
3/1992. (II.27.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

az önkormányzati képviselők költségtérítéséről és a bizottsági elnökök tiszteletdíjáról 

A Képviselő-testület az 1990. évi LXV. törvény 20. szakasz (2) bekezdésben kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § (1) A képviselői munkával összefüggésben felmerült költségek fedezésére a képviselő-
testület tagjai havi 14 eFt,  a bizottsági elnöknek, illetve alelnöknek megválasztott képviselők 
havi 17 eFt költségátalányban részesülnek.  

(2) A képviselő egyéb testületi munkával kapcsolatos településen (Budapest) kívüli 
utazása esetén utazási költségtérítésre jogosult eseti elszámolás alapján.  

(3) A képviselők egyéb költségeik megtérítésére jogosultak számlával igazolt kiadásaik 
esetére, amely költségek lehetnek pl. helyiségek bérleti díja, postaköltség, önkormányzati 
ügyekben telefonköltség, stb.  
2. § A bizottságok megválasztott elnökei havonta 4.000.- Ft tiszteletdíjban részesülnek.  
3. § (1) Működési feltételek biztosítása keretében a Hivatal a képviselő-testületi tagok 

részére feladataik ellátásához szükséges technikai, adminisztrációs segítséget megadja.  
(2) Ezek lehetnek: gépírási kapacitás, sokszorosítás, posta- és távközlési szolgáltatás, 

információs-dokumentációs szolgáltatás, közlönyök és segédanyagok.  
4. § (1) A költségtérítések, juttatások és a tiszteletdíj nyilvántartásáról, kifizetéséről és 

számfejtéséről a tárgyhót követő 20. napig a Hivatal gondoskodik.  
(2) Az összegek kifizetését és elszámolását a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság rendszeresen 

ellenőrzi.  
(3) Jelen rendelet kihirdetési dátuma 1992. február 28, rendelkezéseit 1992. január 1. 

napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 2/1991. (V. 9.) sz. és az 5/1991. 
(IX. 26.) sz. önkormányzati rendelet.  

I N D O K O L Á S 

1. §-hoz Az önkormányzati törvény vonatkozó rendelkezései szerint rendeletben kell 
szabályozni a képviselőket megillető költségtérítést. Ebben a szakaszban a természetbeni, ill. 
a számlák alapján elszámolható költségtérítés szerepel.  

2. §-hoz A bizottságok elnökei részére megállapított tiszteletdíj összegét tartalmazza.  
3. §-hoz A képviselői munkához szükséges működési feltételeket szabályozza, amelyeket a 

Polgármesteri Hivatal biztosít.  
4. §-hoz A nyilvántartás, kifizetés és számfejtésre vonatkozó rendelkezéseket szabályozza. 

Továbbá rendelkezik a PEB ellenőrzési feladatairól.  
 
B u d a p e s t ,   1992. február 27. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Molich Endre s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
 


