MAGYARCSANÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2016. (I.29.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 9/2014. (XI. 5.). számú rendelet
módosításáról

Záradék:
A rendelet megalkotás napja: 2016. január 28.
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. január 29.
A rendelet hatályba lépés napja: 2016. január 30.

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 9/2014. (XI. 05.)
számú rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet 1. § (1) – (3) bekezdése helyébe az alábbi (1) – (2) bekezdés lép:
„(1) A rendelet hatálya a polgármester és az alpolgármester kivételével a képviselő-testület
tagjaira, valamint a bizottságok nem képviselő tagjaira terjed ki.
(2) A képviselő-testület az e rendeletben szabályozottak szerint
a) az önkormányzati képviselő (továbbiakban képviselő)
b) a bizottság elnöke, tagja részére
megbízatásuk keletkezésétől, annak megszűnése időpontjáig havi tiszteletdíjat állapít meg.”
2. §
A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A képviselő havi tiszteletdíja bruttó 25.000,-Ft.
(2) A képviselőt, amennyiben bizottságnak tagja a képviselői tiszteletdíjon felül, annak 50 %ának megfelelő összegű tiszteletdíj illeti meg.
(3) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja a képviselői tiszteletdíj 50 %-a.
(4) A tiszteletdíj kifizetése utólag, a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig lakossági
folyószámlára utalással történik.”
3. §
A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és az alábbi (6) – (7)
bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a bizottság elnöke, tagja az éves munkatervben meghatározott bizottsági ülésről
indokolatlanul távol marad, melyet előzetesen és hitelt érdemlően nem ment ki, úgy a 2. § (2)(3) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj nem illeti meg.
(6) A képviselő-testületi ülésről történő indokolatlan távolmaradás tényét a polgármester
(ülés vezetője), bizottsági ülésről történő indokolatlan távolmaradás esetén a bizottság elnöke
(ülés vezetője) állapítja meg.
(7) A távolmaradás indokoltságának kérdésében kialakult vita esetén az Ügyrendi és
Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a képviselő-testület egyedileg dönt.”

4. §
A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőleges
hatállyal 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
Magyarcsanád, 2016. január 29.

Farkas János
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2016. január 29. napján kihirdetve.
Magyarcsanád, 2016. január 29.
Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

