
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (XI. 27.)
önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló

6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Füzesgyarrnat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott f’eladatkörében eljárva — a Településfejlesztési,
Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság, valamint a
Szociális és Humánügyek Bizottsága előzetes véleménye kikérése után - a következőket
rendeli el:

1. ~

(1) Füzesgyarrnat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 39. ~
(2) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:

„(2) A kérdésre a megkérdezettnek a képviselő-testület ülésén kell választ adni. A
válasznak lényegre törőnek kell lennie. A válaszadás időtartama nem haladhatja meg a 2
percet. Amennyiben azonnali szóbeli válasz nem történik, úgy legkésőbb 30 napon
belül, írásban kell a választ megadni.”

(2) A R. 45. ~ (1) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:
„(1) Onkoimanyzati rendelet megalkotasat kezdernenyezheti szoban Vagy irasban

(3) A R 51 ~ a) pontja helyebe az alabbiak lepnek
„A kepviselo koteles
a) iiasban vagy szoban a polgairnesteinel elozetesen bejelenteni, ha a testulet ulesen nem
tud megjelenni, illetőleg egyéb megbízatásának teljesítése akadályba ütközik;

(4) A R. 59. ~-a az alábbi (S)-(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A bizottsági tag (képviselő és nem képviselő bizottsági tag) köteles részt venni a
bizottság rendes és rendkívüli ülésein (a továbbiakban: bizottsági ülés). A bizottsági
tag az ülésről való távolmaradását előzetesen vagy ha az objektív akadály elhárul,
szóban Vagy írásban köteles bejelenteni a bizottság elnökének.
(6) Az Mötv-ben meghatározott kötelezettségeit megszegő képviselő tárgyhavi
tiszteletdíj a 25 %-kal csökkentendő. Amennyiben a bizottsági tag a tárgyhóban egy
alkalommal előzetes bejelentés nélkül, indokolatlanul hiányzik a bizottsági ülésről,
úgy a tárgyhónapot követő hónapra járó bizottsági tiszteletdíjából 25 %-os
csökkentés kerül érvényesítésre.
(7) Amennyiben a tárgyhónapban — az ez idő alatt megtartott összes testületi vagy
bizottsági ülést figyelembe véve - egynél több alkalommal fordul elő előzetes
bejelentés nélküli távolmaradás, úgy a képviselői, bizottsági tiszteletdíj 25 %-os
csökkentése annyi hónapon át érvényesítendő, ahány hiányzás történt, figyelemmel
az Mötv. 33. ~-a által meghatározott időtartamra.

(8) A képviselő-testületi vagy bizottsági ülésen való részvétel tényét és annak igazolt
vagy igazolatlan voltát az ülésről készült jelenléti íven vagy a jegyzőkönyvben kell
feltüntetni.”



(5) A R. 60. ~-a helyébe az alábbiak lépnek:
„A képviselő-testület tisztségviselői: a főállású polgármester és a képviselő-testület által
választott társadalmi megbízatású alpolgármester.”

(6) A R. 63. ~ (2) bekezdése második francia bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:
„— a tiszteletdíj megállapítása”

(7) A R. 1-3. sz. melléklete helyébe az alábbi függeléke lépnek:
- 1. sz. függelék: Képviselő-testület tagjainak névsora
- 2. sz. függelék: A bizottságok feladat és hatásköre
- 3. sz. függelék: Az önkormányzat szakágazati besorolása, valamint kormányzati funkció
számai és megnevezése

2. ~

Ezen rendelet 2014. november 27. napján lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.

Füzesgyarmat, 2014. november 20.
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Bere Karoly ~ kai Sandor
polgármester jegyző

Kihirdetve: 2014. 11.27.


