Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról,
természetbeni juttatásairól
(egységes szerkezetbe foglalva. 2020. július 1-től hatályos állapot)
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. § Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi
önkormányzati képviselő (a továbbiakban: képviselő) és a Képviselő-testület bizottsága nem képviselő tagjai
részére megválasztásuk időpontjától a megbízatásuk megszűnéséig tiszteletdíjat és természetbeni juttatást
állapít meg.
2. § 1 2 (1) A képviselőt havonta 73.500 Ft összegű tiszteletdíj (a továbbiakban: alapdíj) illeti meg.
(2) A bizottsági elnök képviselő tiszteletdíja havi 139.000 Ft.
(3) A bizottság tagja havonta bizottsági tiszteletdíjra jogosult. A bizottsági tiszteletdíj havi összege
bizottságonként 50.000 Ft.
(4) A bizottság képviselő tagját a bizottsági tiszteletdíj
a) az alapdíjon,
b) a bizottsági elnöki tiszteletdíjon
felül illeti meg.
3. § (1)3 A képviselőt képviselői feladatainak ellátása érdekében az önkormányzati flotta keretében
mobiltelefon-használat illeti meg. A mobiltelefon használata során – az emelt díjas hívások kivételével korlátlanul használhatja az 1 GB adattartalmú internetszolgáltatást is magában foglaló vállalati előfizetési
díjcsomagot belföldi hívásra, sms küldésre.
Az 1 GB-nál magasabb havi internetkeret igénylése, valamint egyéb szolgáltatások vásárlása (különösen:
parkolási díj, e-matrica – autópálya matrica) esetén az alap szolgáltatási díjat meghaladó költség a képviselő
részére továbbszámlázásra kerül, melyet a képviselő köteles megtéríteni.
(2) Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a mobiltelefon-szolgáltatáshoz külön
telefonkészüléket nem biztosít, azt a képviselő a mobilszolgáltatótól külön díjazás ellenében kérheti.
4. § (1) A képviselők számára – megbízatásuk időtartamára – természetbeni juttatásként az Önkormányzat
egy darab, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező notebook ingyenes használatát biztosítja.
(2) A notebook használatához szükséges szoftverek megvásárlásáról és feltelepítéséről az Önkormányzat
gondoskodik.
(3) A notebook átvétele nem kötelező, annak használatáról minden képviselő maga dönt.
(4) A notebookot a képviselő a megválasztását követő egy hónapon belül veheti át.
(5) A notebookot a képviselő köteles gondosan kezelni, megőrizni, majd a képviselői megbízatása
megszűnését követő 15 napon belül visszaszolgáltatni.
Amennyiben a képviselőt a következő választási időszakra is megválasztják, a notebook cseréjét ötévente
kérheti.
(6) Amennyiben a notebook legalább öt éven keresztül a képviselő használatában volt, kérheti annak számára
történő értékesítését.
(7) A notebook gondatlan használatából, elvesztéséből eredő kárért a képviselő kártérítési felelősséggel
tartozik.
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A 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a a 7/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-ának
megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2020. március 1.
A 2. § a 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2020. július
1.
A 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése a 8/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. §-ának
megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2019. március 6.

(8) A notebook helytelen használatából eredő szoftverhibák kijavításáról az azt használó képviselő költségére
az Önkormányzat gondoskodik.
5. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (3)
bekezdésében foglalt költséget az Önkormányzat a (2) bekezdés szerint téríti meg a képviselőnek.
(2) Útiköltségtérítés címén
a) a saját gépjármű hivatalos célú, azaz a testületi működéssel összefüggő igénybevétele esetén a személyi
jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentesen járó térítési díj kiküldetési rendelvény alapján,
b) tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén a ténylegesen felmerült költség az Önkormányzat
nevére szóló számla és a jelenléti íven igazolt részvétel alapján számolható el.

6. § (1) E rendelet 2016. december 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Pécel Város Önkormányzatának a helyi önkormányzati képviselők és tisztségviselők
tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 38/2008. (XII. 19.) számú rendelete.
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polgármester
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A rendeletet 2016. november 29. napján kihirdettem.
Tóth László
jegyző

