
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat  
Képviselő-testületének  

 
38/1998. (XII. 08.) önkormányzati rendelete 

 
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a 

bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról1 2 3 
 
 
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő- 
testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § 
(4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.4 
 
 
1. §5 (1) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja a bruttó kötelező legkisebb munkabér (a 
továbbiakban: minimálbér) 120%-a. 
(2) A képviselő-testület bizottságaiban végzett munkáért járó tiszteletdíj összegei: 

a) A bizottsági elnök havi tiszteletdíja: a minimálbér 120%-a, 
b) A bizottsági alelnök havi tiszteletdíja: a minimálbér 70%-a, 
c) A bizottsági tag havi tiszteletdíja: a minimálbér 50%-a. 

(3) A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat testületében végzett munkáért járó tiszteletdíj 
összegei: 

a) A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat elnökének havi tiszteletdíja: a minimálbér 
120%-a, 
b) A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat alelnökének havi tiszteletdíja: a 
minimálbér 70%-a, 
c) A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat tagjának havi tiszteletdíja: a minimálbér 
50%-a. 

(4)6 A tanácsnok havi tiszteletdíja egy feladatkörrel megbízott tanácsnok esetén a minimálbér 
120 %-a, több feladatkörrel megbízott tanácsnok esetén a minimálbér 275 %-a. 
(5) Amennyiben a bizottság vagy a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat elnöke feladata 
ellátásában három hónapot meghaladóan tartósan akadályoztatva van, a helyettesítés idejére az 
alelnök elnöki tiszteletdíjban részesül.  
(6) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület vagy a polgármester megbízásából, a 
képviselő-testület képviseletében végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, 
számlával igazolt, szükséges költségét az önkormányzat megtéríti. A költségtérítés megfizetését 
a polgármester engedélyezi. A képviselő a költség szükségességét is köteles igazolni. 

                                                 
1 Alaprendelet: 38/1998.(XII.08.) Módosító rendeletek: 27/1999.(X.21.), 29/2000.(X.3.), 18/2001.(V.22.), 28/2001.(VI.29.), 16/2002.(III.28.), 
48/2002. (X.11.) AB határozat, 60/2002.(XII.23.), 34/2003.(VIII.28.), 43/2004.(VIII.31.), 63/2006.(X.17.), 42/2011. (XII.20.); 36/2012. (VII. 
12.), 20/2014. (XI.26.), 11/2019. (X.31.), 2/2021. (I.28.), 31/2021. (XII.13.), 15/2022. (V.30.) 
2  A Képviselő-testület 2007. július 03-i ülésén a 823/2007. (VII.03.) határozatával döntött a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének 
módosításáról és megalkotta 30/2007. (IX. 11.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletét, amely a 
kihirdetése napján lép hatályba. A szervezeti felépítés módosítása következtében több iroda neve módosult, ezért szükséges az Önkormányzat 
névváltozásokkal érintett rendeleteinek ez irányú módosítása. 
3 Módosította a 39/2010. (XI.23.) önkormányzati rendelet (bizottságok neve). Hatályos: 2010.XI.23-tól 
4 Módosította a 11/2019. (X.31.) sz. rendelet, hatályos: 2019. november 1-től 
5 Módosította a 11/2019. (X.31.) sz. rendelet, hatályos: 2019. november 1-től 
20/2014. (XI.26.) sz. rendelet, hatályos: 2014. november 27-től 
6 Módosította a 15/2022. (V.30.) rendelet, hatályos: 2022. május 31-től 



(7)7 Az önkormányzati képviselő részére összesen kifizethető havi tiszteletdíj mértéke nem 
haladhatja meg a polgármester illetményének 60 %-át, több feladatkörrel megbízott tanácsnoki 
tisztséget betöltő képviselő esetén a polgármester illetményének 70 %-át. 
 
2. §8 (1) A működési feltételek biztosítása keretében a Képviselő-testület hivatala a képviselő-
testületi tagok részére feladataik ellátásához szükséges technikai, adminisztrációs segítséget 
megadja, ilyen segítség különösen: gépírási kapacitás, sokszorosítás, posta-távközlési 
szolgáltatás, információs-dokumentációs szolgáltatás, közlönyök, szakkönyvek és 
segédanyagok, hivatali gépkocsi-használat, valamint szakmai konferencián való részvétel. 
(2) Az alpolgármesterek magánhasználatú gépjárműveik használatára jogosultak, a használat 
részletes szabályait a polgármester, vagy a polgármester és a jegyző által kiadott, gépjármű-
használatról szóló, mindenkor hatályos utasítás tartalmazza.  
(3) Az Önkormányzat a képviselők, bizottsági tagok és a Pestszentimrei Városrészi 
Önkormányzat tagjai részére testületi munkavégzésükhöz kapcsolódóan térítésmentes 
helyiséghasználatot biztosít természetbeni juttatás jogcímén. 
 
3. §9 A bizottságok és a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat nem képviselő tagjai 
tiszteletdíjának mértékére az 1. § (2) és (3) bekezdései megfelelően irányadóak. 
 
3/A §10  
 
4. §11 A képviselő-testület tagjait éves BKV utazási bérlet illeti meg. 
 
5. §12 (1) A képviselő tiszteletdíjából 

a) a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 29. § (1) bekezdésében meghatározott 
esetben ülésenként 10.000.- Ft; 
b) az SZMSZ 29. § (2) bekezdésében meghatározott esetben 10.000.- Ft 
kerül levonásra. 

(2) A bizottsági tag tiszteletdíjából az SZMSZ 76. § (2) bekezdésében meghatározott esetben 
és a részönkormányzat tagjának tiszteletdíjából az SZMSZ 96. § (5) bekezdésében 
meghatározott esetben ülésenként 12.000.- Ft kerül levonásra. 
 
6. § (1) A képviselők, illetve bizottsági tagok részére járó tiszteletdíj kifizetéséről tárgyhót 
követő 15. napig a polgármester gondoskodik a Képviselő-testület hivatala közreműködésével. 
(2) A költségtérítések kifizetéséről a polgármester gondoskodik a Képviselő-testület hivatala 
közreműködésével. 
(3) A képviselők, bizottsági tagok és a részönkormányzat tagjai részére kifizetett 
tiszteletdíjakról, költségtérítésekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 
(4)13 A kifizetést és elszámolást a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság az általa meghatározott 
rendszerességgel köteles ellenőrizni. 
(5) A levonásra került összegek felhasználásáról a polgármester előterjesztése alapján a 
Képviselő-testület határoz. 
 

                                                 
7 Beiktatta a 15/2022. (V.30.) rendelet, hatályos: 2022. május 31-től 
8 Módosította a 11/2019. (X.31.) sz. rendelet, hatályos: 2019. november 1-től 
9 Módosította a 20/2014. (XI.26.) sz. rendelet, hatályos: 2014. november 27-től 
10 Hatályon kívül helyezte a 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2012.I.1-től 
11 Módosította a 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.I.1-től 
12  Módosította a 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.I.1-től 
13 Módosította a 39/2010. (XI.23.) önkormányzati rendelet (bizottságok neve). Hatályos: 2010.XI.23-tól 



6/A. §14 (1) Az 1. § (1)-(4) bekezdésétől és a 3. §-tól eltérően a 2021. évben és 2022. január 1. 
napjától 2022. május 31. napjáig a rendelet alapján fizetendő havi tiszteletdíjak a 2020. évben 
érvényes minimálbér alapulvételével megállapított összegben kerülnek kifizetésre.  
(2)15 A 4. §-tól eltérően a Képviselő-testület tagjait 2021. évben és 2022. évben nem illeti meg 
éves BKV utazási bérlet. 
 
 
7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 1999. január 1. napjától 
kell alkalmazni. 
(2)16 - 
 
Budapest, 1998. december 03.  
 

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

 
 
 

I N D O K O L Á S 
Általános indokolás 

 
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) 
bekezdése szerint a Képviselő-testület a Képviselő-testület tagjának, a bizottság elnökének, 
tagjának és a tanácsnoknak a vonatkozó jogszabályok keretei között önkormányzati rendeletben 
meghatározott tiszteletdíjat és természetbeni juttatást állapíthat meg.  
Fenti rendelkezés részletes szabályozásáról az 1994. évi LXIV. törvény - a polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról - 14. § (1) 
bekezdése rendelkezik.  
Mindezek összefüggésben vannak az önkormányzatokról szóló, már korábban hivatkozott 
jogszabály azon rendelkezéseivel, amelyek a Képviselő-testület tagjainak jogait és 
kötelezettségeit tartalmazzák. Az elvégzett munkáért a Képviselő-testület, illetőleg 
bizottságainak munkájában résztvevőket díjazás illeti meg, elismerve ezzel azt, hogy ez a 
munka önmagában nemcsak egy adott testületi vagy bizottsági ülésen való részvételt jelent, 
hanem a részükre biztosított feladat és hatáskör vonatkozásában aktív közreműködői 
tevékenységet is.  
 
Budapest, 1998. december 03.  
 
 
 

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

 
 

                                                 
14 Módosította a 15/2022. (V.30.) rendelet, hatályos: 2022. május 31-től 
31/2021. (XII.13.) sz. rendelet, hatályos: 2021. december 14-től 
Beiktatta a 2/2021. (I.28.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 29-től 
15 Módosította a 31/2021. (XII.13.) sz. rendelet, hatályos: 2021. december 14-től 
16 Hatályon kívül helyezte a 20/2014. (XI.26.) sz. rendelet, hatálytalan: 2014. november 27-től 


