
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 38/1998 (XII. 8.) SZ. RENDELET 
19/1998. (V. 05.) sz. rendelet  

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

sz. 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 1. § (2) 
bekezdése ötödik és hatodik francia bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
((2) Amennyiben a képviselő:) 
„- 2 bizottságnak az elnök munkája állandó, 
folyamatos segítésére választott tagja az alapdíj 50%-a 
- egy bizottságnak az elnök munkája állandó, 
folyamatos segítésére választott tagja és egy 
bizottságnak a tagja    az alapdíj 50%-a” 
(tiszteletdíj illeti meg az alapdíjon felül) 
2. § (1) A 4. § (1) bekezdése kiegészül az alábbiakkal: 
(Amennyiben a képviselő a testületi ülésről távolmaradását nem jelenti be (személyesen vagy telefonon a 
polgármesteri titkárságon...) 
„... vagy az illetékes iroda szervező munkatársainál  
(legkésőbb az ülést megelőző 24 órával...) 
 (2) A 4. § (2) bekezdése kiegészül az alábbiakkal: 
(... úgy tiszteletdíjából 2000,- Ft kerül levonásra...) 
„... melytől azonban a képviselő-testületi ülés alatt önkormányzati érdekből végzett fontos tevékenység 
polgármester által történő igazolása estén el kell tekinteni.” 
 (3) A 4. § (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
(Amennyiben a bizottsági tag a bizottsági ülésről távolmaradását nem jelenti be (személyesen vagy telefonon...) 
„ ... az illetékes iroda szervező munkatársainál, a jegyzőkönyvvezetőnél vagy a bizottság elnökénél) ...” 
(legkésőbb az ülést megelőző napon...) 
3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy az 1. §-ban foglalt rendelkezéseket 1998. 
január 1. napjától kell alkalmazni. 
 (2) A rendelet jelen módosítással nem érintett rendelkezési változatlanul hatályban maradnak. 
 
B u d a p e s t ,  1998. április 30. 
 

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

 
ÁLTALÁNOS ÉS RÉSZLETES INDOKOLÁS 

A Képviselő-testület 1998. március 26-i ülésén módosította az 1/1995. (I. 12.) sz. önkormányzati rendeletét. A 
rendelet-módosítás során a Képviselő-testület a képviselőket az alapdíjon felül megillető tiszteletdíj mértékének 
meghatározásakor nem vett figyelembe az 1994. évi LXIV. törvény 15. § (2) bekezdésében rögzített korlátozást. 
A törvény rendelkezéseinek betartása érdekében szükséges módosítani a rendeletet. 
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