
Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 3/2021 (II.8.) önkormányzati 

rendelete 

a bizottságok tagok részére járó tiszteletdíjak felfüggesztéséről a veszélyhelyzet időszakában 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában, illetve 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 31. § (2) 

bekezdésének végrehajtását 2021. február 9. napjától a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 

szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napjáig felfüggesztem. 

2. § A Rendelet 31. § (2) bekezdése alapján megállapításra, számfejtésre és kifizetésre nem 

kerülő tiszteletdíjak a veszélyhelyzet miatt felmerülő költségek finanszírozására 

használható fel. 

3. § Jelen rendelet a kihirdetést követően lép hatályba. 

4. § Jelen rendelet a veszélyhelyzet megszűnésének napjával hatályát veszti. 

 

 

 

Lőrincz György s.k. dr. Péntek Tímea s.k. 

polgármester jegyző 
 

Kihirdetve: Jánossomorja, 2021. február 8. 

 

 dr. Péntek Tímea s.k. 
 jegyző 

 

 

 

 

 

 



HATÁSVIZSGÁLAT 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

Társadalmi hatása: A járványügyi védekezéshez szükséges költségek fedezete növelhető. 

Gazdasági, költségvetési hatása: Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

védekezéshez szükséges költségek fedezetét jelen forrásfelhasználással kívánja az önkormányzat 

kiegészíteni. 

Környezeti, egészségügyi hatása: A járványügyi védekezés hatékonyabbá válhat a többlet 

fedezet okán. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következményei:  

A képviselő-testület bizottságai 2020. novembere óta nem üléseztek, ülésezhetnek. Így a nem 

képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításának, számfejtésének és kifizetésének 

felfüggesztése indokolt.  

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 

rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket, azok adottak. 

 

 

  
Indoklás 

 

 

Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett ki. A képviselő-testület, illetve a képviselő-

testület bizottságai 2020. novembere óta nem üléseztek, ülésezhetnek. Így a bizottságok nem 

képviselő tagjainak tiszteletdíjának megállapításának, számfejtésének és kifizetésének 

felfüggesztése indokolt. Továbbá ezzel a védekezéshez szükséges költségek fedezete 

kiegészíthető. 

 

 

Részletes indoklás 

 

1. §: A tiszteletdíjak felfüggesztésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz a nem képviselő 

bizottsági tagokra. 

 

2. §: A járványügyi védekezéshez szükséges költségek fedezetét növelő rendelkezést       

tartalmaz. 

 

3. §: Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz. 

 

4. §: Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 

 
 

 Lőrincz György s.k. 
 polgármester 

 


