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ELŐTERJESZTÉS

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 10. -i ülésére
A Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal Gáborjáni Kirendeltségén kinevezett
köztisztviselők illetményének megállapításáról szóló rendelet megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület!
A köztisztviselői bérek rendezését követően - mivel a képviselői tiszteletdíjak sem
módosultak 2014 óta - én azt gondolom, hogy az önkormányzat elmúlt 4 évi teljesítménye és
elért eredményei nemcsak a hivatalnak, nemcsak a polgármesternek, de legalább annyira a
képviselő-testületnek is köszönhetőek. Úgy gondolom, hogy ez az eredményes működés csak
egy ilyen konstruktívan együttműködő testülettel volt elérhető , ezért én javaslom, hogy a
képviselői tiszteletdíjakat is emeljük meg, fogadjuk el az erről szóló rendelet-tervezetet, így
2019. január l-től a képviselői tiszteletdíj 30.000.- forintról havi bruttó 40.000.- forintra
emelkedne.
. . ./2019. (1.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
Képviselő-testülete
Magyarország
Helyi
Gáborján
Község
Önkormányzat
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 143. §. (4) bekezdés f) pontjában
biztosított felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya
1. §
(1)

(2)

A rendelet hatálya kiterjed Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének
tagjaira, illetve a képviselő-testület bizottságának elnökére, tagjaira.
A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterre.

2.§
(1)

(2)

A képviselő havi tiszteletdíjra jogosult, melynek mértéke bruttó 40.000.- Ft / hó /
(alapdíj)
A bizottság elnökét, tagját az alapdíjon felül nem illeti meg tiszteletdíj.

fő

3.§
A tiszteletdíj minden hónap 3. napjáig esedékes, kifizetéséről a jegyző a Váncsodi Közös
Önkormányzati Hivatal Gáborjáni Kirendeltségének közreműködésével gondoskodik.
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4.§
Ez a rendelet 2019. január 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell
alkalmazni. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 11/2010. (XII.13) számú rendelet.

Gáborján, 2019. január 8.
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Előzetes

hatásvizsgálat

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzati

képviselők

tiszteletdíjáról szóló rendeletéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok
előkészítőjének előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérnie a szabályozás várható
következményeit. Önkormányzati rendelet esetében az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
az önkormányzat képviselő-testületét kell tájékoztatni a rendelet elfogadását megelőzően.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A rendeletalkotás célja a közös hivatalnál foglalkoztatott, de a községben működő
kirendeltségen dolgozó köztisztviselők bérének szinten tartása, az őket megillető juttatások
körének meghatározása úgy, hogy az elősegítse a köztisztviselői állomány megbecsülését, a
pályaelhagyás, elvándorlás megakadályozását.
Környezeti, egészségi hatása:

A köztisztviselők illetményének megállapításáról szóló rendelet környezeti és egészségi
kihatással nem jár a község egészére nézve.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet előkészítése, végrehajtása a munkálatokban
adminisztratív terhet nem jelent.

résztvevőknek

különösebb

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

A rendelet megalkotását kötelezettségként nem írta elő jogszabály az önkormányzat számára,
azt úgynevezett eredeti jogalkotói hatáskörében alkotja. Elmaradása mulasztásban
megnyilvánuló törvénysértést nem valósítana meg.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához a pénzügyi feltételeket az önkormányzat 2019. évi költségvetési
rendelete fogja tartalmazni, a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek a közös hivatalban
biztosítottak, a rendelet módosítása egyéb feltételeket nem igényel.
Gáborján, 2019. január 7.

RENDELET-TERVEZET
GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.„/2019. (1.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati

képviselők

tiszteletdíjáról

Gáborján
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország
Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 143. §. (4) bekezdés f) pontjában
biztosított felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. §

(1)

(2)

A rendelet hatálya kiterjed Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének
tagjaira, illetve a képviselő-testület bizottságának elnökére, tagjaira.
A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterre.
2.§

(1)

(2)

A képviselő havi tiszteletdíjra jogosult, melynek mértéke bruttó 40.000.- Ft / hó /
(alapdíj)
A bizottság elnökét, tagját az alapdíjon felül nem illeti meg tiszteletdíj .

fő

3.§
A tiszteletdíj minden hónap 3. napjáig esedékes, kifizetéséről a jegyző a Váncsodi Közös
Önkormányzati Hivatal Gáborjáni Kirendeltségének közreműködésével gondoskodik.
4.§

Ez a rendelet 2019. január 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell
alkalmazni. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 11 /2010. (Xll.13) számú rendelet.

Gáborján, 2019. január 8.
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ELŐTERJESZTÉS

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 10. -i ülésére

Tárgy: Baranyai Endre alpolgármester tiszteletdíja

Tisztelt Képviselő-testület!
Az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározásával kapcsolatosan lenne javaslatom, amelyet
szeretnék a képviselő-testület elé terjeszteni.
Az lenne a javaslatom, hogy az alpolgármester tiszteletdíját emeljük meg 2019. január l-től
55.000.- Ft/hó összegre. Úgy gondolom, hogy Baranyai Endre alpolgármesterként
kiemelkedően színvonalas és tiszteletre méltó munkát végez a községért, próbál segíteni
bármiben a község lakosain is, akik hozzá fordulnak.
Azt gondolom, hogy ez a teljesítmény megérdemli azt az elismerést, hogy a tiszteletdíja
55.000.- Ft/hó összegben megállapításra kerül. Megkérdezem, hogy van-e valakinek
hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata.

Határozati javaslat:
.. ./2019. (1.10) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy
döntött, hogy Baranyai Endre alpolgármester tiszteletdíját bruttó 55.000.- Ft/hó összegben
állapítja meg.
A képviselő-testület felhatalmazza Jenei Attila jegyzőt, hogy a tiszteletdíj havonta történő
kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő:

2019. január l-től folyamatos
Gyula polgármester
Jenei Attila jegyző

Felelős: Mező

Gáborján, 2019.január 8.
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ELŐTERJESZTÉS

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 10. -i ülésére

Tárgy:

Mező

Gyula polgármester részére jutalom megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző években is értékeltük a polgármester munkáját, igaz hogy ez általában év végén
történt meg, de most a 2018-as év lezárásakor elsiklottunk e fölött. Én úgy gondolom, hogy
polgármester úr megválasztása óta kiemelkedően színvonalas munkát végez a községért, az
önkormányzatért, az itt élő lakosokért. Ez a kimagasló teljesítmény tetten érhető a falu
hétköznapjaiban, ünnepein, az önkormányzat által szervezett rendezvényeken, az
önkormányzat intézmények működésében, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
megújulásában, a közfoglalkoztatási program sikerességében, de említhetnénk a gáborjáni
civil szervezetek újjáéledését és még sorolhatnám.
Úgy gondolom, hogy ez a teljesítmény megérdemli legalább azt az elismerést, amit 2017.
évében megítéltünk a polgármester úrnak, ezért én javaslom, hogy a 2018. évben nyújtott
munkájának elismeréseként a képviselő-testület 3 havi illetményének megfelelő jutalomban
részesítse Mező Gyula polgármester urat.

Határozati javaslat:
.. . /2019. (1.10) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy
döntött, hogy Mező Gyula polgármestert - 2018. évi munkájának elismeréseként - 3 havi
illetményének megfelelő jutalomban részesíti.
Felkéri Jenei Attila jegyzőt, hogy az összeg számfejtéséről és kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Jenei Attila jegyző

Gáborján, 2019.január 8.

