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18/2001. (V. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

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

szóló - 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 27/1999. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel 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. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint változik: 

(1) A Képviselő-testület tagjait tiszteletdíjként a polgármester illetményének, mint 
számítási alapnak a 23%-a, mint alapdíj illeti meg. 
2. § A hivatkozott rendelet 5. § az alábbiak szerint módosul: 

(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  10.000 Ft kerül levonásra. 

(2) Amennyiben a képviselő a testületi ülésen nem jelenik meg, - függetlenül attól, hogy 
távolmaradását bejelentette-e - vagy számítógépes kimutatás szerint testületi ülésen a 
napirendi pontok több, mint 1/3-ánál nincs jelen és nem szavazott, úgy tiszteletdíjából 
10.000 Ft kerül levonásra.  A levonástól indokolt esetben a polgármester által történt 
igazolás 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 12.000 Ft kerül levonásra. A levonástól indokolt esetben a 
bizottsági elnök által történt igazolás esetén el kell tekinteni. 
3. § (1)  Jelen rendelet 2001. június 1. napján lép hatályba.  

(2)  A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban 
maradnak. 
B u d a p e s t ,  2001. május 17. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 
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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 testületi és a bizottsági munkában egyaránt fontos a képviselők személyes részvétele. A 
távolmaradások szankcionálása indokolt, az összegek változtatását a korábbi juttatás 
összegének emelkedése teszi szükségessé. 

B u d a p e s t ,  2001. május 17. 

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

 


