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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 helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a választókerületi alapról szóló 9/2011. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A Rendelet (a továbbiakban Rendelet) 4. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„4. § (5) Az Alap felhasználására, a megvalósításra irányuló szerződés odaítélésének eljárásrendjére egyebekben 
az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatát kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel: 

a) a Beszerzési Szabályzatban meghatározott értékhatárra tekintet nélkül, minden esetben a Beszerzési 
Szabályzat szerint kell eljárni, 

b) az Alap felhasználásáról, illetőleg a szerződés megkötéséről minden esetben a Képviselő-testület dönt, 
c) a szerződés odaítélésére irányuló pályázati felhívásra benyújtott ajánlatok (pályázatok) értékelésére 

létrehozott munkacsoportba minden esetben delegálni kell az érintett választókerületi képviselőt, 
d) egyéb, jelen rendeletben meghatározott feltételeket, előírásokat a beszerzési eljárás során biztosítani kell.” 

 
2. § 

 
(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

(2) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében a „listán megválasztott véleményének” szövegrész helyébe a „listán 
megválasztott képviselő véleményének” szöveg lép. 

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 4.§ (6) bekezdése. 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a választókerületi alapról  

szóló 9/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 
6/2012. (II. 17.) számú rendeletének 

 
I N D O K O L Á S A  

 
A Marcali Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. januári ülésén új Beszerzési Szabályzatot fogadott el. 
E Szabályzat részletesen szabályozza az Önkormányzat különböző beszerzései során követendő pályáztatási 
eljárásrendet (mind az áru- és szolgáltatás-megrendelésekre, mind az építési-kivitelezési megrendelésekre 
vonatkozóan). 

A Beszerzési Szabályzatról szóló napirend januári tárgyalása során a jegyző észrevételezte, hogy az új 
Szabályzat rendelkezéseit és a választókerületi alapról szóló 9/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) egyes előírásait szükséges összhangba hozni egymással. Jelen rendeletmódosítás ezt a 
célt szolgálja. 

A módosítás egy utaló szabállyal a Beszerzési Szabályzat megfelelő alkalmazását rendeli el a választókerületi 
alap (a továbbiakban: Alap) felhasználása során. Szükséges azonban rendelkezni az Alap felhasználásával 
kapcsolatos eltérő, speciális szabályokról. Ilyen eltérő szabály pl., hogy a Képviselő-testület 8/2011. (I. 20.) 
határozatában az Alap felhasználásáról szóló döntést – és így értelemszerűen a megrendelésre, kivitelezésre 
irányuló szerződésről szóló döntést – a maga számára fenntartotta. Hasonlóan az általánostól eltérő szabály 
továbbá, hogy a választókerületi alap felhasználása során az érintett választókerület képviselője a beszerzés több 
pontján is az „ügy gazdájaként” jár el, ezért minden esetben szükséges, hogy a Beszerzési Szabályzat szerint 
felállítandó, a benyújtott pályázatokat értékelő munkacsoportban a választókerületi képviselő is helyet kapjon. 

A fentieken túl a Rendelet egyéb speciális előírásokat is tartalmaz a Beszerzési Szabályzatban foglaltakhoz 
képest, ezért ezen egyéb eltérő szabályokra is szükséges utalni. (Ilyen pl. hogy a beszerzési eljárás megindítását a 
Polgármesternél kizárólag a választókerületi képviselő kezdeményezheti. – Ez természetesen nem zárja ki azt, 
hogy magánál a választókerületi képviselőnél bárki kezdeményezhesse, javasolja a választókerületi alap konkrét 
felhasználását.) 

Jelen rendeletmódosítás – a záró rendelkezések között szereplő ún. „szövegcserés” módosítással – a Rendelet 4. 
§ (1) bekezdésében nyelvtani-nyelvhelyességi pontosítást hajt végre. 

A módosítást a kihirdetés napján javasoljuk hatályba léptetni. 

Marcali, 2012. február 03. 
 
 

Bödőné dr. Molnár Irén s.k. 
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