
 

 

3. sz. előterjesztés 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019.(XI.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2019.(XI.15.) önkormányzati rendeletének 7. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(2) A képviselő havonta 40.000 Ft tiszteletdíjban részesül.” 

2. § 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2019.(XI.15.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete az 1. melléklet 

szerint módosul. 

3. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Az 1. § 2022. február 1-jén lép hatályba.  
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1. melléklet 

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Sávoly Önkormányzat Képviselő-

testületének 12/2019.(XI.15.) 1. melléklete a következő szöveggel egészül ki: 

„016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés”
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Végső előterjesztői indokolás 

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

   A képviselők tiszteletdíja régóta változatlan mértékű, így indokolttá vált annak emelése. 

   2021. július 9. napjától a fogorvosi ügyeleti ellátást az Allfordent Kft-vel kötött szerződés 

alapján biztosítjuk. 2022. január 1. napjától pedig a háziorvosi ügyeleti ellátásban is változás 

történt, ettől az időponttól kezdődően a háziorvosi ügyeleti ellátást szerződés alapján az 

Emergency Service Kft. látja el. Annak érdekében, hogy az ezen szerződések alapján beérkező 

számlákat és a kapcsolódó kifizetéseket megfelelően könyvelni lehessen, szükséges a kapcsolódó 

kormányzati funkciók bekerülése az 1. mellékletbe. 

   A meglévő kormányzati funkciók egyidejű felülvizsgálata során kiderült, hogy még további hat 

kormányzati funkciók felvétele is indokolt, melyek jelen módosítással szintén bekerülnek a 

rendeletbe.  

Marcali, 2022. január 7.  

  

                                            Schuller Tibor 

                                            polgármester 


