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ELŐTERJESZTÉS
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Tárgy: Módosító indítvány  a települési képviselők díjazásáról  és természetbeni  juttatásáról 
szóló 5/1995. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításához

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

Készítette: Zombory Miklós képviselő és dr. Enyedi Mária, Jogi és Pályázati 
Iroda

Előzetesen tárgyalja: minden bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez egyszerű X
minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 

igen X
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.
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Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület a 2011. november 9-i ülésén tárgyalta a települési képviselők díjazásáról 
és  természetbeni  juttatásáról  szóló  5/1995.  (II.  23.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet.

A  tervezet  megfelelő  irányvonalat  képvisel  a  képviselők,  bizottsági  tagok  kötelezettségei 
megszegésének szankcionálására.
Az  igazolt  távollét  szigorú  szabályai  azonban  nem  veszik  figyelembe  az  esetlegesen  a 
rendelet-tervezetben  szabályozott  bejelentési  határidőt  követően  bekövetkező,  de 
elháríthatatlan eseményt (pl. családtag betegsége, csőtörés, stb.).
A Bizottságok egy része jelenleg a délelőtti, déli órákban tartják üléseiket, mely időpontban 
azon képviselők,  bizottsági  tagok, akiknek olyan munkájuk van (pl.  tanár),  ami nem teszi 
lehetővé,  hogy  a  munkáltatójuk  –  a  törvényből  fakadó  kötelezettsége  ellenére  –  a 
helyettesítését rugalmasan tudja megoldani,  néhány esetben önhibájukon kívül nem tudnak 
részt venni egy-egy ülésen.

Fentiekre  tekintettel  javaslom,  hogy  a  felvázolt  problémákat  is  kezelő,  valamint  néhány 
pontosítást is tartalmazó módosító javaslatomat az alábbiak szerint fogadja be az előterjesztő 
illetve fogadja el a Képviselőtestület.

A rendelet-tervezet kihirdetett 1.§-át az alábbiak szerint javaslom módosítani:

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 az ülést megelőző napon,  rendkívüli bizottsági ülés esetén és a (4) 
bekezdés d) pontja esetében az ülést megelőző 2 órával korábban telefonon vagy 
személyesen  köteles  bejelenteni  a  Polgármesternél  vagy  az  általa  meghatározott 
személynél,  a  bizottsági  tag  a  bizottság  elnökénél  a  jelenléti  íven  történő  rögzítés 
érdekében.

(3) A havi  tiszteletdíjat  mérsékelni  kell  annál  a  képviselőnél  és  bizottsági  tagnál,  aki 
részben  vagy  egészben  igazolatlanul távol  marad  a  képviselőtestületi  vagy  a 
bizottsági döntéshozataltól.

(4) Igazolt  távollétnek  kell  tekinteti  a  rendes  képviselőtestületi  vagy  bizottsági  ülés 
vonatkozásában, ha a képviselő vagy a bizottsági tag 

a) a képviselőtestület, a polgármester, az alpolgármester vagy a bizottság elnöke 
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megbízatása  alapján  az  ülésekkel  egyidőben  az  önkormányzat  érdekében 
feladatot teljesít,

b) az  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, 

d) az  ülés  időpontjában  állampolgári  kötelezettségének  tesz  eleget  (pl.  idézés, 
tanúmeghallgatás) és erről igazolást hoz,

e) az ülésen elháríthatatlan családi ok miatt nem tud részt venni.

(5) Az igazolt  távollét  (4) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott bizonylatát  a 
képviselő a Polgármesternél vagy az általa megjelölt  személynél,  a bizottsági tag a 
bizottság elnökénél a tárgyhó utolsó napjáig köteles leadni. A távolmaradás telefonon 
történő bejelentése nem helyettesíti az írásos igazolást.

(6) Rendkívüli vagy 15 órát megelőzően kezdődő ülés esetén a 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 rendes képviselőtestületi ülés(ek) határozathozatalaiban 50 %-ot 
meghaladóan  nem  vett  részt  a  2.§-ban  meghatározott  tiszteletdíj (a 
továbbiakban képviselői tiszteletdíj) 25 %-ával,

b) ha a tárgyhavi rendes képviselőtestületi ülés(ek) határozathozatalaiban 25 %-ot 
meghaladóan nem vett részt a képviselői tiszteletdíj 15 %-ával,

c) ha a tárgyhavi rendes képviselőtestületi ülés(ek) határozathozatalaiban 20 %-ot 
meghaladóan nem vett részt a képviselői tiszteletdíj 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  rendes  bizottsági  ülés(ek)  határozathozatalaiban  50  %-ot 
meghaladóan  nem  vett  részt  a  3.§-ban  meghatározott  tiszteletdíj  (a 
továbbiakban bizottsági tagságért járó tiszteletdíj) 12 %-ával,

b) ha  a  tárgyhavi  rendes  bizottsági  ülés(ek)  határozathozatalaiban  25  %-ot 
meghaladóan nem vett részt a bizottsági tagságért járó tiszteletdíj 7 %-ával,

c) ha  a  tárgyhavi  rendes  bizottsági  ülés(ek)  határozathozatalaiban  20  %-ot 
meghaladóan nem vett részt a bizottsági tagságért járó tiszteletdíj 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 
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kézhezvételétől számított 15 napon belül a képviselőtestülethez fordulhat.

Budapest, 2011. november 17.

Zombory Miklós s.k.
képviselő
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