Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
18/2014. (XI. 27.) önkormányzati
rendelete
a megyei közgyűlés tagjainak juttatásáról
[A 10/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt
szöveg.]

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli
el:
1.§
(1)

A rendelet hatálya Nógrád Megye Önkormányzata Közgyűlésének tagjaira terjed ki.

(2)

Nem terjed ki a rendelet hatálya a közgyűlés elnökére, alelnökére.
2.§

(1)

A közgyűlés tagjait munkájukért tiszteletdíj illeti meg, amelynek havonkénti bruttó
összege a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint megállapított illetményalap
250 %-a (a továbbiakban: alapdíj).

(2)

Amennyiben a közgyűlés tagja
a) bizottság tagja, az alapdíj és annak 3,5 %-ával növelt;
b) bizottság elnöke vagy tanácsnok, az alapdíj és annak 65,6 %-ával növelt
összegű tiszteletdíjra jogosult havonta.

(3)

A közgyűlés tagját – a bizottsági elnök, a tanácsnok, valamint a (4) bekezdésben foglalt
eset kivételével – ha több bizottság tagja, az (1) bekezdésben megállapított alapdíjon
felül havonta az alapdíj 10%-ának megfelelő összegű tiszteletdíj illeti meg.

(4)

Amennyiben a közgyűlés vagy a bizottság (a továbbiakban együtt: testület) a tagját a
testülettel kapcsolatos feladat rendszeres ellátásával bízza meg, vagy delegálja, az (1)
bekezdésben megállapított alapdíjon felül havonta az alapdíj 24,2%-ának megfelelő
összegű tiszteletdíjra jogosult.
3.§

(1)

A 2.§-ban meghatározott tiszteletdíjak kifizetésekor a közterhek viselésére vonatkozó
mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével kell eljárni.

(2)

A tiszteletdíj összegének százalékos megállapítása során 100 Ft-ra történő kerekítést
kell alkalmazni.

(3)

A tiszteletdíj kifizetésére minden hónap 5. munkanapjáig kerül sor.1
4.§

(1)

A tag köteles a testület munkájában részt venni.

(2)

A tag a testület üléséről való távolmaradását, vagy az ülésről való késését, eltávozását
(továbbiakban együtt: távolmaradás) legkésőbb az ülés megkezdéséig köteles a
közgyűlés elnökének, illetve a bizottság elnökének (továbbiakban együtt: elnök)
lehetőség szerint írásban bejelenteni.

(3)

Igazolatlannak minősül a távolmaradás, ha azt a tag, illetve az általa megbízott személy
az ülést megelőzően az elnöknek a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem jelenti be.

(4)

Nem minősül igazolatlannak a távolmaradás, ha az előzetes bejelentés elháríthatatlan
akadályba ütközik és a tag a távolmaradás okát az ülés napjától számított 3 munkanapon
belül bejelenti.

(5)

Amennyiben a mulasztás később jutott tudomására, vagy az akadály később szűnt meg,
a határidő a tudomásra jutástól, illetőleg az akadály megszűnésétől kezdődik. Az
elmulasztott testületi ülés napjától számított 10 napon túl igazolás benyújtásának nincs
helye.

(6)

A távolmaradásról – annak jellegét is feltüntetve – az önkormányzati hivatal vezetője
nyilvántartást vezet, amelyről legkésőbb a (4) illetve (5) bekezdésben foglalt időpontot
követő napon tájékoztatja a döntésre jogosult elnököt.

(7)

A közgyűlés üléséről való távolmaradás esetén a közgyűlés elnöke, a bizottság üléséről
való távolmaradás esetén a bizottság elnöke a (6) bekezdés szerinti tájékoztatást
követően haladéktalanul dönt
a) a távolmaradás igazolatlanságáról,
b) a távolmaradás igazoltságáról,
c) az igazolt távolmaradás indokának (kimentés) elfogadásáról,
d) az igazolt távolmaradás kimentésének elutasításáról.
Az elnök döntésével egyidejűleg rendelkezik az e rendelet szerinti tiszteltdíj levonásról,
illetve annak mértékéről.

(8)

A kimentést el kell fogadni különösen, ha a tag
a) a megyei önkormányzat érdekében az elnök megbízását teljesítve, illetve
b) a Munka Törvénykönyve 55.§ (1) bekezdésében meghatározott valamely eset
miatt
a testület ülésén nem tud részt venni.

(9)

A (7) bekezdés a) és d) pontjai esetén a tag megállapított havi tiszteletdíjából minden
egyes elmulasztott bizottsági ülés után 15%-ot, minden egyes elmulasztott közgyűlés
után 25%-ot le kell vonni.

(10) Amennyiben a közgyűlés tagja mind a közgyűlés, mind a bizottság ülését egyaránt
elmulasztja, a megállapított havi tiszteletdíjának 25%-át kell levonni.
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(11) A tiszteletdíj levonást a soron következő második kifizetésnél kell érvényesíteni. 2
5.§
(1)

Ha az igazolási eljárás során a távolmaradás bejelentése [4.§ (2)-(5) bekezdések] vitássá
válik, akkor annak megtörténtét a tagnak kell bizonyítania.

(2)

A 4.§ (7) bekezdésben foglalt döntést az érintettel írásban közölni kell. A tiszteletdíj
csökkentésének mértékéről az önkormányzati hivatal vezetőjét legkésőbb a kifizetés
esedékességének 3.§ (3) bekezdés szerinti napját megelőző 5. napon kell értesíteni.

(3)

A közgyűlés elnökének döntése ellen – a közléstől számított 8 napon belül – benyújtott
kifogásról a közgyűlés soron következő ülésén dönt. A kifogás benyújtásának a
tiszteltdíj levonására halasztó hatálya nincs. A kifogás benyújtójának az ülésről való
távolléte az elbírálást nem akadályozza.

(4)

A bizottság elnökének döntése ellen kifogással lehet fordulni a közgyűlés elnökéhez. Ez
esetben további jogorvoslatnak helye nincs, de a (4) bekezdésben foglalt eljárási
szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

(5)

Ha a közgyűlés vagy a közgyűlés elnöke a kifogásnak helyt ad, akkor a levont
tiszteletdíj kifizetése a soron következő havi juttatással együtt történik.
6.§

(1)

E rendelet 2014. december 1-jén lép hatályba.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a megyei közgyűlés tagjainak
juttatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására című 15/2014. (X. 22.)
önkormányzati rendelet.

Salgótarján, 2014. november 27.

Skuczi Nándor Tibor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
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dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző
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