A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2016. (II. 15.) rendelete
a megyei közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról, juttatásairól, költségtérítéséről szóló 12/2014.
(X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
143. § (4) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat tagjainak
tiszteletdíjáról, juttatásairól, költségtérítéséről szóló 12/2014. (X. 31.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (1) A megyei közgyűlés tagjainak (a továbbiakban: képviselők), a bizottság alelnökének
tiszteletdíja, bizottsági tagságtól függetlenül – a megyei közgyűlés elnökének,
alelnökének kivételével - a közgyűlés által megállapított 40.000.-Ft-os illetményalap 2,8szoros szorzata.”
(2) A bizottság elnökének, valamint a tanácsnoknak a tiszteletdíja – több tisztség esetén
is – a közgyűlés által megállapított 40.000.-Ft-os illetményalap 4,2-szeres szorzata.
2.§

A Rendelet 4.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (6) A tiszteletdíj összegét a kerekítés szabályai szerint minden esetben 100.- Ft-ra kell
kerekíteni, azonban az így számított összeg nem haladhatja meg a 3. § (1)-(2) bekezdése
szerinti mértéket.”
3.§

A Rendelet a 4. §-t követően a következő 4/A. §-sal és azt megelőzően a következő
alcímmel egészül ki:
„A tiszteletdíj csökkentése

4/A.§ (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 33.
§-ában és a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2013.(II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
SZMSZ) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a megyei közgyűlés tagjainak
tiszteletdíja csökkenthető. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra
megállapítható.
(2) A testületi, valamint bizottsági ülésről való igazolatlan távolmaradással
összefüggésben a képviselői, bizottság elnöki, bizottsági alelnöki, tanácsnoki
tiszteletdíj:
a) 6 hónap időtartamra 25 %-kal csökken, amennyiben a képviselő az adott naptári
félévben tartott testületi, bizottsági ülések közül egy ülésen nem vett részt,
b) 6 hónap időtartamra további 25 %-kal csökken, amennyiben a képviselő az
adott naptári félévben tartott testületi, bizottsági ülések közül két ülésen nem
vett részt,
c) 6 hónap időtartamra további 25 %-kal csökken, amennyiben a képviselő az

adott naptári évben tartott testületi, bizottsági ülések közül három ülésen nem
vett részt.
(3) A (2) bekezdés szerinti csökkentés a távollétek bejelentése, a jelenléti ívek és a
bizottsági jegyzőkönyvek adatai, valamint a (7) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével történik.
(4) Igazolt a közgyűlésről a távollét betegség esetén, vagy ha a képviselő megyei
önkormányzati ügyben a közgyűlés elnöke, alelnöke megbízásából van távol az
ülésről.
Bizottsági ülés esetén igazolt a távollét betegség esetén, vagy ha a bizottság tagja,
elnöke, alelnöke megyei önkormányzati ügyben a közgyűlés elnöke, alelnöke,
vagy a bizottság elnökének megbízásából van távol a bizottsági ülésről, a bizottság
elnöke, a tanácsnok megyei önkormányzati ügyben a közgyűlés elnöke, alelnöke
megbízásából van távol a bizottsági ülésről.
(5) E rendelet alkalmazásában betegség az igazolt kórházi kezelés, táppénzes
állomány, valamint háziorvos, szakorvos által igazolt időszak.
(6) Igazolt a távollét abban az esetben is, ha a képviselő, bizottság tagja, elnöke,
alelnöke megyei önkormányzati ügyben olyan tisztségében, feladatkörében jár el,
mely tisztségére vagy feladatkörére önkormányzati döntéssel választották vagy
delegálták.
(7) A (2) bekezdés alkalmazásától el lehet tekinteni, ha a távolmaradás oka
halaszthatatlan esemény, mely az SZMSZ 25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
kerül bejelentésre, melyet a közgyűlés elnöke – mérlegelési jogkörben eljárva –
engedélyezhet.
(8) A közgyűlésről, valamint a bizottsági ülésről való távolmaradást és annak indokát
az SZMSZ 25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell bejelenteni.”
Záró rendelkezés
4.§ Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba.
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