta; vissza nem térítendő tanulmányi ösztöndíj, képzési,
továbbképzési, nyelvtanulási támogatás nyújtására 2004. óta nem kerülhetett sor.
Amennyiben az éves költségvetési rendeletben erre megfelelő anyagi fedezet kerül
elkülönítésre, abban az esetben nyújthatóak a fenti szociális juttatások.
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban
Mötv.) 158.§-a hatályon kívül helyezi 2014. 10. 12. napi hatállyal a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. (továbbiakban: Pttv.) törvényt, valamint a helyi önkormányzati képviselők
jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvényt.
Az egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő
módosításáról rendelkező 2012. évi CCIX. törvény beemeli rendelkezéseit a Mötv.-be.
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselőinek, valamint a képviselő-testület bizottságai
nem képviselő tagjainak járó tiszteletdíj megállapításáról szóló 24/2011. (IX. 30)
önkormányzati rendelet rendelkezett a képviselő-testület az önkormányzati képviselők,
valamint a képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjainak járó havi tiszteletdíj
mértékéről.
A rendeletben meghatározottak szerint a tiszteletdíj:
- önkormányzati képviselők havi tiszteletdíja hetvenezer forint (alapdíj)
- az önkormányzati képviselő bizottsági tagsága esetén a tiszteletdíj az alapdíjon felül az
alapdíj 25%-ával megnövelve jár
- bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül az alapdíj 90%-ával növelve jár
- bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja az alapdíj 25 %-a.
Az önkormányzati képviselők, valamint a képviselő-testület bizottságainak nem képviselő
tagjainak járó havi tiszteletdíjának pénzügyi fedezetét a képviselő-testület minden évben
biztosította az éves költségvetési rendeletben.
A polgármester illetményére vonatkozóan a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény
(továbbiakban: Pttv.) 3.§ (1) bekezdésének rendelkezése szerint a polgármester illetményéről
a képviselő-testület dönt. A Pttv. 3.§ (2) bekezdése alapján: „A képviselő-testület a
polgármester illetményét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény (a továbbiakban: Kttv.)
szerint megállapított illetményalap és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám
szorzataként, összegszerűen száz forintra kerekítve állapítja meg”. A 10 000-nél több lakosú
település önkormányzata esetében a szorzószám 12, 5 tól –13, 5-ig terjed. Tiszaföldvár Város
Polgármesterének 521. 775,- Ft, azaz ötszázhuszonegyezer-hétszázhetvenöt forint összegű
illetményét a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület 419/2010.
(X. 18.) számú határozatával állapította meg.
A Mötv. 2014. október 13. napjától, a fent részletezett jogszabályi változásokra tekintettel
71.§ (2) bekezdésében, illetve a 71.§ (4) bekezdésének d) pontjában rendelkezik a
polgármester illetményéről. A Mötv. 71. § (2) bekezdése értelmében: „A megyei jogú város
polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának
időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes
államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.” A Mötv.
71.§ (4) bekezés d) pontja meghatározza: „polgármester illetménye a (2) bekezdésben
meghatározott összeg 70%- a 10 001–30 000 fő lakosságszámú település polgármestere
esetében.” A Mötv. 43.§ (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület alakuló vagy az azt
követő ülésén a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság, vagy bizottságok
tagjait, az alpolgármestert, az alpolgármestereket, illetve dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.
Az alábbi rendelkezés értelmében, képviselő-testület külön határozatban kell, hogy
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rendelkezzen a polgármester illetménye vonatkozásában, azon felül, hogy a Mötv. 71. § (4)
bekezdés d) pontja számszerűsíti a polgármesternek járó illetmény összegét.
A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról a Mötv. 35.§ (1), (3) és (4) bekezdése
tartalmaz rendelkezéseket: „A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági
elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat,
természetbeni juttatást állapíthat meg.
Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület,
továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett,
számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek kifizetését a
polgármester engedélyezi.
Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.”
A fent említett jogszabályokból megállapítható, hogy a polgármester illetményére vonatkozó
rendelkezéseket a Mötv. rendelkezéseiben számszerűsítve határozza meg, míg az
önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek, illetve a bizottság tagjainak járó
tiszteletdíj megállapításáról az önkormányzat képviselő-testületének kell rendeletet alkotnia.
A fent leírtakból következik, hogy a helyi
jogszabályváltozás miatt vált szükségessé.
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Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet személyi hatályát tartalmazza, mely a polgármesteri hivatal köztisztviselőire terjed
ki. Alkalmazni kell továbbá a polgármesterre és a polgármesteri hivatal közszolgálati
ügykezelőire.
2. §-hoz
A rendelet a szociális, jóléti juttatásokat tartalmazza az alábbiak szerint:
a) visszatérítendő illetményelőleg
b) visszatérítendő lakhatási, lakásépítési, vásárlási támogatás
c) vissza nem térítendő tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési nyelvtanulási támogatás
állapítható meg.
3. §-hoz
A rendelet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza.
4. §-hoz

A rendelet hatályon kívül helyező rendelkezéseit tartalmazza:
E rendelet kihirdetését követő napon a köztisztviselők szociális juttatásairól és kegyeleti
támogatásról szóló 30/2004 (III. 30.) ÖR. számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselőinek, valamint a képviselő-testület bizottságai
nem képviselő tagjainak járó tiszteletdíj megállapításáról szóló 24/2011. (IX. 30)
önkormányzati rendelet 2014. október 12. napján hatályát veszti.
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Előzetes hatásvizsgálat

A köztisztviselők szociális juttatásairól és kegyeleti támogatásáról szóló önkormányzati
rendelet-tervezethez:
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: a rendelet-tervezetnek nincs közvetlen társadalmi hatása
- gazdasági hatása: a rendelet-tervezetnek nincs közvetlen gazdasági hatása
- költségvetési hatása: a kiadások miatt befolyásolja a költségvetési egyensúlyt
b) környezeti és egészségi következmények:
- a rendelet-tervezetnek nincs közvetlen egészségügyi következményei
c) adminisztratív terhetek befolyásoló hatások:
- amennyiben a képviselő-testület éves költségvetésében juttatást állapít meg a
köztisztviselők részére, a polgármesteri hivatalnak el kell látnia a kifizetéssel
járó további adminisztrációs feladatokat, amely a keretösszeg nyilvántartásával
és felhasználásával kapcsolatos.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
- a rendelet megalkotása kötelező (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 237.§-a alapján)
- a rendelet megalkotásának elmaradása esetén felmerülő következmény: A jogszabály
megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye oly
módon határozható meg, hogy az önkormányzatnak a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény felhatalmazása alapján fennáll a jogalkotási kötelezettsége, melynek
elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos jogszabálysértést követne el.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi feltétel: rendelkezésre áll
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll
- pénzügyi feltétel: az önkormányzat képviselő-testülete által a költségvetésben
biztosított keret, valamint a korábban nyújtott ilyen jellegű támogatások visszafizetéséből
képződött összeg terhére történhet.
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Tiszaföldvár Város Polgármesterétől
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001

Előterjesztés
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők szociális
juttatásairól szóló___/2014.(___) önkormányzati
rendelet-tervezethez

Tisztelt Képviselő- testület!
Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(továbbiakban Kttv.) 237.§-ában kapott felhatalmazás alapján a Kttv. 152.§ által megállapított
keretek között rendeletet alkothat a köztisztviselők szociális juttatásairól.
Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2004. évben megalkotta a köztisztviselők szociális
juttatásairól és kegyeleti támogatásáról szóló önkormányzati rendeletet, melynek módosítása
szükségessé vált az időközben bekövetkező jogszabályi változások miatt.
A Kttv. 237.§ alapján az önkormányzati képviselőtestület a juttatásokkal és támogatásokkal
összefüggésben a Kttv. keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális,
egészségügyi juttatásokat, szociális támogatásokat.
A Kttv. 152.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője
szabályzatban állapítja meg. Az önkormányzati rendeletalkotás pusztán a juttatási formák
megállapítására szorítkozhatott. Tiszaföldvár Város Jegyzője először a 2001. évben a 62425/2001. számú utasítással tett eleget szabályozási jogkörének, tekintettel az időközben
bekövetkező jogszabályi változásokra, az utasítás többszöri módosítására volt szükség. A
módosítások a szociális juttatások fajtáit nem érintették. 2014. év augusztus hónapjában
szükségessé vált az új szabályozás elkészítése, melynek Tiszaföldvár Város Jegyzője a
6/2014. számú utasításával tett eleget. A 6/2014. számú utasítás mellékletét képezi a
közszolgálati szabályzat (továbbiakban: szabályzat), amelynek VII. fejezete tartalmaz
rendelkezéseket a köztisztviselők szociális juttatásaira vonatkozóan.
A Kttv. 152.§ (1) bekezdésének a)-f) pontjai alapján az alábbi juttatások állapíthatóak meg:
- lakhatási, lakásépítési, és-vásárlási támogatás
- albérleti díj hozzájárulás
- családalapítási támogatás
- szociális támogatás
- illetményelőleg
- tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás
A fent részletezett lehetőségek közül a szabályzat az alábbi támogatásokat tartalmazza:
- visszatérítendő illetményelőleg (melyet évente 2-3 köztisztviselő vesz igénybe)
- visszatérítendő lakhatási, lakásépítési, vásárlási támogatás (2007. évben került sor utoljára
támogatás odaítélésére)
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- vissza nem térítendő tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési nyelvtanulási támogatás
állapítható meg (2004. évben volt lehetőség utoljára tanulmányi ösztöndíjjal támogatni a
köztisztviselők továbbtanulását)
Megfelelő anyagi fedezet hiányában a visszatérítendő lakhatási, lakásépítési, vásárlási
támogatás nyújtására 2007. óta; vissza nem térítendő tanulmányi ösztöndíj, képzési,
továbbképzési, nyelvtanulási támogatás nyújtására 2004. óta nem kerülhetett sor.
Amennyiben az éves költségvetési rendeletben erre megfelelő anyagi fedezet kerül
elkülönítésre, abban az esetben nyújthatóak a fenti szociális juttatások.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban
Mötv.) 158.§-a hatályon kívül helyezi 2014. 10. 12. napi hatállyal a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. (továbbiakban: Pttv.) törvényt, valamint a helyi önkormányzati képviselők
jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvényt.
Az egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő
módosításáról rendelkező 2012. évi CCIX. törvény beemeli rendelkezéseit a Mötv.-be.
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselőinek, valamint a képviselő-testület bizottságai
nem képviselő tagjainak járó tiszteletdíj megállapításáról szóló 24/2011. (IX. 30)
önkormányzati rendelet rendelkezett a képviselő-testület az önkormányzati képviselők,
valamint a képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjainak járó havi tiszteletdíj
mértékéről.
A rendeletben meghatározottak szerint a tiszteletdíj:
- önkormányzati képviselők havi tiszteletdíja hetvenezer forint (alapdíj)
- az önkormányzati képviselő bizottsági tagsága esetén a tiszteletdíj az alapdíjon felül az
alapdíj 25%-ával megnövelve jár
- bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül az alapdíj 90%-ával növelve jár
- bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja az alapdíj 25 %-a.
Az önkormányzati képviselők, valamint a képviselő-testület bizottságainak nem képviselő
tagjainak járó havi tiszteletdíjának pénzügyi fedezetét a képviselő-testület minden évben
biztosította az éves költségvetési rendeletben.
A polgármester illetményére vonatkozóan a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény
(továbbiakban: Pttv.) 3.§ (1) bekezdésének rendelkezése szerint a polgármester illetményéről
a képviselő-testület dönt. A Pttv. 3.§ (2) bekezdése alapján: „A képviselő-testület a
polgármester illetményét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény (a továbbiakban: Kttv.)
szerint megállapított illetményalap és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám
szorzataként, összegszerűen száz forintra kerekítve állapítja meg”. A 10 000-nél több lakosú
település önkormányzata esetében a szorzószám 12, 5 tól –13, 5-ig terjed. Tiszaföldvár Város
Polgármesterének 521.775,- Ft, azaz ötszázhuszonegyezer-hétszázhetvenöt forint összegű
illetményét a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület 419/2010.
(X. 18.) számú határozatával állapította meg.
A Mötv. 2014. október 13. napjától, a fent részletezett jogszabályi változásokra tekintettel
71.§ (2) bekezdésében, illetve a 71.§ (4) bekezdésének d) pontjában rendelkezik a
polgármester illetményéről. A Mötv. 71. § (2) bekezdése értelmében: „A megyei jogú város
polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának
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időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes
államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.” A Mötv.
71.§ (4) bekezés d) pontja meghatározza: „polgármester illetménye a (2) bekezdésben
meghatározott összeg 70%- a 10 001–30 000 fő lakosságszámú település polgármestere
esetében.” A Mötv. 43.§ (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület alakuló vagy az azt
követő ülésén a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság, vagy bizottságok
tagjait, az alpolgármestert, az alpolgármestereket, illetve dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.
Az alábbi rendelkezés értelmében, képviselő-testület külön határozatban kell, hogy
rendelkezzen a polgármester illetménye vonatkozásában, azon felül, hogy a Mötv. 71. § (4)
bekezdés d) pontja számszerűsíti a polgármesternek járó illetmény összegét.
A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról a Mötv. 35.§ (1), (3) és (4) bekezdése
tartalmaz rendelkezéseket: „A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági
elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat,
természetbeni juttatást állapíthat meg.
Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület,
továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett,
számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek kifizetését a
polgármester engedélyezi.
Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.”
A fent említett jogszabályokból megállapítható, hogy a polgármester illetményére vonatkozó
rendelkezéseket a Mötv. rendelkezéseiben számszerűsítve határozza meg, míg az
önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek, illetve a bizottság tagjainak járó
tiszteletdíj megállapításáról az önkormányzat képviselő-testületének kell rendeletet alkotnia.
A fent leírtakból következik, hogy a helyi
jogszabályváltozás miatt vált szükségessé.

rendelet hatályon

kívül

helyezése

Fentiek valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről
szóló 61/2009 (XII.14.) IRM rendelet szabályainak - figyelembe vételével készült el a
köztisztviselők szociális juttatásairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet, annak általános
és részletes indokolása, mely előterjesztésem mellékletét képezi.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megvitatására és a rendelet
elfogadására.
Tiszaföldvár, 2014. szeptember 24.

Hegedűs István s.k.
polgármester
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36/2014.(XII.18.)

Tiszaföldvár Város Polgármestere

Előterjesztés
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57.§ (1)
bekezdése alapján „a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg
bizottságait bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük
alapvető szabályait. Az alakuló vagy azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles
megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó, és a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott bizottságait. A képviselő-testület a kétezernél több lakosú
településen pénzügyi bizottságot választ. A törvény más bizottság megalakítását is
elrendelheti, amelynek feladat- és hatáskört állapíthat meg.” A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi LXXIX törvény 83.§ (1) bekezdése szerint „ha a fenntartó három vagy annál több
nevelési-oktatási intézményt tart fenn, köteles közoktatási ügyekkel foglalkozó bizottságot
létesíteni és működtetni.” A fenti jogszabályi rendelkezések értelmében településünkön kettő
bizottság létrehozása és fenntartása kötelező, a pénzügyi valamint az oktatási bizottság.
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (IV.29.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról meghatározza a
bizottságok megnevezését és számát.
Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi önkormányzati
választásokat követően, 2014. október 27-én megtartott alakuló ülésén létrehozta a
bizottságokat, megválasztotta azok elnökét és tagjait. Ezen a képviselő-testületi ülésen nem
minden képviselő kapott bizottsági tagságot, ugyanakkor néhány képviselő pedig, több
bizottságban is megválasztásra került. Azóta eltelt időszakban ismételt egyeztetéseket
folytattam a megválasztott képviselőkkel és az egyeztetések eredményeként készítettem el az
előterjesztést és a szervezeti és működési szabályzat módosítására vonatkozó rendelettervezetet.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253.§ (9) bekezdése
lehetőséget biztosít a képviselő-testület számára, hogy a címzetes főjegyző számára
címadományozási juttatást állapítson meg, a javaslat ennek megállapítását tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezet
elfogadására.
Tiszaföldvár, 2014.december 18.
Hegedűs István s.k.
polgármester
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