
BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

20/2003. (VIII. 26.) Kt számú rendelete
az önkormányzati képviselők

javadalmazásáról szóló
a 7/1996.(11.06.) Kt. számú, a 27/1996.(VL25.) Kt. számú, a

21/1999. (X. 19.) Kt. számú és a 20/2000. (IX. 26.) Kt számú
rendelettel módosított

2/1995. (I. 31.) Kt. számú rendelet
módosítására



20/2003. (VIII. 26.̂  Kt számú rendelet
az önkormányzati képviselők javadalmazásáról szóló

többször módosított
2/1995. (I. 31.) Kt számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

módosítására

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésben, illetve az 1994. évi LXW. törvény 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján az
önkormányzati képviselők és bizottsági tagok javadalmazásáról a következő rendeletet
alkotja.

A Rendelet 1. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja (továbbiakban: alapdíj) az

önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott illetményalap 3,4-
szeres szorzata.

(2) Az önkormányzati bizottságok képviselő tagjait havonta az alapdíj, plusz az alapdíj
50 %-ával növelt bruttó összegű tiszteletdíj illeti meg.

(3) A bizottság elnökét havonta az alapdíj, plusz az alapdíj 100 %-ával növelt bruttó
összegű tiszteletdíj illeti meg.

(4) A bizottság nem képviselő tagját havonta az alapdíj 40 %-a bruttó összegű tiszteletdíj
illeti meg.

A Rendelet 5. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) A képviselő-testület üléséről, a bizottság üléséről igazolatlanul távolmaradó képviselő

tiszteletdíját minden igazolatlan távolmaradás esetén 20.000,- Fí-tal csökkenteni kell.

(2) A bizottság üléséről igazolatlanul távolmaradó nem képviselő bizottsági tag
tiszteletdíját minden igazolatlan távolmaradás esetén 8.000,- Fí-tal csökkenteni kell.

(3) A bizottsági elnök tiszteletdíját 20.000,- Fí-tal kell csökkenteni, ha az 5/1995. (11.07.)
Kt. számú rendelet (SZMSZ) 41. § (10) bekezdésében meghatározott kötelezettségét
elmulasztja.

(4) A bizottság üléséről igazolatlanul távolmaradó bizottsági tag képviselő és nem
képviselő bizottsági tag személyéről a bizottság elnöke az ülést követő 3 napon belül
az 1. sz. melléklet szerinti nyomtatvánnyal értesíti a polgármestert, aki az eseményt
követő 5 napon belül intézkedik a tiszteletdíj csökkentése iránt.



3.§

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a módosítással nem érintett részek változatlanul
hatályban maradnak.

Tóth Mihály
Ipolgánneste

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2003. augusztus 26.

j - Dr. Szeles Gábúir
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ési irodavezető


