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16/2015. (…….) 

 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E  

 

a választókerületi alapról szóló 

9/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének a választókerületi alapról szóló 9/2011. (II. 25.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 4. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

 „b) az Alap felhasználásáról, illetőleg a szerződés megkötéséről minden esetben átruházott hatáskörben a 

Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt,” 

 

2. § 

 

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Alap felhasználásáról szóló döntés meghozatala a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság hatáskörébe tartozik. A Jegyző a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

határozatának megküldésével a döntést követő 10 napon belül értesíti a kezdeményezőt, továbbá – ha nem 

azonos - az érintett választókerület képviselőjét.” 

 

 

3. § 

Hatályát veszti: 

a) a Rendelet 2. § (6) bekezdése, 

b) a Rendelet 6. § (2) bekezdése. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

polgármester jegyző 

 



Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 

                       Jegyzője 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf. 5.     

                   Tel.: 85/501-001  

                   Fax: 85/501-055 

 

Ügyiratszám: 4879/2015.  

Ügyintéző: Nagyné Gelencsér Éva 

 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

a választókerületi alapról  

szóló 9/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 

16/2015. (………..) számú rendeletének 

 

I N D O K O L Á S A  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletében 

szabályozta a választókerületi alap (a továbbiakban: Alap) felhasználását, mely rendeletet 2012. 

februári ülésén az új Beszerzési Szabályzattal összhangban módosított, meghatározva a beszerzési 

szabályzattól eltérő speciális szabályokat.  

Ilyen eltérő szabály a jelenleg hatályos rendeletben pl., hogy a Képviselő-testület az Alap 

felhasználásáról szóló döntést – és így értelemszerűen a megrendelésre, kivitelezésre irányuló 

szerződésről szóló döntést – a maga számára fenntartotta.  

A beszerzési szabályzat alapján a nettó 2 millió Ft értéket meg nem haladó beszerzésről - a 

munkacsoport véleménye, javaslata alapján - a Polgármester dönt. Amennyiben az adott szerződés 

értéke a nettó 2 millió Ft-os értéket meghaladja, az eljárás eredményéről szóló döntés a Pénzügyi, 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (átruházott) hatáskörébe tartozik.  

Javaslom, hogy az Alap felhasználásáról értékhatárra tekintet nélkül, - a Képviselő-testület helyett - 

minden esetben a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntsön. 

A módosítást a kihirdetés napját követő nappal javaslom hatályba léptetni, egyúttal javaslom hatályon 

kívül helyezni azon rendelkezést, mely az előző évi maradványok következő évre történő átvitelét tette 

lehetővé, mivel következő évben a fedezet már nem biztosított a költségvetésben. Valamint javaslom 

hatályon kívül helyezni azon rendelkezést, mely az Alap felhasználásának nem Hivatalon keresztül 

történő megvalósítását szabályozza, mivel nem életszerű és ezen időszak alatt nem is történt ilyen 

kezdeményezés. 

 

Marcali, 2015. május 8. 

 

 

Bödőné dr. Molnár Irén s.k. 

jegyző 

 

 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 
Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2015. (V. …..) önkormányzati  r e n d e l e t e  

a választókerületi alapról  

szóló 9/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket  

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendelet célja, hogy megfelelően 

szabályozza a választókerületi alap 

felhasználását 

 

 

A választókerületi alap az 

Önkormányzat költségvetési 

rendeletében biztosított 

nincs az adminisztrációs  

terhek nem növekednek. 

Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   

A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletében szabályozta a választókerületi alap (a továbbiakban: Alap) felhasználását, mely 

rendeletet 2012. februári ülésén az új Beszerzési Szabályzattal összhangban módosított, meghatározva a beszerzési szabályzattól eltérő speciális szabályokat.  

Ilyen eltérő szabály a jelenleg hatályos rendeletben pl., hogy a Képviselő-testület az Alap felhasználásáról szóló döntést – és így értelemszerűen a megrendelésre, kivitelezésre 

irányuló szerződésről szóló döntést – a maga számára fenntartotta.  

A képviselőtestület tehermentesítése, valamint a gyorsabb döntés meghozatala érdekében javasoljuk, hogy az Alap felhasználásáról értékhatárra tekintet nélkül, - a Képviselő-testület 

helyett - minden esetben a Pénzügyi, Városfejlesztésii és Környezetvédelmi Bizottság döntsön. A Bizottság tagjai a döntéshez szükséges szakértelemmel rendelkeznek. 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

Amennyiben a Képviselő-testület az Alap felhasználásáról szóló döntést – és így értelemszerűen a megrendelésre, kivitelezésre irányuló szerződésről szóló döntést – a maga számára 

továbbra is fenntartja, a választókerületi alapból megvalósítandó beruházások végrehajtását lassíthatja.  

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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