PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
Püspökladány Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről,
valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
SZMSZ) 44. §-át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
„Közmeghallgatás és helyi népszavazás”
(2) Az SZMSZ a következő 44/A. §-sal egészül ki:
„44/A. §
Helyi népszavazást Püspökladány város választópolgárai legalább 25 százalékának
megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.”
2. §
Az SZMSZ a következő 45/A.- 45/B. §-sal egészül ki:
„45/A. §
(1) A tiszteletdíj összege
a) a képviselőnek havi bruttó: 85 030 Ft (alapdíj),
b) ha a képviselő bizottságnak tagja az alapdíj és annak 38,25 %-ával
megemelt mértéke: 117 554 Ft,
c) a bizottság elnökének, tanácsnoknak az alapdíj és annak 76,5 %-ával
megemelt mértéke: 150 078 Ft,
d) a nem képviselő bizottsági tagok esetén az alapdíj 38,25 %-a: 32 524 Ft.
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(2) A tiszteletdíj (utólagosan) a tárgyhónapot követő képviselő-testületi ülés napján
kerül kifizetésre, kivéve
a) a július havi tiszteletdíjat, melyet augusztus 5-től,
b) a december havi tiszteletdíjat, melyet december 28-tól vehetnek fel a képviselők, illetve a nem képviselő bizottsági tagok.
(3) Az elszámolásokat a Hivatal Városgazdálkodási Irodája készíti elő.
(4) A képviselő köteles részt venni a képviselő-testület munkájában. A testületi
munkában való részvétel megjelenési, véleményezési, döntéshozatalban való
részvételi kötelezettséget és a rábízott feladatok ellátásának kötelezettségét jelenti. Amennyiben a képviselő e kötelezettségének nem tesz eleget (nem vesz részt a
képviselő-testület, a bizottság ülésein, munkájában) tiszteletdíja mérsékelhető,
kivéve igazolt távollét esetén.
(5) Amennyiben a képviselő, vagy bizottsági tag a havonta tartott ülésről vagy ülésekről igazolatlanul távol marad, úgy az adott havi tiszteletdíját 25 %-kal mérsékelni
kell. A hiányzás jellegének a minősítése képviselő-testületi ülés esetében a polgármester, bizottsági ülés esetében az elnökre vonatkozóan a polgármester, tag esetében az elnök feladata. A minősítések alapján kerül sor az elszámolásokra. Az ülésről való távollétet - okának megjelölésével - legkésőbb az ülés megkezdését megelőző 1 órával jelezni kell a polgármester vagy a bizottság elnöke felé.
(6) Amennyiben a képviselőtől a testületi ülésen legalább 2 alkalommal meg kellett
vonni a szót, úgy tiszteletdíját 5 %-kal mérsékelni kell. Minden további szó
megvonás után további 5 %-ot kell levonni a tiszteletdíjból. A tiszteletdíj ilyen
irányú csökkentését, illetve elszámolását a jegyzőkönyvek alapján kell elvégezni.
45/B. §
(1) A képviselőt természetbeni juttatásként az alábbi kedvezmények illetik meg:
a) ingyenes belépő a városi strandfürdő területére,
b) ingyenes belépő a városi gyógyfürdőbe és az OEP által nem támogatott szolgáltatások ingyenes igénybevétele.
(2) A természetbeni juttatásokat az üzemeltetést végző gazdasági társaság által elkészített, a polgármester aláírásával és pecsétjével ellátott igazolvány bemutatása alapján lehet igénybe venni.”
3. §
Az SZMSZ 53. § (4) bekezdés a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(4) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ügyrendi jogkörében az alábbi feladatokat látja
el:]
„a) nyilvántartja és ellenőrzi a vagyonnyilatkozatokat,
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b) kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést,
c) kivizsgálja a méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezést,
d) fogadja az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló lemondó nyilatkozatot,
e) fogadja a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételről szóló igazolást.”
4. §
(1) Az SZMSZ 1. melléklete a következő 22. ponttal egészül ki:
„22. - az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14/2014.
(XI. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése - dönt – alapítványi támogatások kivételével – államháztartáson kívüli forrás átvételéről.”
(2) Az SZMSZ 2. melléklete 3. pontja a következő szöveggel egészül ki:
„- az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14/2014. (XI.
28.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése - dönt – alapítványi támogatások kivételével – költségvetési támogatásról.”
5. §
Hatályát veszti az SZMSZ
a) 6. § (3) bekezdésében az „és a polgármester, valamint a települési képviselők részére a megbízólevelet átadja” szövegrész,
b) 24. § (1) bekezdésében az „a jegyzőkönyv hitelesítőkre,” szövegrész,
c) 43. § (3) bekezdése.
6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti
a) a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 28/2001. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet,
b) a települési képviselő és bizottsági tag egyes juttatásairól szóló 14/2010. (X.
15.) önkormányzati rendelet.
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