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MAKÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselői alap felhasználásáról szóló szabályzatot a képviselő-testület a 46/2011.(II 15.) MÖKT
h.-val alkotta meg azzal, hogy azt a 2011. költségvetési évtől kezdődő felhasználásokra rendelte
alkalmazni.
A szabályzat elfogadása óta módosításra nem került, azonban az alább részletezett indokok
alapján módosítani szükséges.
1/ A hivatkozott szabályzat 1. pontja taxatíve felsorolja azt, hogy az alap, képviselői keret milyen
célokra, tevékenységekre használható fel, ezektől eltérő célra nem, vagy csak a képviselő-testület
külön engedélyével lehet az alapot felhasználni.
A gördülékenyebb felhasználás érdekében javasolt általános célként megjelölni Makó város közössége,
kulturális, művészeti, közösségépítő, sportcélú fejlődését megjelölni, melyen belül az alapvető célként
megjelölt kisebb bekerülési költséggel bíró városüzemeltetési feladatok, kezdeményezések
finanszírozása mellett további célként javaslom szabályozni a Makó Városért, a város közösségéért,
kulturális, művészeti, közösségépítő, sportcélú fejlődéséért tevékenykedő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény alapján bejegyzett, helyben tevékenykedő civil
szervezetek valamint intézmények támogatását is. (A jelenlegi szabályozás a jogi személyek esetén a
felhasználhatóságot csak a Sportegyesületek, illetve az Intézmények esetén „engedi” meg. A jelenleg
hatályos Ptk. rendelkezései értelmében az alapítványi forma ezektől eltérő jogi személy típust jelent,
így a Szabályzat rendelkezéseire figyelemmel ebben a formában közvetlen támogatás nem adható az
alapítvány vagy egyéb egyesület számára.)
A taxatív felsorolás törlésén túl a város érdekében felmerülő képviselői igények szélesebb körben
való teljesítése érdekében az egyesületek és intézmények támogatására maximálisan felhasználható br.
100.000 Ft mérték eltörlését is javaslom.
A szabályzat a fent részletezettek szerint alapvető célokat fogalmazna meg, melyek alapján történő, illetve melyektől
eltérő felhasználás a 3. pontban szabályozottak szerint lehetséges.
2/ A „fel nem használt keret” -tel kapcsolatos szabályokat a szabályzat 2. pontja tartalmazza:
„A képviselői alap kizárólag Makó Város közigazgatási területén használható fel, a költségvetési
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évben (január 1. – december 31.), illetve a képviselő – testület megbízatásának időpontjáig.
Amennyiben a települési képviselő a képviselői alapot teljes egészében a költségvetési évben nem
használta fel, a következő évre a maradvány átvihető, az növeli az általa felhasználható alapot.”
Ezek alapján jelenleg a szabályzat nem rendelkezik azon képviselői alapból megmaradó összeg
sorsáról, melyet valamely egyéni választókerületi vagy kompenzációs listáról bejutó képviselő a
képviselő-testület megbízatása idejének lejártáig nem használt fel, így költségvetési évben fel nem
használt alapot lehet csak továbbgörgetni, az újonnan megalakult képviselő-testület esetleges „régi”
tagjai, illetve az egyes körzetekre újonnan megválasztott képviselők körzetenként sem görgethetik,
amennyiben a rendelkezésre álló összeg nem került elköltésre.
Ennek okán módosítás az alábbi kiegészítéssekkel javasolt:
"Amennyiben a képviselő-testület megbízatása megszűnik, és a leköszönő képviselő az őt megillető alapot teljes
egészében nem használta fel, az újonnan megalakuló képviselő-testület tagjai között a maradvány egyenlő arányban
kerül felosztásra.
Abban az esetben, ha a képviselő megbízatása a képviselő-testület megbízatása alatt szűnik meg, az időközi
választás eredményeképpen helyére belépő képviselő rendelkezik a korábbi képviselő keretével. Ebben az esetben a 2.
pont első mondata jelen rendelkezés figyelembe vételével alkalmazandó."
3/ A képviselői alap felhasználásának a módja tekintetében az 1. pontban részletezett célok alapján
továbbra is települési képviselők a polgármesternél kezdeményezhetik a szabályzat 1. sz.
mellékletében szereplő nyomtatvány kitöltésével, aki egyedi mérlegelési jogkörében – Makó város érdekeit
szem előtt tartva - vizsgálja meg a beérkezett kérelmet.
A polgármesteri jóváhagyást követően nyomtatványok továbbításra kerülnek a Polgármesteri Hivatal
illetékes osztályára további ügyintézés céljából.
Pontosítani szükséges továbbá a 2. számú mellékletben szereplő nyomtatványon azt, hogy
a "Polgármesteri ellenjegyzés rendben" helyett "Polgármesteri jóváhagyás" legyen feltüntetve.
A javasolt változások a mellékelt szabályzatban dőlt betűvel vannak szedve a könnyebb
áttekinthetőség érdekében.
Tisztelt Képviselő-testület!
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 46/2011. (II 15.) MÖKT határozattal elfogadott
Képviselői alap felhasználásáról szóló szabályzatot hatályon kívül helyezi.
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselői alap felhasználásáról szóló
szabályzatot a melléklet szerinti tartalommal fogadja el azzal, hogy a hatályba lépését követően
kérelmezett felhasználásokra rendeli alkalmazni.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
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Erről értesítést kap:
- Makó Város polgármestere
- Makó Város jegyzője
- Makó Város Önkormányzat valamennyi települési képviselője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztés Iroda Műszaki Csoport
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Közigazgatási Csoport
- Irattár
Makó, 2015. április 8.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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Szabályzat a képviselői alap felhasználására
1. A képviselői alap célja
Minden települési képviselőt és a polgármestert a mindenkori költségvetési rendeletben
meghatározott azonos összegű ún. képviselői alap illet meg Makó Város közössége, kulturális,
művészeti, közösségépítő, sportcélú fejlődése érdekében.
Az alap célja, hogy a megválasztott települési képviselők olyan pénzeszközzel rendelkezzenek,
amely elősegíti a város, illetve a választókerület otthonosabbá tételét, a várost vagy az egyes
választókerületeket érintő közcél – az érintett polgárok megelégedésére történő – megvalósulását
úgy, hogy egyes kisebb költségkihatású városüzemeltetési és kommunális célú munkákat - a
lakossági igényekre is figyelemmel – gyorsan, egyszerű ügymenettel, költségkímélő módon
végeztessenek el.
A képviselői-alap alapvető célja a képviselői kezdeményezés eredményeként megvalósuló
kisebb bekerülési költséggel bíró városüzemeltetési feladatok, kezdeményezések
finanszírozása.

Az alap célja továbbá a Makó Városért, a város közösségéért, kulturális, művészeti, közösségépítő, sportcélú
fejlődéséért tevékenykedő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló törvény alapján bejegyzett, helyben tevékenykedő civil szervezetek valamint
intézmények támogatása is.
2. A képviselői alap összege
Minden települési képviselőt és a polgármestert a mindenkori költségvetési rendeletben
biztosított keret illet meg. A képviselőként felhasználható összeg a költségvetési rendeletben kerül
meghatározásra.
A képviselői alap kizárólag Makó Város közigazgatási területén használható fel, a költségvetési
évben (január 1. – december 31.), illetve a képviselő – testület megbízatásának időpontjáig.
Amennyiben a települési képviselő a képviselői alapot teljes egészében a költségvetési évben nem
használja fel, a következő évre a maradvány átvihető, az növeli az általa felhasználható alapot.
Amennyiben a képviselő-testület megbízatása megszűnik, és a leköszönő képviselő az őt megillető alapot teljes
egészében nem használta fel, az újonnan megalakuló képviselő-testület tagjai között a maradvány egyenlő
arányban kerül felosztásra.
Abban az esetben, ha a képviselő megbízatása a képviselő-testület megbízatása alatt szűnik meg, az időközi
választás eredményeképpen helyére belépő képviselő rendelkezik a korábbi képviselő keretével. Ebben az esetben
a 2. pont első mondata jelen rendelkezés figyelembe vételével alkalmazandó.
3. A képviselői alap felhasználásának módja
a) A települési képviselők a rendelkezésükre álló alap felhasználására vonatkozóan véleményt
kérhetnek:
- lakossági fórumokon,
- képviselői fogadóórákon.
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Az így összegyűjtött javaslatok alapján is kezdeményezhetnek munkavégzést a szabályzatban
megjelölt határidőn belül.
Az út- és járdaépítésre fordított képviselői alap – melyről lehetőség szerint április 30-ig tehetnek a
képviselők a polgármesternek javaslatot – a lakossági részt csökkenti, azonban az az
ingatlanonként fizetendő önerő 50%-át nem haladhatja meg.
b) Nagyobb munka megrendelésekor, illetve abban az esetben, ha a tervezett munka több
képviselő választókerületét érinti, vagy városi érdeket szolgál, a képviselők a polgármesternek
jelenthetik be az alapjuk közös felhasználási szándékát.
c) A képviselői alap felhasználását a települési képviselők a polgármesternél kezdeményezhetik a
szabályzat 1. sz. mellékletében szereplő nyomtatvány kitöltésével, aki egyedi mérlegelési jogkörében –
Makó város érdekeit szem előtt tartva - vizsgálja meg a beérkezett kérelmet a szabályzat 1. pontjában megjelöltek
alapján.
A polgármesteri jóváhagyást követően nyomtatványok továbbításra kerülnek a Polgármesteri Hivatal
illetékes osztályára további ügyintézés céljából.
A felhasználással kapcsolatos naprakész nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal vezeti a szabályzat
2. sz. mellékletének megfelelően.
d) A képviselői alap felhasználásáról, az alap terhére történő megrendelésekről és kifizetésekről a
képviselő, illetve a képviselő-testület bármikor kérhet felvilágosítást a Polgármesteri Hivataltól.
e) A képviselői alap felhasználásáról szóló tájékoztató az éves költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadás részét képezi, amelyben a polgármester összefoglaló tájékoztatást ad.
Makó, 2015. április……
Farkas Éva Erzsébet
polgármester
ZÁRADÉK:
A szabályzatot Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 22. napján megtartott
ülésén a …/2015. (IV. 22.) MÖKT határozattal fogadta el azzal, hogy a hatályba lépését követően
kérelmezett felhasználásokra rendeli alkalmazni.
2015. április …...
Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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1. sz. melléklet
Képviselői alap felhasználásának kezdeményezése

Képviselő: ..........................................................................................................
Rendelkezésre álló/fel nem használt képviselői alap összege: ...................................................... Ft.
Felhasználás célja: ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Makó, 20.... év ………………………… hó ………. nap

………………………………….
képviselő

………………………………………
Farkas Éva Erzsébet polgármester
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Képviselői alap felhasználásáról
……………. év

Képviselő neve:
Képv.
Feladat Várható költség
nyilatkozat a
megnevezése (árajánlat)
fedezet biz-ról

2. sz. melléklet

Rendelkezésre álló pénzeszköz:
Polgármesteri
jóváhagyás

Munka megkezd.
időpontja
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Ft
Számlázott Műszaki
összeg
átadás

Éves összes
felhasználás

