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63/2006. (X. 17.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

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

szóló - 43/2004. (VIII. 31.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelettel,  34/2003. (VIII. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-

Pestszentimre Önkormányzati rendelettel,  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  

Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat képviselő-testülete 
az 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja 

1. § (1) Az eredeti rendelet 1. § (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
1. § (1) A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) nem haladhatja meg a Ktv. 43. § (1) 

bekezdése szerint megállapított illetményalap 2,5 szorzószám szorzatát. A 2003. évi XLV. 
törvény 128. §-a, illetve a 21/2001. (VI. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelet 5. §-a szerint önkormányzatunknál az illetményalap 
összege 44.000 Ft. 

(2) Amennyiben a képviselő: 
- bizottsági elnök    az alapdíj 90 %-a 
- bizottság tagja    az alapdíj 45 %-a 
- tanácsnok    az alapdíj 90 %-a 
- részönkormányzat elnöke  az alapdíj 90 %-a 
- részönkormányzat tagja  az alapdíj 45 %-a 
illeti meg az alapdíj összegén felül.  

 
(2) Az alaprendelet 1. § (3) bekezdése törlésre kerül. 

2. § Az alaprendelet 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul 
3. § (2) a nem képviselő bizottsági és részönkormányzati tagokat a képviselői alapdíj 45 %-

a illeti meg. 
3. § Az alaprendelet 4. §. második mondata törlésre kerül. 
4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit az október havi 

kifizetéseknél már alkalmazni kell. 
(2) Az alaprendelet jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 

maradnak. 
Budapest, 2006. október 12. 

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

Indokolás 

 
A polgármesteri tisztség ellátásnak egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. LXIV. törvény (továbbiakban Pttv.)  egyes rendelkezéseit a 2006. 
évi LXVII. törvény módosította. 

Az illetményalap meghatározásánál a 2003. évi XLV. törvény 128. §, illetve a 21/2001. (VI. 
28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 5. §-ában 
megállapított 44.000 Ft-os illetményalappal kell számolni. 

A módosítás következtében – amely módosítás 2006. október l. napjától hatályos – 
szükséges az önkormányzati rendelet módosítása, mert a %-os összegben jelentős változást 
hozott.  

Indokolt a módosítás azért is, mert több tisztség egyidejű betöltése esetén sem jár többlet 
díjazás a képviselőnek, szemben a saját rendeletünk korábbi szabályaival. 

Szükséges volt a módosítás az éves BKV bérlet pénzbeli megváltásának igényével 
összefüggésben, mert a jogszabály a továbbiakban ezt már nem teszi lehetővé. 

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a 2006. évi októberi kifizetéseket már e 
rendelet rendelkezéseinek megfelelően kell teljesíteni. 

Budapest, 2006. október 12. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma:   2006. október 17. 
 
 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna  
 j e g y z ő 
 


