
E sküokm ány

..Én, Pál Csaba János becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hü leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; helyi 
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Sásd város fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Sásd, 2019. október 29.



E sküokm ány

..Én. Pintér Gábor becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hü leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; helyi 
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Sásd város fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!"

Sásd, 2019. október 29.

képviselő



E sküokm ány

..Én. Rabb Győzöné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; helyi 
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Sásd város fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!"’

Sásd, 2019. október 29.

Rabb Gy őzemé 
képviselő



E sküokm ány

„Én, Székely Szilárd becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; helyi 
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Sásd város fejlődésének 
előmozdítása érdekében telkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom.

{Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!"

Sásd, 2019. október 29.

képviselő



E sküokm ány

„Én, Takácsné Somogyvári Mária becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hü leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 
is megtartatom; helyi önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Sásd város 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevö meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!"

Sásd, 2019. október 29.

képviselő



E sküokm ány

„Én, Urvald Péter becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hü leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; helyi 
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Sásd város fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!"

Sásd, 2019. október 29.

Urvald Péter 
képviselő



E sküokm ány

..Én. Dr. Jusztinger János becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 
és annak Alaptörvényéhez hű leszek: jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Sásd város fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevö meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!"

Sásd, 2019. október 29.

Jr
10

Jusztinger János 
gármester



H a t á r o z  ati  j a v a s l a t

a. ) Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Jusztinger János
polgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 71 .§-a alapján 2019. október 
13. napjától kezdődően havi bruttó 548.400,-Ft-ban állapítja meg.

b. ) Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Jusztinger János
polgármester költségtérítését az Mötv. 71.§. (6) bekezdése alapján 2019. 
október 13. napjától 82.260,-Ft-ban állapítja meg.

c. ) Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Jusztinger János
polgármester részére 2019. október 13. napjától idegennyelv-tudási pótlékot 
állapít meg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
(továbbiakban: Kttv.) 141. §. (6) bekezdése c) pontja szerint a német 
nyelvből komplex középfokú (B2) nyelvvizsgáját tanúsító oklevelére 
figyelemmel az illetményalap 60 %-a, ami jelenleg 27.828,-Ft, angol 
nyelvből komplex alapfokú (Bl) nyelvvizsgáját tanúsító oklevelére 
figyelemmel az illetményalap 15 %-a, ami jelenleg 6.957,-Ft. Idegennyelv- 
tudási pótlék összesen havi bruttó: 34.785,-Ft.

d. ) Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Jusztinger János
polgármester részére 2019. október 13. napjától a Kttv. 225/L. §. (1) 
bekezdése értelmében és a 151. §. (1) bekezdése alapján cafeteria juttatásra 
jogosult az önkormányzati köztisztviselők részére megállapított mértékben 
Az éves összeg 2019. évben 231.900,-Ft, amelynek időarányos része illeti 
meg.

e. ) A polgármester egyéb költségtérítéseire a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők juttatásairól szóló helyi 
rendeletében foglaltak a meghatározók.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző



Jegyzőkönyv

Készült 2019. október 29. napján Sásd Város Képviselő-testületének ülésén az 
alpolgármester választása során tartott titkos szavazás lebonyolításáról.

Jelen voltak: Pintér Gábor elnök, Takácsné Somogyvári Mária és Pál Csaba, a 
szavazatszámláló bizottság tagjai,
Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető

Az Ügyrendi Bizottság mint szavazatszámláló bizottság lebonyolította a szavazást. A 
szavazás módja: a polgármester által megnevezett jelölt neve szerepel a szavazólapon. 
A jelöltre az igen szó bekarikázásával, ellene a nem szó bekarikázásával lehet 
szavazni.
A szavazatszámláló bizottság az üres urnát lezárta, majd a szavazatok beérkezését 
követően a szavazást lezárta. Megállapította, hogy az urna sértetlen. Felbontás után a 
szavazólapok száma: 7 db, mely

6 db igen és

1 db nem szavazatot tartalmaz.

A titkos választás eredménye:

Urvald Péter jelölt 6 igen és 1 nem szavazatot kapott.



Eskjwkm úruj
*

„Én, . . .7?ír.7^-.9r.. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hü leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 
is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Sásd fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Sásd, 2019. október 29.

alpolgármester



T e r v e z e t
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

../2019.(.....) önkormányzati rendelete
A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

8/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XII. 19.) önkormányzati rendeletét a következők szerint 
módosítja.

l.§

A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XII. 19.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép.
„(2) Az alakuló ülés kötelező napirendjei és azok sorrendje:

a) a képviselők és a polgármester eskütétele,
b) a polgánnester illetményének megállapítása,
c) Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása,
d) az alpolgármester megválasztása titkos szavazással és eskütétele,
e) az alpolgármester tiszteletdíjának (illetményének) megállapítása,
f) SZMSZ felülvizsgálata, módosítása, ha szükséges,
g) bizottságok tagjainak megválasztása,
h) tanácsnok(ok) megválasztása.”

2.8

A SZMSZ 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(3) A polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása esetén halaszthatatlan 

ügyben a képviselő-testület ülését a Pénzügyi, Gazdasági és Népjóléti Bizottság elnöke hívja 
össze és vezeti.”

3-§

(1) A SZMSZ 29. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek.
„(3) A képviselő összeférhetetlenségével kapcsolatos eljárásra az Mötv. 37. §-ban 
foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy az (1) bekezdésben meghatározott bizottságon a 
Pénzügyi, Gazdasági és Népjóléti Bizottságot kell érteni.
(4) Az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést a Pénzügyi, Gazdasági 
és Népjóléti Bizottság köteles kivizsgálni és az előterjesztése alapján hoz a képviselő-testület 
döntést.”

(2) A SZMSZ 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(2) A vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottsági feladatokat a Pénzügyi, Gazdasági és 
Népjóléti Bizottság látja el.”

4.§

(1) A SZMSZ 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságot és annak albizottságát hozta létre:



a) Pénzügyi, Gazdasági és Népjóléti Bizottság 5 fővel,
b) Pénzügyi, Gazdasági és Népjóléti Bizottság Pénzügyi Albizottsága 3 fővel.”

(2) A SZMSZ 39. § (l)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek.
„ (1) A képviselő-testület az alakuló ülésen vagy az azt követő ülésen a polgármester 
javaslatára a Pénzügyi, Gazdasági és Népjóléti Bizottságba 2 fő nem képviselő tagot is 
választ.
(2) A Pénzügyi, Gazdasági és Népjóléti Bizottság egy nem képviselő tagjára Sásd Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata javaslatot tehet.”

5.§

A SZMSZ 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek.
„(1) Sásd város polgármestere tisztségét főállásban látja el.”

6-§

A SZMSZ 42. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„42. § A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós 
akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületi ülés összehívása, vezetése a Pénzügyi, Gazdasági 
és Népjóléti Bizottság elnökének feladata.”

7.§

A SZMSZ 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek.
„(1) A főállású polgármester illetményre és költségtérítésre jogosult, melynek mértékét az Mötv. 

71. §. (4)-(6) bekezdései határozzák meg.”

8-§

A SZMSZ 60. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„A belső kontrollrendszer működése során a Pénzügyi, Gazdasági és Népjóléti Bizottság ellátja 
az önkormányzatnál és intézményeinél az Mötv. 120.§.-ában meghatározott feladatokat is.”

9-§

E rendelet 2019. október 29-én .. óra ...perckor lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. A rendelet 7. §-át és 9. §-át 2019. október 13. napjától kell alkalmazni.

Sásd, 2019. október 29.

Dr. Jusztinger János 
polgármester

Dr. Kajdon Béla 
jegyző



Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
8/2019.(X.29.) önkormányzati rendelete 

A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
8/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XII. 19.) önkormányzati rendeletét a következők szerint 
módosítja.

!•§

A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XII. 19.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép.
„(2) Az alakuló ülés kötelező napirendjei és azok sorrendje:

a) a képviselők és a polgármester eskütétele,
b) a polgármester illetményének megállapítása,
c) Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása,
d) az alpolgármester megválasztása titkos szavazással és eskütétele,
e) az alpolgármester tiszteletdíjának (illetményének) megállapítása,
f) SZMSZ felülvizsgálata, módosítása, ha szükséges,
g) bizottságok tagjainak megválasztása,
h) tanácsnok(ok) megválasztása.”

2-§

A SZMSZ 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(3) A polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása esetén halaszthatatlan 

ügyben a képviselő-testület ülését a Pénzügyi, Gazdasági és Népjóléti Bizottság elnöke hívja 
össze és vezeti.”

3.§

(1) A SZMSZ 29. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek.
„(3) A képviselő összeférhetetlenségével kapcsolatos eljárásra az Mötv. 37. §-ban 
foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy az (1) bekezdésben meghatározott bizottságon a 
Pénzügyi, Gazdasági és Népjóléti Bizottságot kell érteni.
(4) Az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést a Pénzügyi, Gazdasági 
és Népjóléti Bizottság köteles kivizsgálni és az előterjesztése alapján hoz a képviselő-testület 
döntést.”

(2) A SZMSZ 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(2) A vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottsági feladatokat a Pénzügyi, Gazdasági és 
Népjóléti Bizottság látja el.”

4-§

(1) A SZMSZ 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságot és annak albizottságát hozta létre:

a) Pénzügyi, Gazdasági és Népjóléti Bizottság 5 fővel,
b) Pénzügyi, Gazdasági és Népjóléti Bizottság Pénzügyi Albizottsága 3 fővel.”



(2) A SZMSZ 39. § (l)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek.
„ (1) A képviselő-testület az alakuló ülésen vagy az azt követő ülésen a polgármester 
javaslatára a Pénzügyi, Gazdasági és Népjóléti Bizottságba 2 fő nem képviselő tagot is 
választ.
(2) A Pénzügyi, Gazdasági és Népjóléti Bizottság egy nem képviselő tagjára Sásd Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata javaslatot tehet.”

5 . §

A SZMSZ 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) Sásd város polgármestere tisztségét főállásban látja el.”

6. §

A SZMSZ 42. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„42. § A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós 
akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületi ülés összehívása, vezetése a Pénzügyi, Gazdasági 
és Népjóléti Bizottság elnökének feladata.”

7-§

A SZMSZ 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek.
„( 1) A főállású polgármester illetményre és költségtérítésre jogosult, melynek mértékét az Mötv. 

71, §. (4)-(6) bekezdései határozzák meg.”

8. §

A SZMSZ 60. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„A belső kontrollrendszer működése során a Pénzügyi, Gazdasági és Népjóléti Bizottság ellátja 
az önkonnányzatnál és intézményeinél az Mötv. 120.§.-ában meghatározott feladatokat is.”

9-§

E rendelet 2019. október 29-én 17 óra 00 perckor lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. A rendelet 5. §-át és 7. §-át 2019. október 13. napjától kell alkalmazni.

Sásd, 201jL-október 29.

I

í i
Dr. Jusztinger János 
polgármester

Dr. Kájdón Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2019. október 29-én 16 óra 50 perckor.

)r. Kajdon Béla jegyző



Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
javaslatára indokoltnak tartja a Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredményeként elkészítendő új Szervezeti 
és Működési Szabályzat tervezetét bizottsági megtárgyalást követően 
terjessze be a képviselő-testületi ülésre.

Határidő: november 30.
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester 

Dr. Kajdon Béla jegyző



1

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2019. (........) önkormányzati rendelete

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
juttatásairól

A képviselő-testület Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel 
a 71. §, 80. §-ban foglaltakra is, az alábbi rendeletet alkotja:

l . §

A rendelet hatálya kiterjed a főállású polgárm esteire, a társadalmi megbízatású 
alpolgármesterre, a települési önkormányzati képviselőkre és a bizottságok nem önkormányzati 
képviselő tagjaira is.

1. Illetmény és tiszteletdíjak

2.§

A főállású polgármester illetményét, költségtérítését a képviselő-testület a Mötv. 71. § (4) és
(6) bekezdése alapján összegszerűen határozatban állapítja meg.

3 . §

(1) A képviselő-testület az alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású 
polgármesteri tiszteletdíj 70 %-ában határozza meg és összegszerűen határozatban 
állapítja meg.

(2) Az alpolgármester költségtérítését a képviselő-testület az Mötv. 80.§. (3) bekezdése 
alapján összegszerűen határozatban állapítja meg.

4 .  §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselők tiszteletdíját egységesen az állami 
költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap összegével 
egyezően állapítja meg, amely a jelen rendelet hatálybalépésekor havi bruttó 
38.650,-Ft.

(2) A képviselő-testület állandó bizottsága tagjának tiszteletdíja a képviselői tiszteletdíj 
130 %-ának megfelelő összeg, amely jelen rendelet hatálybalépésekor havi bruttó 
50.245,-Ft. A tiszteletdíj összege nem változik abban az esetben sem, ha a képviselő 
egyszerre több bizottságnak tagja.

(3) A képviselő-testület állandó bizottsága elnökének és a tanácsnok tiszteletdíja a 
képviselői tiszteletdíj 160 %-ának megfelelő összeg, amely a jelen rendelet 
hatálybalépésekor havi bruttó 61.840,-Ft. A tiszteletdíj összege nem változik abban 
az esetben sem, ha bizottság elnöke vagy a tanácsnok egyszerre több bizottságnak 
tagja vagy elnöke.

(4) Az önkormányzati bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi bruttó 
25.000,-Ft.
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(1) A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját, 
természetbeni juttatását legfeljebb 12 havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja. 
Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkenés vagy a megvonás újra megállapítható. 
(Mötv. 33.§.)

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség megszegésének tekintendő az is, ha a képviselő, 
nem képviselő bizottsági tag, bizottsági elnök testületi ülésről, vagy bizottsági ülésről 
igazolatlanul hiányzik. Igazolatlan hiányzásnak minősül különösen, ha a távollétet 
előzetesen a polgármesternél, bizottsági elnöknél nem jelentik be.

(3) A tiszteletdíj csökkentésére, annak mértékére és időtartamára a polgármester, bizottság 
esetében a bizottsági elnök köteles javaslatot tenni a soron következő testületi ülésen. A 
képviselőtestület tagja bármikor indítványozhatja a tiszteletdíj csökkentését.

(4) A tiszteletdíj csökkentéséről, mértékéről és időtartamáról a képviselő-testület minősített 
többséggel dönt.

2. Természetbeni juttatások

6-§

(1) A képviselő halála esetén a polgármester díszsírhelyet adományoz annak a 
képviselőnek, akit legalább háromszor megválasztottak a képviselő-testület tagjának.

(2) A díszsírhelyre jogosult képviselő házastársa halála esetén a képviselő saját jogán 
díszsírhelyre tarthat igényt.

(3) Ez a juttatás az (l)-(2) bekezdésben foglalt esetekben együttesen is csak egyszer 
adományozható.

(4) A polgármester, vagy házastársa halála esetén a díszsírhely adományozásáról a 
képviselő-testület dönt. A korábban megválasztott polgármesterre is ez a rendelkezés az 
irányadó.

(5) Az önkormányzat a képviselő vagy tisztségviselő (polgármester, alpolgármester) és 
házastársuk, vagy közeli hozzátartozóik halála esetén a temetési költségeket részben 
vagy teljesen átvállalhatja. Erről a képviselő-testület határozatilag dönt.

7.§

(1) A képviselő-testület a polgármester részére szolgálati mobiltelefont biztosít, melynek 
költségeit az önkormányzat viseli. Az adózási jogszabályok alapján a telefonhasználat 
után megállapított személyi jövedelemadó fizetése a polgármestert terheli.

(2) Az alpolgármester és a képviselők személyes használatú mobiltelefonjainak alapdíját az 
önkormányzat átvállalja, illetve megtéríti.

(3) A (2) bekezdésben vállalt díjátvállalás, illetve megtérítés kifizetésére félévente, a félévet 
követő 30 napon belül a havi számlák benyújtása ellenében kerül sor.

M

A képviselő-testület valamennyi képviselő és tisztségviselő részére kedvezményes étkezési
lehetőséget biztosít. Az étkezést az AMK konyháján lehet igénybe venni. A kedvezmény
mértéke megegyezik a mindenkori önkormányzati alkalmazottak részére megállapított
kedvezmény összegével.

5 .§



3

Valamennyi képviselő és tisztségviselő jogosult az önkormányzat által fenntartott kulturális, 
közművelődési intézmények, sport- és szabadidős létesítmények alapszolgáltatásainak 
ingyenes igénybevételére.

9.§

10. §

A képviselő, tisztségviselő kedvezményes üdültetésben részesülhet az önkormányzat 
fonyódligeti üdülőjében. A kedvezmény mértéke megegyezik az önkormányzati 
alkalmazottakra vonatkozó kedvezmények mértékével.

11.§

A Képviselőtestület a képviselők, tisztségviselők részére a helyi önkormányzati újságot (Sásd 
és Vidéke), valamint esetenként különböző szakmai kiadványokat térítés mentesen biztosítja.

3. Költségtérítések

12. §

(1) A polgármestert, alpolgármestert megilleti a szakmai továbbképzésekkel kapcsolatosan 
felmerülő díjak és esetleges szállásköltségek, valamint a külföldi kiküldetéssel 
összefüggő költségek.

(3) Az elszámolható költségek leigazolására a polgármester esetén az alpolgánnester, az 
alpolgármester esetén a polgármester jogosult. A külföldi kiküldetés engedélyezésére a 
képviselő-testület jogosult.

13. §

Az önkormányzat a képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából 
végzett tevékenységgel összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt szükséges költségeit 
megtéríti. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.

4. Záró rendelkezések

14. §

(1) A jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de a rendelkezéseit 2019. 
október 13. napjától lehet alkalmazni.

(2) A nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíját az eskütételük napjától lehet folyósítani.
(3) A tiszteletdíjakat a tárgyhónapot követő 5. napig kell folyósítani.
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E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a polgármester illetményéről, a helyi 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, egyéb juttatásokról és költségtérítésekről szóló 
6/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelet, módosításaival együtt.

15. §

Dr. Jusztinger János 
polgármester

Dr. Kajdon Béla 
jegyző

Kihirdetve:
Sásd, 2019. október

Dr. Kajdon Béla
jegyző
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2019. (X.30.) önkormányzati rendelete

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
juttatásairól

A képviselő-testület Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 71. §, 80. §-ban 
foglaltakra is, az alábbi rendeletet alkotja:

l-§

A rendelet hatálya kiterjed a főállású polgármesterre, a társadalmi megbízatású 
alpolgármesterre, a települési önkormányzati képviselőkre és a bizottságok nem önkormányzati 
képviselő tagjaira is.

1. Illetmény és tiszteletdíjak

2.§

A főállású polgánnester illetményét, költségtérítését a képviselő-testület a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) és (6)
bekezdése alapján összegszerűen határozatban állapítja meg.

3- §

(1) A képviselő-testület az alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású 
polgármesteri tiszteletdíj 70 %-ában határozza meg és összegszerűen határozatban 
állapítja meg.

(2) Az alpolgármester költségtérítését a képviselő-testület az Mötv. 80.§. (3) bekezdése 
alapján összegszerűen határozatban állapítja meg.

4 - §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselők tiszteletdíját egységesen az állami 
költségvetési törvényben meghatározott köztisztiviselői illetményalap összegével 
egyezően állapítja meg, amely a jelen rendelet hatálybalépésekor havi bruttó 38.650,- 
Ft.

(2) A képviselő-testület állandó bizottsága tagjának tiszteletdíja a képviselői tiszteletdíj 
130 %-ának megfelelő összeg, amely jelen rendelet hatálybalépésekor havi bruttó 
50.245,-Ft. A tiszteletdíj összege nem változik abban az esetben sem, ha a képviselő 
egyszerre több bizottságnak tagja.

(3) A képviselő-testület állandó bizottsága elnökének és a tanácsnok tiszteletdíja a 
képviselői tiszteletdíj 160 %-ának megfelelő összeg, amely a jelen rendelet 
hatálybalépésekor havi bruttó 61.840,-Ft. A tiszteletdíj összege nem változik abban az 
esetben sem, ha bizottság elnöke vagy a tanácsnok egyszerre több bizottságnak tagja 
vagy elnöke. Az önkormányzati bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi 
bruttó 25.000,-Ft.
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(1) A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját, 
természetbeni juttatását legfeljebb 12 havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja. 
Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkenés vagy a megvonás újra megállapítható. 
(Mötv. 33.§.)

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség megszegésének tekintendő az is, ha a képviselő, 
nem képviselő bizottsági tag, bizottsági elnök testületi ülésről, vagy bizottsági ülésről 
igazolatlanul hiányzik. Igazolatlan hiányzásnak minősül különösen, ha a távollétet 
előzetesen a polgármesternél, bizottsági elnöknél nem jelentik be.

(3) A tiszteletdíj csökkentésére, annak mértékére és időtartamára a polgármester, bizottság 
esetében a bizottsági elnök köteles javaslatot tenni a soron következő testületi ülésen. A 
képviselőtestület tagja bármikor indítványozhatja a tiszteletdíj csökkentését.

(4) A tiszteletdíj csökkentéséről, mértékéről és időtartamáról a képviselő-testület minősített 
többséggel dönt.

2. Természetbeni juttatások

6-§

(1) A képviselő halála esetén a polgármester díszsírhelyet adományoz annak a 
képviselőnek, akit legalább háromszor megválasztottak a képviselő-testület tagjának.

(2) A díszsírhelyre jogosult képviselő házastársa halála esetén a képviselő saját jogán 
díszsírhelyre tarthat igényt.

(3) Ez a juttatás az (l)-(2) bekezdésben foglalt esetekben együttesen is csak egyszer 
adományozható.

(4) A polgármester, vagy házastársa halála esetén a díszsírhely adományozásáról a 
képviselő-testület dönt. A korábban megválasztott polgármesterre is ez a rendelkezés az 
irányadó.

(5) Az önkormányzat a képviselő vagy tisztségviselő (polgármester, alpolgármester) és 
házastársuk, vagy közeli hozzátartozóik halála esetén a temetési költségeket részben 
vagy teljesen átvállalhatja. Erről a képviselő-testület határozatilag dönt.

7 . §

(1) A képviselő-testület a polgármester részére szolgálati mobiltelefont biztosít, melynek 
költségeit az önkormányzat viseli. Az adózási jogszabályok alapján a telefonhasználat 
után megállapított személyi jövedelemadó fizetése a polgármestert terheli.

(2) Az alpolgármester és a képviselők személyes használatú mobiltelefonjainak alapdíját az 
önkormányzat átvállalja, illetve megtéríti.

(3) A (2) bekezdésben vállalt díjátvállalás, illetve megtérítés kifizetésére félévente, a félévet 
követő 30 napon belül a havi számlák benyújtása ellenében kerül sor.

8 . §

A képviselő-testület valamennyi képviselő és tisztségviselő részére kedvezményes étkezési
lehetőséget biztosít. Az étkezést az ÁMK konyháján lehet igénybe venni. A kedvezmény
mértéke megegyezik a mindenkori önkormányzati alkalmazottak részére megállapított
kedvezmény összegével.

5 .§
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Valamennyi képviselő és tisztségviselő jogosult az önkormányzat által fenntartott kulturális, 
közművelődési intézmények, sport- és szabadidős létesítmények alapszolgáltatásainak 
ingyenes igénybevételére.

9.§

10. §

A képviselő, tisztségviselő kedvezményes üdültetésben részesülhet az önkormányzat 
fonyódligeti üdülőjében. A kedvezmény mértéke megegyezik az önkormányzati 
alkalmazottakra vonatkozó kedvezmények mértékével.

11- §

A Képviselőtestület a képviselők, tisztségviselők részére a helyi önkormányzati újságot (Sásd 
és Vidéke), valamint esetenként különböző szakmai kiadványokat térítés mentesen biztosítja.

3. Költségtérítések

12. §

(1) A polgármestert, alpolgármestert megilleti a szakmai továbbképzésekkel kapcsolatosan 
felmerülő díjak és esetleges szállásköltségek, valamint a külföldi kiküldetéssel 
összefüggő költségek.

(2) Az elszámolható költségek leigazolására a polgármester esetén az alpolgármester, az 
alpolgármester esetén a polgármester jogosult. A külföldi kiküldetés engedélyezésére a 
képviselő-testület jogosult.

13. §

Az önkormányzat a képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából 
végzett tevékenységgel összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt szükséges költségeit 
megtéríti. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.

4. Záró rendelkezések

14. §

(1) A jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de a rendelkezéseit 2019. 
október 13. napjától kell alkalmazni.

(2) A nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíját az eskütételük napjától kell folyósítani.
(3) A tiszteletdíjakat a tárgyhónapot követő 5. napig kell folyósítani.
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15. §

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a polgármester illetményéről, a helyi 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, egyéb juttatásokról és költségtérítésekről szóló 
6/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelet, módosításaival együtt.

Sásd, 2019. október 29.

Kihirdetve:
Sásd, 2019. október 30.

jegyző



E sküokm ány

,,Én,©ívfi-! V!*. H'jrf '̂ébsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 
és annak Alaptörvényéhez hü leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
bizottsági tag tisztségemből eredő feladataimat Sásd város fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Sásd, 2019. október 29.

Cf
1 bizottsági tag



E sküokm ány

„Én, /jí?.. .Oc. .becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hü leszek: jogszabályait megtartom és másokkal 
is megtartatom; bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Sásd város fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom.

(Az eskütevö meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Sásd, 2019. október 29.

bizottsági tag


