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2/1991. (V. 09.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

A képviselők, bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működési 
feltételek biztosításáról 

1. § (1) A Képviselő-testület tagjait, - a polgármester és az alpolgármesterek kivételével - a 
testületi munkában való részvétel miatt költségtérítés illeti meg, átalány formájában. 

(2) A költségtérítés összege 6800.- Ft havonta. 
(3) A Képviselő-testület tagjait az átalányon felül - közlekedési költségeik pótlására - 

éves BKV bérlet illeti meg. 
(4) A képviselő egyéb testületi munkával kapcsolatos településen kívüli utazása esetén 

utazási költségtérítésre jogosult eseti elszámolás alapján.  
2. § (1) Az állandó bizottságok képviselő tagjait - kivéve a polgármestert és az 

alpolgármestereket - bizottságonként a polgármester mindenkori munkabérének, mint 
számítási alapnak a 7,5%-a, bizottságok alelnökeit a 10%-a, míg a bizottságok elnökeit a 
15%-a tiszteletdíjként megilleti. A polgármester és az alpolgármesterek csak a második 
bizottsági tagság után kaphatnak tiszteletdíjat. 

(2) Az állandó bizottságok külső tagjait - a bizottsági munkában való részvétel miatt - 
költségtérítés illeti meg átalány formájában. 

(3) A költségtérítés összege 3000.- Ft. 
(4) Az ideiglenes bizottság tagjainak és tisztségviselőinek díjazása és költségtérítése, 

amennyiben működésének időtartama az egy hónapot meghaladja, megegyezik az állandó 
bizottságoknál szabályozottaknál. 

(5) Egy képviselő csak két bizottsági tagság után kaphat tiszteletdíjat. 
3. § (1) Az egyéni választókerület képviselőjét havonta még az eddigieken túl 1000.- Ft 

külön térítés is megilleti.  
4. § (1) Működési feltételek biztosítása keretében a hivatal a Képviselő-testületi tagok 

részére feladataik ellátáshoz szükséges technikai, adminisztrációs segítséget megadja. 
(2) Ezek lehetnek: gépírási kapacitás, sokszorosítás, posta-távközlési szolgáltatás, 

információs-dokumentációs szolgáltatás, közlönyök és segédanyagok. 
5. § (1) Ha a képviselő a testületi ülésről bármely ok miatt távol marad, akkor 

költségtérítéséből ülésenként 1500.- Ft - havonta legfeljebb 3000.- Ft - levonásra kerül. 
(2) Ha a bizottsági tag a bizottság üléséről bármely ok miatt távol marad, akkor 

tiszteletdíjából ülésenként 20% levonásra kerül, a levonás legfeljebb 40% lehet. 
(3) Amennyiben a képviselő a testületi ill. bizottsági ülésről önkormányzati érdekből van 

távol, akkor az (1) és (2) bekezdések szerinti levonásra nem kerül sor. 
(4) A hivatal köteles negyedévente a testületnek beszámolni a levonásra került 

költségtérítések és tiszteletdíjak összegéről. 
(5) A levonásra került összeg felhasználásáról a testület dönt. 

6. § (1) A tiszteletdíj és a költségtérítések nyilvántartásáról, kifizetéséről és számfejtéséről 
a tárgyhót követő 8. napig a hivatal gondoskodik. 

(2) A tiszteletdíjak, költségtérítések kifizetését és elszámolását a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság rendszeresen ellenőrzi. 
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 (3) E rendeletben meghatározott költségtérítés és tiszteletdíj összege adóalapot képez, 
melyből a törvényben meghatározott mértékű személyi jövedelemadó előleg levonásra 
kerül. 

 (4) Ezen rendelet 1991. június 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 
képviselői költségtérítésről szóló 65/1990. (XI. 08.), 66/1990. (XI. 08.) valamint a 67/1990. 
(XI. 08.) sz. határozat. 

 
Budapest, 1991. május 9. 
 


