Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (VI.05.) önkormányzati
rendelete
a képviselők és tisztségviselők juttatásairól
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének tagjaira (a továbbiakban: képviselő).
2. § (1) A képviselőket képviselői munkájukért, a tanácsnokokat, bizottsági tagokat testületi
munkájukért tiszteletdíjat jelen rendelet nem állapít meg.
3. § (1) A képviselő természetbeni juttatásként igénybe veheti a Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata által térítésmentesen biztosított informatikai szolgáltatásokat, valamint a
részére használatra térítésmentesen átadott, az Önkormányzat tulajdonát képező hordozható
számítógépet, vagy táblagépet, annak tartozékait és a működéséhez szükséges szoftvereket.
Azon képviselő, aki a 3.§ (1) bekezdésben megjelölt természetbeni juttatást igénybe veszi,
hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat részére kizárólag elektronikus úton továbbítsa
képviselői munkájával összefüggő adatokat.
(2) A képviselőnek természetbeni juttatásként lehetősége van az Önkormányzat által
működtetett mobil előfizetési flottába belépni, továbbá legfeljebb 5 családtagjának is
biztosított a lehetőség. A számlafizetés továbbra is a képviselőt, illetve családtagjait terheli,
továbbá a csomagba történő be- és kilépési díj is.
(3) A képviselő részére – külön kérelmére – mobilinternet előfizetés adható. Az előfizetés az
Önkormányzat a mindenkori telefon előfizetési flottáján keresztül biztosítja, legfeljebb havi
5.000,- Ft értében.
4. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (3)
bekezdésében foglalt költséget Pilisszentkereszt Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) megtéríti.
(2) Útiköltség térítés címén
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. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pilisszentkereszt, 2015. június 4.
Peller Márton
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