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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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
10. § (2) 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) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1. § Jelen rendelet célja, hogy a képviselőtestület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályaival összhangban elősegítse 
a közösségi kapcsolatok erősítését (közművelődést), meghatározza a választókerületek fejlesztését szolgáló 
források felhasználásának szabályait annak érdekében, hogy a beruházások a területi kiegyenlítés elvét 
szolgálva, egyenlő feltételek mellett valósulhassanak meg.  

 
 

2. § 
 

A Rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A választókerületek – a 6. számú egyéni választókerület kivételével – fejlesztését, a közösségi kapcsolatok 
erősítését (közművelődést) szolgáló pénzeszközöket Marcali Város Önkormányzata éves költségvetésében 
„választókerületi alap” (továbbiakban: Alap) elkülönített címen biztosítja a mindenkori költségvetési források 
rendelkezésre állása szerint.” 

 
3. § 

 
A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a választókerületi alap felhasználását a lakóközösségek 
kezdeményezésére közösségi kapcsolatok erősítésére (kulturális rendezvények megtartására), valamint 
városüzemeltetési és fejlesztési célokra, biztosítja. 
Városfejlesztési célok különösen:  
Út, köztér, járda, játszótér, parkosítás, fásítás, járdák építése, felújítása, közterek, parkok szépítése, játszóterek 
fejlesztése, sporttevékenység gyakorlásához alkalmas terület kialakítása, meglévő fejlesztése.”  

 
 

4. § 
 

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



„(1) Az Alap felhasználásáról szóló döntés meghozatala közösségi kapcsolatok erősítése (kulturális 
rendezvények megtartása) estén átruházott hatáskörben a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és 
Ifjúsági Bizottság, fejlesztés esetén átruházott hatáskörben a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság hatáskörébe tartozik. A Jegyző az aktuális Bizottság határozatának megküldésével a döntést követő 10 
napon belül értesíti a kezdeményezőt, továbbá – ha nem azonos – az érintett választókerület képviselőjét.” 
 

 
5. § 

 
A Rendelet 4. § (5) bekezdésében „Az Alap felhasználására” szövegrész helyébe a következő szöveg lép: 

 
 „Az Alap fejlesztési célú felhasználására”  

 
 

6. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
polgármester jegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a választókerületi alapról  

szóló 9/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 
19/2015. (………..) 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.  
 
Marcali Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a választókerületi alap felhasználását lakóközösségek 
kezdeményezésére városüzemeltetési és fejlesztési célokra biztosítja, így különösen:  

Út, köztér, járda, játszótér, parkosítás, fásítás, járdák építése, felújítása, közterek, parkok szépítése, játszóterek 
fejlesztése, sporttevékenység gyakorlásához alkalmas terület kialakítása, meglévő fejlesztése. 

Képviselők részéről felmerült igényként, hogy a választókerületi alapot fordíthassák kulturális rendezvények 
megtartására is, hogy ne csak a városrészekben, hanem a város belterületi részén is tarthassanak rendezvényeket. 
 
Javaslom, hogy az Alap felhasználásáról, illetőleg a szerződés megkötéséről kulturális rendezvény tartása estén 
átruházott hatáskörben a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság, fejlesztés 
esetén átruházott hatáskörben a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntsön. 

 

A módosítást a kihirdetés napját követő nappal javaslom hatályba léptetni. 

 

 

Marcali, 2015. június 16. 
 
 

Bödőné dr. Molnár Irén s.k. 
jegyző 

 
 
 


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

