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34/2003. (VIII. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

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

szóló - 60/2002. (XII. 23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelettel, 48/2002. (X. 11.) sz. Alkotmánybírósági határozattal, valamint a 

16/2002. (III. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelettel, 28/2001. (VI. 29.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelettel, 18/2001. (V. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 29/2000. (X. 3.) Budapest XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel és a 27/1999. (X. 21.) Budapest 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 

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

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a többször módosított az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a 
tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII. 08.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 

1. § A hivatkozott rendelet 1. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) A Képviselő-testület tagjait tiszteletdíjként az önkormányzatnál megállapított 

köztisztviselői illetményalap 3,4-szeres szorzatának megfelelő összeg, mint alapdíj illeti 
meg. 
2. § (1) Jelen rendelet 2003. szeptember 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 
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I N D O K O L Á S 

Az önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) 
bekezdés rendelkezései szerint a Képviselő-testület a képviselőknek, a bizottságok 
elnökeinek, a bizottságok tagjainak rendeletben tiszteletdíjat állapíthat meg. 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2003. évi XLV. törvény módosította a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
törvény egyes rendelkezéseit. A módosítás során a képviselők tiszteletdíjának alapdíj részét a 
törvény a mindenkor hatályos és az önkormányzat által megállapított köztisztviselői 
illetményalaphoz viszonyítottan határozta meg. Ez a módosítás indokolta, hogy az 
önkormányzati rendelet vonatkozó részét változtatni kellett. 
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