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HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 38/1998 (XII. 8.) SZ. RENDELET 
1/1995. (01. 24.) sz. rendelet 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, 
valamint a külső bizottsági tagok tiszteletdíjáról  

Pestszentlorinc-Pestszentimre Önkormányzatának képviselő-testülete az az 1994. évi LXIV. tv. 17. 
szakasz (1) bekezdésével módosított 1990. évi LXV. tv. 20. szakasz (2) bekezdése alapján az alábbi 
rendeletet alkotja:   
1. § (1)  A Képviselő-testület tagjait, tiszteletdijként a polgármester illetményének (mint számítási 
alapnak) a 22.5 %-a  (alapdíj) illeti meg. 
 (2)   Amennyiben a képviselő 
  1 bizottság tagja         az alapdíj 15%-a,    
  2 bizottság tagja        az alapdíj 25%-a,  
  1 bizottság alelnöke          az alapdij 35%-a,  
  1 biz. alelnöke + 1 biz.tagja az alapdíj 45%-a,    
  1 bizottság elnöke        az alapdíj 50%-a,  
tiszteletdíj illeti meg az alapdíjon felül. 
 (3) A képviselőt természetbeni juttatásként éves BKV bérlet illeti meg, egyéb testületi 
munkával kapcsolatos, településen (Budapest) kivüli utazása estén pedig utazási költségtérítésre 
jogosult eseti elszámolás alapján, melyet a polgármester jogosult igazolni. 
  (4) A képviselők egyéb költségeik megtérítésére jogosultak (számlával igazolt kiadásaik 
esetére), melynek kifizetését a polgármester engedélyezi. 
 (5) Abban az esetben, ha a bizottsági elnök feladata ellátásában tartósan, azaz 3 hónapot 
meghaladóan akadályoztatva van, az alelnök elnöki tiszteletdíjban részesül. 
2. § (1) A muködési feltételek biztosítása keretében a Képviselő-testület hivatala a képviselő-
testületi tagok részére feladataik ellátásához szükséges technikai, adminisztrációs segitséget 
megadja. 
 (2) Ezek lehetnek: gépírási kapacitás, sokszorosítás,posta - távközlési szolgáltatás, 
információs-dokumentációs szolgáltatás, közlönyök és segédanyagok.  
3. § (1) A képviselő-testület által megválasztott külső bizottsági tagokat a bizottságban végzett 
munkáért tiszteletdíj illeti meg. 
 (2)  A nem képviselő bizottsági tagokat a képviselői alapdíj 25%-a illeti meg. 
4. § (1) Amennyiben a képviselő a testületi ülésrol távolmaradását nem jelenti be (személyesen 
vagy telefonon a polgármesteri titkárságon) legkésobb az ülést megelozo 24 órával, úgy tiszteletdíjából 
ülésenként 3.000,- Ft kerül levonásra. 
 (2) Amennyiben a képviselő a testületi ülésen nem jelenik meg, vagy a számítógépes 
kimutatás szerint a testületi ülésen a határozathozatalok (szavazások) több mint 50 %-ánál nincs jelen, 
úgy tiszteletdíjából  2.000,- Ft kerül levonásra. 
 (3) Amennyiben a bizottsági tag a bizottsági ülésrol távolmaradását nem jelenti be 
(személyesen vagy telefonon) legkésobb az ülést megelozo napon, úgy tiszteletdíjából ülésenként 
2.000,- Ft kerül levonásra. 
5. § (1) A képviselők illetve bizottsági tagok részére járó tiszteletdíj kifizetésérol tárgyhót követo 15. 
napig a polgármester gondoskodik a képviselő-testület hivatala közremuködésével. 
 (2) A költségtérítések kifizetésérol a polgármester gondoskodik a képviselő-testület hivatala 
közremuködésével. 
 (3) A képviselők és bizottsági tagok részére kifizetett tijszteletdíjakról, költségtérítésekrol a 
képviselő-testület hivatala nyilvántartást vezet. 
 (4) A kifizetést és elszámolást a Pénzügyi Bizottság az általa meghatározott rendszerességgel 
köteles ellenorizni. 
 (5) A levonásra került összegek felhasználásáról a polgármester eloterjesztése alapján a 
képviselő-testület határoz. 
6. § (1)  E rendelet 1995. január 12-én lép hatályba, rendelkezéseit 1994. december 22-tol kell 
alkalmazni, kivéve a 4. § bekezdéseit, amelyeket 1995. február 1-tol kell alkalmazni. 
 (2) A 9/1992. (VIII. 27.) sz. Önkormányzati rendelet ezzel egyidejüleg hatályát veszti. 
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Erdosné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Mester László sk. 

j e g y z o polgármester 
 

I N D O K O L Á S  
1. § A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirol és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szoló 1994. évi LXIV. tv. 14. szakasza rendelkezik a képviselőknek járó juttatások 
rendeletben történo szabályozásáról. 
Ennek megfeleloen rendelkezik az elso szakasz a alapdíj mértékérol, valamint a bizottsági tagságért 
és tisztségekért járó juttatásokról. (1994. évi LXIV. törvény 16. §, valamint 18. §) 
2. § Ez a paragrafus a hivatkozott törvény 16. szakaszának megfeleloen rendelkezik arról, hogy az 
önkormányzati képviselőt munkája végzése során milyen egyéb juttatások illetik meg.(1994. évi LXIV. 
törvény 16.§) 
3. § A törvényben megfogalmazottaknak megfelelően szükséges meghatározni, hogy a Testület 
által megválasztott külső bizottsági tagok milyen juttatásban részesülnek. (1994.LXIV. törvény 15.§) 
4. § A Képviselő-testület, valamint a Bizottságok munkájának előfeltétele a határozatképesség, 
amely az indokolatlan távollétek esetén veszélyeztetve van, így célszerű külön szabályozni, hogy a 
távollétek milyen anyagi konzekvenciákkal járnak. (1994. évi LXIV. törvény 17.§) 
5. § Ezen szakasz rendelkezései egyértelműen szabályozzák a kifizetések módját, nyilvántartását, 
a kifizetések rendjének ellenőrzését, valamint az ellenőrzési jogkört. 
6. § Záró szakasz rendelkezik a rendelet hatálybalépésének napjáról, valamint a korábban 
érvényben lévő rendelet hatályon kívül helyezéséről.  
 


