Pest Megye Közgyűlésének 11/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete
a képviselők és tisztségviselők juttatásairól
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja.
1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének tagjaira (a
továbbiakban: képviselő).
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a közgyűlés elnökére és alelnökére a 3. § (5) bekezdése
kivételével.

2. §1 (1) A képviselőket képviselői munkájukért tiszteletdíj illeti meg, amelynek havonkénti összege
130.800,- forint.
(2) Amennyiben a képviselő
a) bizottság tagja – több bizottsági tagság esetén is – 190.800,- forint,
b) bizottság alelnöke – más bizottsági tagság esetén is –220.200 forint,
c) bizottság elnöke – más bizottsági tagság esetén is – 249.600,- forint
tiszteletdíj illeti meg havonta.
(3) A tanácsnokot – bizottsági tagság esetén is - 249.600,- forint tiszteletdíj illeti meg
havonta.
3. §

(1) A bizottsági elnök és a tanácsnok részére a közgyűlés Pest megye közigazgatási területén a
tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító havi utazási bérletet biztosít
természetbeni juttatásként.
(2) Az (1) bekezdésben biztosított természetbeni juttatást igénybe vevő részére nem jár az
5. § (2) bekezdésében biztosított útiköltség térítés.
(3) A bizottsági elnök és tanácsnok részére a közgyűlés a képviselői tevékenységet segítő
közlöny, kiadvány, szakfolyóirat előfizetést biztosít természetbeni juttatásként.
(4) A képviselő természetbeni juttatásként igénybe veheti a Pest Megyei Önkormányzati
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által térítésmentesen biztosított informatikai
szolgáltatásokat, valamint a részére használatra térítésmentesen átadott, a Hivatal
tulajdonát képező hordozható számítógépet, annak tartozékait és a működéséhez
szükséges szoftvereket.
(5) A közgyűlés elnöke és alelnökei részére a Hivatal személygépkocsi használatot és
mobiltelefon előfizetést biztosít.
(6) A képviselő részére a Hivatal természetbeni juttatásként térítésmentesen behajtási
engedélyt biztosít.
(7) A tanácsnok részére a tisztségével összefüggő feladatok lebonyolítására a Hivatal
természetbeni juttatásként térítésmentesen mobiltelefon készüléket és szolgáltatást
biztosít.
(8) A képviselő részére – külön kérelmére – mobilinternet előfizetés adható.

4. §

(1) A Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (3)
bekezdésében foglalt költséget Pest Megye Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) megtéríti.
(2) Útiköltség térítés címén
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a) a saját gépjármű hivatalos célú, azaz a testületi működéssel összefüggő igénybevétele
esetén a személyi jövedelemadóról szóló hatályos törvény alapján adómentesen járó
térítési díj a 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.
5. §

(1) Kötelezettségszegésnek minősül, ha negyedév alatt a képviselő a közgyűlési szavazások
több mint 30 %-án nem vesz részt.
(2) Mentesül a képviselő a kötelezettségszegés jogkövetkezményei alól, ha a képviselőcsoport
vezetője igazolja a szavazásokról való távollétét.
(3) A közgyűlés elnökének előterjesztése alapján az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét
megszegő képviselő tiszteletdíját a Közgyűlés legfeljebb 25 %-kal, maximum 12 havi
időtartamra csökkentheti, illetőleg természetbeni juttatását ugyanilyen időtartamra
megvonhatja.
(4) Amennyiben a bizottság tagja egy év alatt bizottsági ülések felén nem vesz részt, a
bizottság elnökének javaslata alapján a Jogi és Önkormányzati Bizottság állást foglal a
bizottsági tagságból történő visszahívásról, melyről a Közgyűlés dönt.

6. §

(1) A járandóságokat havonként göngyölítve utólag, minden hónap 5. napjáig a Hivatal
számolja el és átutalja, illetve postázza a jogosult részére.
(2) A képviselő az 5.§-ban foglalt költségtérítés esetén kérheti a soron kívüli megtérítést. Ez
esetben a kifizetésnek 15 napon belül meg kell történnie.
(3) Az útiköltség-térítés határozatképtelen ülés esetén is jár.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Pest Megye Közgyűlésének a képviselők juttatásairól szóló 4/2013. (II. 25.)
Pm. sz. rendelete.
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