NYÉKLÁDHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
14/2014. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelete
a települési képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról
Nyékládháza Város Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
(1)

Az önkormányzati képviselő és a nem önkormányzati képviselő bizottsági tagokat e
minőségükben végzett munkájukkal összefüggésben - megbízatásuk keletkezésének
napjától a megbízatásuk megszűnésének napjáig - jelen rendelet szerinti tiszteletdíj
illeti meg.

(2)

Jelen rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterekre.
Tiszteletdíj mértéke, kifizetése
és lemondásának szabályai
2. §

(1)

A települési képviselők havi tiszteletdíja 38.000.-Ft (alapdíj).

(2)

A képviselő-testület bizottságába megválasztott képviselő tiszteletdíja (bizottsági
tagságonként) 17.000.-Ft .

(3)

A bizottsági elnök az alapdíjon felül 34.000.-Ft tiszteletdíjra jogosult.

(4)

A bizottságba megválasztott nem képviselő tag havi 17.000.-Ft tiszteletdíjra jogosult.
3. §

(1)

A képviselő tiszteletdíjáról írásban lemondhat.

(2)

A tiszteletdíjról történő lemondást tartalmazó írásbeli nyilatkozatot évente a
polgármesterhez kell benyújtani legkésőbb az önkormányzat költségvetésének
elfogadásáig.

(3)

Ha a képviselő az e rendelet alapján megállapított tiszteletdíjáról írásbeli
nyilatkozatában lemond, annak tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) mely időszakra járó tiszteletdíjról kíván lemondani,
b) az a) pontban meghatározott időszakra járó tiszteletdíj összege mely
célra kerüljön felhasználásra.

(4)

Ha a tiszteletdíjról való lemondás időpontjában a felhasználás célja az írásbeli
nyilatkozatban nem kerül meghatározásra, abban az esetben a nyilatkozatnak
tartalmaznia kell, hogy felhasználásáról későbbi időpontban nyilatkozik a képviselő.

(5)

A tiszteletdíj elszámolásáról és kifizetéséről a jegyző gondoskodik.
4. §

(1)

A képviselő az alapdíj 25 %-kal csökkentett összegére jogosult, ha a testületi ülésen
nem vesz részt, feltéve, hogy az azt közvetlenül megelőző ülésen sem vett részt. Az
alapdíj abban a hónapban csökken, amelyben az ismételt mulasztás megtörtént. A
képviselő egyébként a tiszteletdíja 100 %-ára jogosult.

(2)

A bizottságok elnökeire és tagjaira az e tisztség után járó tiszteletdíj megállapításánál
az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a tiszteletdíj
nem csökkenthető, ha az érintett személy az adott hónapban több ülésen vett részt,
mint amennyit elmulasztott.

(3)

A testületi és bizottsági (továbbiakban: testületi) üléseken való jelenlét igazolására a
jelenléti ív szolgál.

(4)

Igazolt távollét esetén az (1) és (2) bekezdésben foglalt szabályok nem alkalmazhatóak
a képviselőre, bizottsági elnökre és tagokra (továbbiakban: képviselő).

(5)

Igazolt távollétnek minősül különösen:
a)
b)

c)

kereső képtelenséggel járó betegség,
a testület vagy a testület elnökének meghatalmazása (megbízása)
alapján, közfeladat ellátása céljából bekövetkező, önkormányzati
érdekből történő távollét,
egyéb méltányolható ok.

(6)

A távollétet a testületi ülés megkezdéséig, az indok megjelölésével, írásban kell a
polgármesternek, illetve a bizottság elnökénél bejelenteni.

(7)

A bizottsági elnök távollétét a polgármester igazolja.

(8)

Amennyiben a képviselő akadályoztatása miatt nem tudja távollétét az ülés
megkezdéséig bejelenteni, akkor az akadályoztatás megszűnését követően
haladéktalanul köteles eleget tenni a jelen rendelet szerinti bejelentési
kötelezettségének.

(9)

Az Ügyrendi Bizottság dönt abban az esetben, ha a távollét minősítése tekintetében
vita merül fel.
5.§

(1)

A képviselő testületi ülésről való távolmaradását, ha az a 4. § (5) bekezdésének c)
pontja szerinti okból történt, kérelmére a polgármester igazolja. Ez esetben az alapdíj
összegének megállapítása szempontjából jelenlévőként kell figyelembe venni.

(2)

A bizottsági elnök tartós távolléte esetén a helyettesítésre jogosultat – a helyettesítés
időtartamára – az elnökre vonatkozó díjazás illeti meg. Tartós távolléten legalább két
egymást követő bizottsági ülés elmulasztását kell érteni.

(3)

A bizottsági tagok vonatkozásában az önkormányzati érdekből történő távollét
igazolására az (1) bekezdésben foglaltak szerinti juttatás megállapításához a bizottság
elnöke jogosult.
6. §

(1)

A képviselőnek a képviselői tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával
igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni.

(2)

A kifizetését a polgármester engedélyezi.

7. §
(1)

Az e rendeletben biztosított tiszteletdíj számfejtéséről és kifizetéséről Nyékládháza
Város Önkormányzatának Jegyzője (továbbiakban: Jegyző) a tárgyhót követő hó 15.
napjáig köteles gondoskodni.

(2)

A kifizetéshez szükséges igazolásokat, kérelmeket a tárgyhónapot követő hó 10.
napjáig kell a jegyzőhöz eljuttatni.
8. §

Az e rendelet szerinti juttatásra vonatkozó
megszüntetésekor a Jegyző végelszámolást készít.

jogosultság

megszűnése,

illetve

9. §
A rendeletben szabályozottakkal kapcsolatos vitákban a Képviselő-testület az Ügyrendi
Bizottság véleményének kikérését követően dönt.
10. §
(1)

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A bizottsági elnökök és tagok
tekintetében megválasztásuk napjától kell alkalmazni.

(2)

Hatályát veszti Nyékládháza Város Képviselő-testületének a települési képviselők és
bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 2/1995. (I. 17.) önkormányzati rendelete.

Nyékládháza, 2014. november 25.

Dr. Guba Zoltánné dr. Ducsai Dalma
aljegyző

Urbán Sándorné
polgármester

A rendelet kihirdetésre került:
Nyékládháza, 2014. november 28.

jegyző távollétében:
dr. Guba Zoltánné dr. Ducsai Dalma
aljegyző

