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38/1998. (XII. 08.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

 az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, 
költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete  az 1994. évi LXIV. 
törvény 17. szakasz (1) bekezdés alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § (1) A Képviselő testület tagjait tiszteletdíjként a polgármester illetményének, mint 
számítási alapnak a 25%-a, mint alapdíj illeti meg. 

 (2) Amennyiben a képviselő: 
 - bizottság elnöke      az alapdíj 80%-a 
 - egy bizottság elnöke és egy másik bizottság tagja   az alapdíj 90%-a 
 - két bizottság alelnöke     az alapdíj 80%-a 
 - egy bizottság  alelnöke      az alapdíj 60%-a 
 - egy bizottság alelnöke és egy bizottság tagja  az alapdíj 70%-a 
 - egy bizottság tagja      az alapdíj 40%-a 
 - két bizottság tagja      az alapdíj 50%-a 
 - tanácsnok       az alapdíj    100%-a 
tiszteletdíj illeti meg az alapdíjon felül. 
 (3) A bizottság elnökének, illetve a tanácsnoknak a tiszteletdíja - több tisztség, 

bizottsági tagság esetén is - legfeljebb az alapdíj  100%-ával növelhető. 
  (4) A képviselők egyéb költségeik megtérítésére jogosultak (számlával igazolt 

kiadásaik esetére), melynek kifizetését a polgármester engedélyezi. 
 (5) Abban az esetben, ha a bizottság elnöke feladata ellátásában tartósan, azaz három 

hónapot meghaladóan akadályoztatva van, a bizottság alelnöke elnöki tiszteletdíjban 
részesül a helyettesítés idejére. 
2. § (1) A működési feltételek biztosítása keretében a Képviselő-testület hivatala a 

képviselő-testületi tagok részére feladataik ellátásához szükséges technikai, adminisztrációs 
segítséget megadja. 

(2) Ezek lehetnek: gépírási kapacitás, sokszorosítás, posta-távközlési szolgáltatás, 
információs-dokumentációs szolgáltatás, közlönyök, szakkönyvek és segédanyagok, 
hivatalai gépkocsihasználat, illetőleg szakmai konferencián való részvétel.  
3. § (1) A Képviselő-testület által megválasztott nem önkormányzati képviselő bizottsági 

tagokat a bizottságban végzett munkáért tiszteletdíj illeti meg. 
(2) A nem képviselő bizottsági tagokat a képviselői alapdíj 50%-a illeti meg. 

4. §  A Képviselő-testület tagjait és a bizottságok nem Képviselő-testületi tagjait éves BKV 
utazási bérlet illeti meg. A képviselő - választása szerint - az éves BKV bérlet összegének 
pénzbeni kifizetését is igényelheti. 

5. § (1) Amennyiben a képviselő a testületi ülésről távolmaradását nem jelenti be 
(személyesen vagy telefonon a polgármesteri titkárságon, vagy a Testületi és Koordinációs 
Iroda szervező munkatársainál) legkésőbb az ülést megelőző 24 órával, úgy tiszteletdíjából 
ülésenként 3.000,- Ft kerül levonásra. 
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(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, melytől azonban a képviselő-
testületi ülés alatt önkormányzati érdekből végzett fontos tevékenység polgármester által 
történő igazolása esetén el kell tekinteni. 

(3) Amennyiben a bizottsági tag a bizottsági ülésről távolmaradását nem jelenti be 
(személyesen vagy telefonon a Testületi és Koordinációs Iroda szervező munkatársainál, a 
jegyzőkönyvvezetőnél vagy a bizottság elnökénél) legkésőbb az ülést megelőző napon, úgy 
tiszteletdíjából ülésenként 2.000,- Ft kerül levonásra. 
6. § (1) A képviselők illetve bizottsági tagok részére járó tiszteletdíj kifizetéséről tárgyhót 

követő 15. napig a polgármester gondoskodik a Képviselő-testület hivatala 
közreműködésével. 

(2) A költségtérítések kifizetéséről a polgármester gondoskodik a Képviselő-testület 
hivatala közreműködésével. 

(3) A képviselők és bizottsági tagok részére kifizetett tiszteletdíjakról, költségtérítésekről 
a Képviselő-testület hivatala nyilvántartást vezet. 

(4) A kifizetést és elszámolást a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság az általa 
meghatározott rendszerességgel köteles ellenőrizni. 

(5) A levonásra került összegek felhasználásáról a polgármester előterjesztése alapján a 
Képviselő-testület határoz. 
7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 1999. január 1. 

napjától kell alkalmazni. 
(2) A 19/1998. (V. 05.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelettel, a 12/1998. (III. 31.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, a 2/1997. (I. 28.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, a 27/1996. (X. 01.) Budapest 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, és a 13/1995. (V. 
18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel 
módosított 1/1995. (I. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
B u d a p e s t ,  1998. december 03. 

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

I N D O K O L Á S  

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 20. § (2) 
bekezdése szerint a Képviselő-testület a Képviselő-testület tagjának, a bizottság elnökének, 
tagjának és a tanácsnoknak a vonatkozó jogszabályok keretei között önkormányzati 
rendeletben meghatározott tiszteletdíjat és természetbeni juttatást állapíthat meg.  

Fenti rendelkezés részletes szabályozásáról az 1994. évi LXIV. tv. - a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról - 14. § (1) 
bekezdése rendelkezik.  
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Mindezek összefüggésben vannak az önkormányzatokról szóló, már korábban hivatkozott 

jogszabály azon rendelkezéseivel, amelyek a Képviselő-testület tagjainak jogait és 
kötelezettségeit tartalmazzák. Az elvégzett munkáért a Képviselő-testület, illetőleg 
bizottságainak munkájában résztvevőket díjazás illeti meg, elismerve ezzel azt, hogy ez a 
munka önmagában nemcsak egy adott testületi vagy bizottsági ülésen való részvételt jelent, 
hanem a részükre biztosított feladat és hatáskör vonatkozásában aktív közreműködői 
tevékenységet is.  

Részletes indokolás 

1. §-hoz: Az 1994. évi LXIV. tv. 15. §-a meghatározza az alapdíj összegét, amely a 
polgármester részére megállapított illetmény 25%-a lehet. Ehhez viszonyítva kell 
meghatározni a Képviselő-testület, illetőleg a bizottságok munkájában résztvevők díjazását, 
figyelemmel a jogszabály azon rendelkezéseire, amely szerint több bizottsági tagság esetén is 
a tiszteletdíj az alapdíjon felül legfeljebb az alapdíj 50%-ával növelhető. A bizottság 
elnökének, illetőleg a tanácsnoknak a tiszteletdíja - több tisztség esetén is - az alapdíjon felül 
legfeljebb az alapdíj 100%-ával növelhető.  

2. §-hoz: Az önkormányzati törvény a tiszteletdíjon kívül a Polgármesteri Hivatalok 
kötelezettségévé teszi a Képviselő-testület és bizottságok munkájának segítését, amely 
tájékoztatást, ügyviteli közreműködést is magába foglal, ezen kívül szolgálja a képviselői 
munka minél magasabb szakmai szinten történő ellátásában való hivatali közreműködést, 
szakkönyvek, közlönyök biztosítását, informatikai és egyéb technikai közreműködést. 

3. §-hoz: Az 1994. évi LXIV. törvény lehetővé teszi, hogy a bizottságok nem Képviselő-
testületi tagjai is tiszteletdíjat kaphassanak, hiszen az ő munkájuk is számottevő a bizottságok 
munkájában a testületi ülések előkészítésében. 

Jelen szabályozás a jogszabályban meghatározott összeget tartalmazza.  
4. §-hoz: A természetbeni juttatások körébe tartozó szabályozást tartalmazza.  
5. §-hoz: A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 19. § 

(2) bekezdésének f) pontja szerint a képviselő köteles részt venni a Képviselő-testület 
munkájában, ennek alapján történik a szankcionáló szabályozás, amely távolmaradások esetén 
a levonásokat tartalmazza. 

6. §-hoz: A kifizetési és nyilvántartási szabályokat tartalmazza, illetőleg a Pénzügyi és 
Költségvetési Bizottságnak kötelezővé teszi a kifizetések és elszámolások ellenőrzését.  

A levont összegek vonatkozásában előterjesztést kell készíteni a Képviselő-testület felé 
azok felhasználásáról. 

7. §-hoz: A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza,  és ezzel egyidejűleg dönt arról, 
hogy a korábban e tárgyban már többször módosított rendeleteket hatályon kívül helyezi és a 
szabályozás tárgyára vonatkozó rendelkezéseket kizárólag e rendelet szabályozza helyi 
szinten. 

B u d a p e s t ,  1998. december 03. 

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

 
 


