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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A képviselő-testület ülésének napirendjén szerepel a településkép védelméről szóló 
23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása, mely rendelkezik a 
rendeltetésváltozás tudomásulvételét követően, az ingatlan-nyilvántartási átvezetés 
céljából kiadandó hatósági bizonyítvány kiállításáról, átruházott polgármesteri 
hatáskörben. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben 
kell rendelkezni a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról. Ezen 
törvényi rendelkezés alapján Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 14/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet 8. § k) pontját ki kell 
egészíteni a fenti átruházott hatáskörrel. 
 
Ezen kívül javaslatot teszek arra, hogy a 2019-ben megállapított képviselői tiszteletdíj 
mértéke, 2022. január 1-től, havi 25 000 Ft-ról – az inflációt és az önkormányzati 
alkalmazottak béremelésének a 20%-os mértékét figyelembe véve – 30 000 Ft-ra 
emelkedjen.   
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megvitatni, és a 
rendeletet megalkotni. 
 
 
Eplény, 2022. január 21.   
 
 
                                                                             Fiskál János  
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Eplény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete 

Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
14/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
következőket rendeli el: 

1. § 

Az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő- testületének Eplény Községi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019 (X.31.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) 8. § k) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

(A képviselő-testület a hatáskörei közül rendeleteiben a következőket ruházza át a 
polgármesterre: A polgármester dönt) 
„k) a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 

településképi bejelentési, véleményezési, kötelezési önkormányzati hatósági 
ügyekben; a rendeltetésváltozás tudomásulvételét követően, az ingatlan-
nyilvántartási átvezetés céljából kiadandó hatósági bizonyítvány kiállításáról.” 

2. § 

Az Ör. 47. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A települési képviselőt tevékenysége elismeréseként tiszteletdíj illeti meg. A 
képviselői tiszteletdíj összege havi 30 000 Ft.” 

3. § 

Ez a rendelet 2022. január 27-én lép hatályba. 

4. § 

A 2. § szerinti, a tiszteletdíj emelésére vonatkozó rendelkezést 2022. január 1-re 
visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Dancs Judit s.k. 
polgármester  Jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálat  
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X. 
31.) önkormányzati rendelet módosításához 

 
 

I. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. 
 (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
 a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
   aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
   ab) környezeti és egészségi következményeit, 
   ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
 b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményeit, és 
 c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 
 

II. 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X. 31.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban: 
tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások 
tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

 
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
 

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A tervezetnek közvetlen társadalmi, gazdasági hatása nincs, költségvetési hatása 

elenyésző.   
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 
A tervezetnek közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs.   
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményei: 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján a szervezeti és működési szabályzatról szóló 
rendeletben kell rendelkezni a képviselő-testület átruházott hatásköreinek 
felsorolásáról. A jogalkotás elmaradása esetén a képviselő-testület nem tesz eleget 
jogalkotási kötelezettségének. A tiszteletdíj mértékét ugyanezen rendeletben kell 
szabályozni, melynek emelése, az inflációt és az önkormányzati alkalmazottak 
béremelésének a 20%-os mértékét figyelembe véve, indokolttá vált.  

 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek 
 

Nincsenek személyi, szervezeti, tárgyi feltételek a pénzügyi feltétel rendelkezésre 
áll. 

  



6 
 

Indokolás  
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X. 
31.) önkormányzati rendelet módosításához 

  
 

 I. 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 18. §-a szerint: 

 
18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, 

amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és 
célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá 
ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás 
közzétételéről.   

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt 
szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, 
valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről. 

(3) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás nyilvánosságát jogszabályban 
meghatározottak szerint kell biztosítani. 

(4) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem 
rendelkezik. 

(5) A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály 
tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét. 

 
II. 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X. 31.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának indokai – a Jat 
18. §-a alapján – az alábbiak szerint összegezhetők: 
 
1. A javasolt szabályozást szükségessé tevő társadalmi, gazdasági, 

szakmai okok és célok, a jogi szabályozás várható hatásainak 
ismertetése 
 

A képviselő-testület ülésének napirendjén szerepel a településkép védelméről szóló 
23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása, mely rendelkezik a 
rendeltetésváltozás tudomásulvételét követően, az ingatlan-nyilvántartási átvezetés 
céljából kiadandó hatósági bizonyítvány kiállításáról, átruházott polgármesteri 
hatáskörben. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben 
kell rendelkezni a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról. Ezen 
törvényi rendelkezés alapján Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 14/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet 8. § k) pontját ki kell 
egészíteni a fenti átruházott hatáskörrel. 
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A javaslat szerint, a képviselői tiszteletdíj mértéke 2022. január 1-től havi 25 000 Ft-
ról – az inflációt és az önkormányzati alkalmazottak béremelésének a 20%-os mértékét 
figyelembe véve – 30 000 Ft-ra emelkedik.   
 
 
2. Az indokolás közzététele, nyilvánossága 
 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a 
közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 
5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati 
rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, 
végső előterjesztői indokolás Nemzeti Jogszabálytárban történő közzététele 
kötelező. A közzétett indokolás nyilvános. A jogszabály tervezetéhez tartozó 
indokolás kötelező erővel nem rendelkezik. A jogszabály értelmezésekor figyelmen 
kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel 
ellentétes részét. 

 
3. A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek 

összhangja, valamint a Jat. 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség 
 
 Az önkormányzati rendelet nem esik a Jat. 18. § (2) bekezdésének hatálya alá.  
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