
 

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

../2017. (…) 

 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI.29.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 58. § (4) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(4) A bejelentési kötelezettség teljesítése alapján igazolt távollétnek minősül, ha a 

tiszteletdíjra jogosult betegsége, munkahelyi elfoglaltsága, szabadsága vagy hivatalos 

kiküldetése miatt nem tud részt venni az ülésen.” 

 
(2) A Rendelet 58. § (6) - (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(6) Amennyiben a képviselő a képviselő-testületi vagy a bizottsági ülésen való távollétére 

vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget és az ülésről igazolatlanul távol 

marad, úgy esetenként az őt megillető tiszteletdíjat egy havi időtartamra 50 %-kal csökkenteni 

kell. 
 

(7) Amennyiben a képviselő három hónapon belül három alkalommal bejelentés nélkül, 

igazolatlanul marad távol a (3) bekezdés szerinti ülésekről, úgy az őt megillető tiszteletdíjat 

három hónapra meg kell vonni. 
 

(8) A tiszteletdíj csökkentését és megvonását a polgármester előterjesztése alapján a 

képviselő-testület határozattal állapítja meg a soron következő ülésén. 

 

(9) Ismételt kötelezettségszegés esetén a tiszteletdíj csökkentés és megvonás újra 

megállapítható.” 

 
2. § 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén 

 polgármester  címzetes főjegyző 

Marcali Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Tel.: 85/501-000 
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Marcali Város Önkormányzatának  

Polgármestere     Tel.: 85/501-000 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.  

 

Ügyiratszám: 3220/7/2017.      ….. számú előterjesztés 

Ügyintéző: Dr. Steiner Györgyi 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

26/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 

../2017. (….) önkormányzati rendeletének 

 

 

Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S A  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

SZMSZ) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 33. §-a rendelkezésének megfelelően tartalmazza az Mötv.-ben 

meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő tiszteletdíjának 

csökkentésére, megvonására vonatkozó szabályokat. 

Az Mötv. 40. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület bizottságának nem képviselő 

tagjára az önkormányzati képviselők tiszteletdíjára vonatkozó rendelkezéseket kell 

megfelelően alkalmazni. 

 

A jegyző a jegyzőkönyvek és a jelenléti ívek alapján ellenőrzi az üléseken való részvételt, 

illetve az ülésekről való távolmaradásokról, és az azokra vonatkozó bejelentésekről 

nyilvántartást vezet. 

 

Sajnos van rá példa, hogy egyes tagok rendszeresen nem vesznek részt az üléseken, s 

távolmaradásukat nem is jelentik be. Magatartásuk nyomán előfordult, hogy az ülés 

határozatképtelenség miatt elmaradt. Ezzel egyrészt felesleges terhet róttak az üléseken 

kötelességtudóan megjelenő társakra, másrészt igazságtalanul járandósághoz jutottak el nem 

végzett munkáért.  

A nem kívánatos jelenség visszaszorítása érdekében indokoltnak látszik a vonatkozó 

szabályozás szigorítása. 

 

A rendeletet a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni, összhangban a helyi 

önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról 

szóló 3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelettel. 

 

 

Marcali, 2017. október 10. 

 

  Dr. Sütő László 

 polgármester 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti és 

egészségi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló 

hatás: 

Egyéb  

hatás: 

A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet a 

mindenkori képviselő-testület és szervei működésének 

részletes szabályait tartalmazza.  

A működés egyik alapvető feltétele, hogy az arra 

hivatottak vállalt kötelezettségeiket teljesítsék, vegyenek 

részt a testületek munkájában. Ennek egyik ösztönző 

eleme nem teljesítés esetére a járandóság csökkentése vagy 

megvonása. 

Nem jelentős mértékű, de el 

nem végzett munkáért nem 

történik kifizetés. 

Nincs. Nincs.  Ösztönzőleg hat a 

testületek zavartalan 

működésének 

biztosítására. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: van rá példa, hogy egyes tagok rendszeresen nem vesznek részt az üléseken, s távolmaradásukat nem is 

jelentik be. Magatartásuk nyomán előfordult, hogy az ülés határozatképtelenség miatt elmaradt. Ezzel egyrészt felesleges terhet róttak az üléseken 

kötelességtudóan megjelenő társakra, másrészt igazságtalanul járandósághoz jutottak el nem végzett munkáért.  

A nem kívánatos jelenség visszaszorítása érdekében indokoltnak látszik a vonatkozó szabályozás szigorítása, azaz a mulasztó tiszteletdíjának 

jelentősebb összegű csökkentése, illetve adott esetben annak megvonása. 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

A módosítás elmaradása esetleges határozatképtelenség okán a testületek működésének zavarát okozhatja, el nem végzett munka után járó kifizetések 

történhetnek. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  

 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre állnak. 

 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 

 


	03.1._2017. (X. ) Onkormanyzati SZMSZ  mód.
	03.2._2017.(X..) SZMSZ mód.előzetes hatásvizsgálati lap

