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Tisztelt Képviselő-testület!
Sajnos továbbra is előfordul, hogy a testületi munkában egyes képviselők nem vagy
alig vesznek részt.
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi
XCVI. törvény értelmében az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha az
önkormányzati képviselő egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (2) bekezdése értelmében a
képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő tiszteletdíját 25%-kal,
maximum 12 havi időtartamra csökkentheti. Ismételt kötelezettségszegés esetén a
csökkenés újra megállapítható. A hatályos szervezeti és működési szabályzat ezzel
kapcsolatban úgy rendelkezik, hogy mind a képviselő, mind a bizottsági tag
tiszteletdíja 20%-kal csökken hat havi időtartamra, amennyiben a képviselő-testületi,
illetve bizottsági ülésen előzetes bejelentés nélkül egymást követő három alkalommal
nem jelenik meg. Ezt a szabályozást nem tartom kielégítőnek, a szigorítását már
javasoltam, de ezt a testület nem támogatta. (Indítványoztam, hogy a szankcionálva
legyen az, ha a képviselő három egymást követő alkalommal igazolatlanul van távol,
illetve az is, ha ez nem áll fenn, de hat hónapra nézve az ülések legalább felén nem
vesz rész bármilyen okból.)
Mivel feltételezem, hogy a szigorítást a testület többsége nem támogatná, ezért az a
javaslatom, hogy minden képviselő tegyen nyilatkozatot, melyben lemond
tiszteletdíjának bizonyos részéről, amennyiben az ülések meghatározott részén, illetve
megjelenés esetén is az ülés legalább felén nem vesz részt.
Ha a képviselő a tárgyhót megelőző három hónapban az ülések több, mint felén nem
vett részt, akkor a tárgyhavi teljes tiszteletdíjáról mondana le. Ha pedig az ülések
legalább felén részt vett, de több, mint negyedén nem vett részt, akkor a tárgyhavi
tiszteletdíja 50%-áról mondana le. Az ülésen való jelenlét akkor áll fenn, ha az adott
ülés időtartamának legalább felében jelen volt. Megítélésem szerint egy ilyen
nyilatkozat megtételével nyilvánvalóvá válna, hogy ki gondolja valóban komolyan a
képviselői munkát.
A tiszteletdíjról való lemondás sem helyi, sem magasabb szinten nincs szabályozva,
ezért a szervezeti és működési szabályzat módosítására is javaslatot teszek.

A rendelettervezet hatásai:
Társadalmi hatás:
Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik.
Gazdasági, költségvetési hatás:
Önmagában a rendeletnek nincs ilyen közvetett hatása.

Környezeti és egészségi következmények:
A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt
hatása.
Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Az adminisztrációban jelentős változás nem következik be.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
következménye:
A módosítás nem szükségszerű.
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az üléseken és a képviselőtestületi munkában való részvétel biztosítása érdekében arra kéri fel a települési
képviselőket, hogy tegyenek írásbeli nyilatkozatot, miszerint
− lemondanak a tárgyhavi tiszteletdíjukról arra az esetre, ha a tárgyhót megelőző
három hónapban az ülések több, mint felén nem jelentek meg,
− lemondnak a tárgyhavi tiszteletdíjuk feléről arra az esetre, ha a tárgyhót
megelőző három hónapban az ülések legalább felén megjelentek, de az ülések
háromnegyedén nem vettek részt,
továbbá nyilatkozzanak arról is, hogy az ülésen való jelenlét akkor áll fenn, ha az adott
ülés időtartamának legalább felében jelen volt a képviselő.
Határidő: folyamatos – a megtett nyilatkozatok alapján a szükséges intézkedések
megtételére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2013 (……) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 11/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 11/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
SzMSz) a következő 55/A. §-sal egészül ki:

„55/A. §
„(1) A települési képviselő tiszteletdíjáról vagy annak egy részéről írásban lemondhat.
(2) A tiszteletdíjról történő lemondást tartalmazó írásbeli nyilatkozatot a
polgármesterhez kell benyújtani.
(3) A nyilatkozatban meg kell jelölni, hogy a képviselő mely időszakra járó
tiszteletdíjról mond le. A képviselő a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendelet
kiadási előirányzatának megnevezésével megjelölheti, hogy az az összeg, amelyről
lemondott, milyen célra kerüljön felhasználásra.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő
napon hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

