232/2011.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselőtestületének
…/2011. (...) rendelete
a települési képviselők díjazásáról, és természetbeni juttatásáról szóló
5/1995. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról
szóló 1990.évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdése, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17.§ (1)
bekezdésben foglalt felhatalmazása alapján a települési képviselők díjazásáról, és természetbeni
juttatásáról szóló 5/1995. (II. 23.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak
szerint módosítja:
1.§
A Rendelet kiegészül egy új 7. §-al az alábbiak szerint, az eredeti 7-8.§-ok pedig 8-9.§-ra változnak:
„7.§.
A tiszteletdíj mérséklése
(1) A képviselő köteles részt venni a képviselőtestületi ülésen, a bizottsági tag pedig a bizottsági
ülésen.
(2) A képviselő a képviselőtestületi, a bizottsági tag a bizottsági ülésről történő távolmaradást
legkésőbb az ülést megelőző napon telefonon vagy személyesen köteles bejelenteni a
Polgármesternél vagy az általa meghatározott személynél, a bizottsági tag pedig a bizottság
elnökénél vagy az általa meghatározott személynél a jelenléti íven történő rögzítés érdekében.
(3)

A havi tiszteletdíjat mérsékelni kell annál a képviselőnél és bizottsági tagnál, aki részben vagy
egészben távol marad a képviselőtestületi vagy a bizottság döntéshozataltól, a távolmaradását
pedig a (4) bekezdés szerint nem igazolja.

(4) Igazolt távollétnek kell tekinteti a rendes bizottsági vagy képviselőtestületi ülés vonatkozásában,
ha a képviselő vagy bizottsági tag
a) a képviselőtestület, a polgármester, az alpolgármester vagy a bizottság elnöke
megbízatása alapján az ülésekkel egyidőben az önkormányzat érdekében feladatot
teljesít,
b) a képviselőtestületi vagy a bizottsági ülés időpontjában beteg és erről orvosi igazolást
hoz vagy valamilyen időponthoz kötött egészségügyi ellátásban részesül és erről
igazolást hoz,
c) közvetlen hozzátartozója elhunyt és a végtisztesség időpontja egybeesik az ülés
időpontjával, állampolgári kötelezettségének tesz eleget és erről igazolást hoz.
(5) Az igazolt távollét bizonylatát a képviselő, vagy a bizottsági tag a Polgármesternél vagy az
általa megjelölt személynél a tárgyhó utolsó napjáig köteles leadni. A távolmaradás telefonon
történő bejelentése nem helyettesíti az írásos igazolást.
(6)

Rendkívüli ülés esetén a külföldi vagy belföldi munkahelyi elfoglaltság vagy egyéb
elháríthatatlan akadály miatti hiányzás igazolt távollétnek tekinthető, amennyiben annak tényét
az érintett képviselő, vagy bizottsági tag az ülés kezdetéig a (2) bekezdésben meghatározott
módon bejelenti.

(7) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíját a képviselőtestületi ülés munkájából történő
igazolatlan távolmaradás arányában a következők szerint kell mérsékelni:
a) ha a tárgyhavi képviselőtestületi ülés(ek) határozathozatalaiban 50 %-ot meghaladóan
nem vett részt az alapdíj 25 %-ával,
b) ha a tárgyhavi képviselőtestületi ülés(ek) határozathozatalaiban 25 %-ot meghaladóan
nem vett részt az alapdíj 15 %-ával,
c) ha a tárgyhavi képviselőtestületi ülés(ek) határozathozatalaiban 20 %-ot meghaladóan
nem vett részt az alapdíj 10 %-ával.
(8) Az állandó bizottsági tag (képviselő és nem képviselő) havi tiszteletdíját a bizottsági ülés
munkájából történő igazolatlan távolmaradás arányában a következők szerint kell mérsékelni:
a) ha a tárgyhavi bizottsági ülés(ek) határozathozatalaiban 50 %-ot meghaladóan nem
vett részt az alapdíj 12 %-ával,
b) ha a tárgyhavi bizottsági ülés(ek) határozathozatalaiban 25 %-ot meghaladóan nem
vett részt az alapdíj 7 %-ával,
c) ha a tárgyhavi bizottsági ülés(ek) határozathozatalaiban 20 %-ot meghaladóan nem
vett részt az alapdíj 5 %-ával.
(9) A tiszteletdíj mérséklése során a képviselőtestületi és a bizottsági ülésről történő igazolatlan
távollét miatti csökkentés mértékét külön-külön kell figyelembe venni.
(10)A tiszteletdíj mérsékléséről önkormányzati képviselő esetében a polgármester, bizottsági tag
esetében a bizottság elnöke javaslatára a Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és
Összeférhetetlenségi Bizottság dönt. A döntésről az érintettet írásban kell tájékoztatni. A
juttatás mértékének csökkentéséről a jegyzőt haladéktalanul értesíteni kell, aki ennek alapján
intézkedik az esedékes tiszteletdíj kifizetéséről, a csökkentés érvényesítéséről. A döntés ellen
az érintett a döntésről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül a
képviselőtestülethez fordulhat.”
2.§
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszíti.
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