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HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 38/1998 (XII. 8.) SZ. RENDELET 

12/1998. (III. 31.) sz. rendelet 
 az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a 
bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló, többször módosított 1/1995. (I. 12.) 

sz. önkormányzati rendelet módosításáról 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
1. § Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok 
és a tanácsnokok díjazásáról szóló, többször módosított 1/1995. (I. 12.) sz. önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: juttatási rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(2) Amennyiben a képviselő: 
 - bizottság elnöke     az alapdíj 60%-a 
 - egy bizottság elnöke és egy másik bizottságnak 
 az elnök munkája állandó, folyamatos segítésére 
 választott tagja     az alapdíj 72%-a 
 - egy bizottság elnöke és egy másik bizottság 
 tagja       az alapdíj 66%-a 
 - egy bizottságnak az elnök munkája állandó, 
 folyamatos segítésére választott tagja  az alapdíj 42%-a 
 - két bizottságnak az elnök munkája állandó, 
 folyamatos segítésére választott tagja  az alapdíj 54%-a 
 - egy bizottságnak az elnök munkája állandó, 
 folyamatos segítésére választott tagja és egy  
 bizottságnak tagja     az alapdíj 54%-a 
 - egy bizottság tagja     az alapdíj 18%-a 
 - két bizottság tagja     az alapdíj 30%-a 
 - három bizottság tagja    az alapdíj 36%-a 
 - tanácsnok      az alapdíj     100%-a 
tiszteletdíj illeti meg az alapdíjon felül.” 
2. § A juttatási rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A nem képviselő bizottsági tagokat a képviselői alapdíj 30%-a illeti meg.” 
3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy az 1-2. §-ban foglalt rendelkezéseket 1998. 
január 1. napjától kell alkalmazni. 
 (2) A juttatási rendelet jelen módosítással nem érintett rendelkezési változatlanul hatályban maradnak. 
 
B u d a p e s t ,  1998. március 26. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Mester László sk. 
j e g y z ő polgármester 

 
I N D O K O L Á S 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
A Képviselő-testület a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban alkotta meg juttatási rendeletét. 
Az Országgyűlés az 1998. évi költségvetés elfogadásakor nem módosította a miniszteri illetmény összegét, 
melytől a polgármesteri fizetés függ. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékét az 1994. évi LXIV. 
törvény a polgármesteri illetmény meghatározott százalékában állapítja meg. A törvényi előírás alapján lehetőség 
volt a tiszteletdíj mértékének módosítására, mert ebben a körben a Képviselő-testület nem merítette ki a 
törvényben biztosított maximális lehetőséget. 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
1. §-hoz A rendelet 1. §-a annak alapján állapít meg differenciált tiszteletdíjat az önkormányzati 
képviselők részére, hogy milyen mértékben vesznek részt a különböző bizottságok munkájában. 
2. §-hoz Az önkormányzati bizottságoknak nem képviselő-testületi tagjai is vannak, akik részére a 
törvény 15. § (3) bekezdése alapján az alapdíj 50%-át meg nem haladó tiszteletdíj állapítható meg. A rendelet 
jelen előírása a törvényi megfogalmazással összhangban jött létre. 
3. §-hoz A rendelet hatályba lépésével kapcsolatosan tartalmaz előírásokat. 
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