Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Majosháza Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a Majosháza Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az
alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.§ A képviselő-testület az általa elfogadott munkaterv szerint évente legalább hat alkalommal, a
munkatervben megjelölt hónap negyedik csütörtökjén 15:00 órai kezdettel tartja rendes üléseit.
Indokolt esetben a Polgármester a munkaterv szerinti ülés napját a meghívó kiküldésével
módosíthatja.”
2. § A R. 52. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„52.§ (1) A települési képviselőt a képviselő-testületi munkában való részvételéért havi tiszteletdíj
(továbbiakban: alapdíj) illeti meg, amely mértéke 50.000 forint.
(2) Ha a képviselő bizottságnak tagja, a havi tiszteletdíja az alapdíjon felül – több bizottsági tagság
esetén is - az alapdíj 40 %-a, száz forintra kerekítve.
(3) A bizottság nem képviselő tagját havonta tiszteletdíjként - több bizottsági tagság esetén is - az
alapdíj 40 %-a illeti meg, száz forintra kerekítve.
(4) A bizottság elnökének a tiszteletdíja havonta az alapdíjon felül - több tisztség és bizottsági tagság
esetén is – az alapdíj 50 %-a, száz forintra kerekítve.
(5) Ideiglenes bizottság elnökének és tagjainak a díjazására a bizottság megszűnéséig az (1)-(4)
bekezdésekben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
(6) A képviselő-testület és a bizottságok üléseiről igazoltan csak legkésőbb az ülés előtti napon – a
meghívóban megadott telefonszámon szóban, vagy írásban történő - bejelentés alapján lehet távol
maradni. Igazolt távollétnek számít, ha a tiszteletdíjra jogosult több napon át igazolt betegsége, vagy
hivatalos kiküldetése miatt nem tud részt venni az ülésen.
(7) Ha a tiszteletdíjban részesített személy önhibájából, előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt a
testületi, vagy bizottsági ülésen, vagy üléseken az alábbiakban meghatározott módon és mértékben a
havi tiszteletdíja csökkentésre kerül:
a) Képviselő-testületi ülésről való igazolatlan hiányzás esetén a képviselő következő havi
tiszteletdíját 50 %-kal kell csökkenteni.
b) Bizottsági ülésről való igazolatlan hiányzás esetén a bizottsági tag következő havi tiszteletdíját
50 %-kal kell csökkenteni.
c) Ha a képviselő az adott hónapban a képviselő-testület és a bizottság üléséről is igazolatlanul
hiányzik, az a) és b) pont alkalmazása helyett a következő két havi tiszteletdíját kell 50 %-kal
csökkenteni.
d) A képviselő, vagy a bizottsági tag négy egymást követő ülésről való igazolatlan hiányzása
esetén a képviselő-testület egyedi döntésével legfeljebb tizenkét havi időtartamra a képviselő,
vagy a bizottsági tag havi tiszteletdíját korlátlanul csökkentheti, vagy teljes egészében
megvonhatja.
e) Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés, illetve a megvonás újra megállapítható.
f) A részvételt az ülésről készült jelenléti ív alapján kell megállapítani. A hiányzásokat a Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezési és Önkormányzati Osztálya kíséri figyelemmel és erről
folyamatosan tájékoztatja a Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottságot. A Pénzügyi,
Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság a hiányzásokról a képviselő-testület rendes ülésein beszámol
a Képviselő-testület felé.”
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3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2017. január 1.
napjától kell alkalmazni.

Kis Gábor
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:
A rendelet 2017. február 24. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a
hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző
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