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RENDELETE
A helyi önkormányzati képviselők és tisztségviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1)
bekezdés felhatalmazása és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló többször módosított 1994. évi LXIV. törvény
14.§ (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzati képviselők és tisztségviselők tiszteletdíjáról
és egyéb juttatásairól az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Képviselő-testület az önkormányzati képviselő, (továbbiakban képviselő) a bizottságok
elnökei, a bizottságok képviselő és nem képviselő tagjai, valamint a tanácsnokok részére
megválasztásuknak időpontjától megbízatásuk megszűnéséig tiszteletdíjat és természetbeni
juttatásokat állapít meg.

2. §
A tiszteletdíj mértéke
(1) A képviselő tiszteletdíja (a továbbiakban alapdíj) a Ktv. 43. § (1) bekezdésében
megállapított illetményalap, és 1,89 szorzószám szorzata, azaz 73.050 Ft/hó.
(2) A képviselő tiszteletdíja, amennyiben bizottságnak a tagja, - több bizottsági tagság esetén
is - az alapdíj és az alapdíj 45 %-ának összege, azaz 105.923 Ft/hó.
(3) A bizottsági elnökök és tanácsnokok tiszteletdíja több tisztség, bizottsági tagság esetén is
az alapdíj és az alapdíj 90 %-ának összege, azaz 138.795 Ft/hó.
(4) A bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjai (külső tagok ) tiszteletdíja az alapdíj 45
%-a, azaz 32.873 Ft/hó.
3. §
Természetbeni juttatás
A képviselőnek a képviselő-testület képviseletében, vagy megbízásából végzett
tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg
kell téríteni. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
4.§
A tiszteletdíj mérséklése, illetve megvonása
(1) A rendes - Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti – képviselő-testületi ülésről
igazolatlan távolmaradás az egy havi képviselői tiszteletdíj 25%-ának megvonásával jár.

(2) Két egymást követő testületi ülésről igazolatlan távolmaradás a képviselői tiszteletdíj
25%-ának megvonásával jár 12 hónapon keresztül. A megvonás a két ülés között eltelt
időszak tartamától független.
(3) Igazolt távolmaradásnak minősül:
a) az utazás megkezdése előtt legalább 3 naptári nappal előbb bejelentett külföldi
tartózkodás, illetve belföldi üdülés, kiküldetés, továbbképzés
b) amennyiben az érintett telefonon jelzi megbetegedését vagy távolmaradásának
egyéb okát a bizottsági illetve a képviselő-testületi ülés napján délelőtt 10 óráig.
(4) Az előre látható távolmaradást a polgármesternél,- akadályoztatása esetén az őt
helyettesítő alpolgármesternél kell jelenteni.
(5) A távolmaradó képviselők nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik.
5. §
(1) Jelen rendelet 2009. január 1. napjától lép hatályba.
(2 )A rendelet hatálybalépésével a 16/2005.(XII. 8.); a 16/2006.(XI. 2.) ; a 2/2008. (II. 1.); a
23/2008.(VI. 30.) valamint 23/2003.(VIII. 18.) számú önkormányzati rendeletek hatályukat
veszítik.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
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