NOSZLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2019. (X.24.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
(egységes szerkezetbe foglalva a 11/2020.(X.27.) önkormányzati rendelettel)
Noszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjaira (a
továbbiakban: képviselő) terjed ki.
2. § (1) A képviselő havi tiszteletdíjának mértéke 25.000,-Ft.
(2) A tiszteletdíj kifizetése a képviselők részére évente két alkalommal történik a képviselő
által kért módon. Az első kifizetés legkésőbbi időpontja június 30., a második kifizetés
legkésőbbi időpontja november 15.
(3) Ha a képviselő bizottságnak is tagja, a bizottságban végzett munkájáért tiszteletdíjra nem
jogosult.
2/A.§ 1 (1) A képviselő, a képviselő-testületi ülés megkezdésekor köteles a polgármesternek
bejelenti, ha az ülés közben ideiglenesen vagy véglegesen eltávozik. Igazolatlan hiányzásnak
számít, ha a képviselő-testületi ülés közben indokolás vagy a polgármesternek történő
előzetes bejelentés nélkül véglegesen távozik az ülésről.
(2) Ha a képviselő igazolatlanul vagy előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt a képviselőtestületi üléseken, akkor az alábbiakban meghatározott módon és mértékben a havi
tiszteletdíja csökkentésre kerül:
a.) A rendes képviselő-testületi ülésről való igazolatlan vagy előzetes bejelentés nélkül történő
hiányzás esetén a képviselő-tárgyhavi tiszteletdíját meg kell vonni,
b.) a rendkívüli képviselő-testületi ülésről való igazolatlan hiányzás esetén a képviselő
tárgyhavi tiszteletdíját 50 %-kal kell csökkenteni,
c.) ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.
(3) Ha a képviselő hat hónapon belül a testületi ülések feléről igazolatlanul, vagy előzetes
bejelentés nélkül hiányzik, a következő hat hónapra tiszteletdíja a polgármester javaslatára
megvonható.
(4) A Képviselő-testületi ülés esetén a távollétet az ülés megkezdéséig, az indok
megjelölésével, írásban kell a polgármesternek bejelenteni.
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(5) Bizottsági ülés esetén a távollétet az ülés megkezdéséig, az indok megjelölésével, írásban
kell bejelenteni a bizottság elnökénél, aki jogosult a távollét igazolására. A bizottsági
elnök távollétét a polgármester igazolja.
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. október
13. napjától kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 18/2014. (X.22.)
önkormányzati rendelet.

Farkasné Szolnoki Brigitta
polgármester
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