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Tisztelt Közgyűlés!

I.     Tartalmi     összefoglaló  

Miskolc MJV Közgyűlése 2003. március 10-i hatállyal alkotta a 7/2003. (III.10.) 
számú „Választókerületi Alapról”  szóló rendeletét, melyet az 5/2004. (……..III. 
10.) számú önkormányzati rendelet módosított. A rendelet 4. § (2) bekezdése 
alapján a képviselők számára rendelkezésre álló alap felhasználást korlátozza, 
mely szerint az alap egyesületi, alapítványi és magánszemélyi támogatására 
nem használható.

Az önkormányzati rendelet korlátozza az önkormányzati alap felhasználását az 
önkormányzati képviselők számára, mivel jelenleg leginkább támogatható 
célokat, a civil szervezeteket, amelyek döntő többségben egyesületi, alapítványi 
formában működnek, nem teszi támogathatóvá.

II.     Előzmények  

A választókerületi alapról szóló önkormányzati rendelet mindig is létezett az 
önkormányzat történetében. Korábban a 8/1999. (III. 09.) számú rendelet 
tartalmazott lehetőséget a képviselők számára a területükön felmerülő támogatásra 
érdemes célok (szociális, hátrányos helyzetű csoportok stb.) támogatására. 

III.     Várható     szakmai     hatások  

A Rendelet módosításával egyszerűbbé válik a képviselői alap felhasználása, és a 
belső ellenőrzés által kifogásolt jelenlegi gyakorlat megszüntethetővé válik. 

IV.     Várható     gazdasági     hatások  

Nincsenek gazdasági hatások.

V.     Kapcsolódások  

Ismert kapcsolódások nincsenek.

VI.     Fennmaradt     vitás     kérdések  

Nincsenek. 

VII.     Javaslat     a     sajtó     tájékoztatására  

Javasolt, kiemelve azt a fontos üzenetet, hogy az önkormányzati képviselők ezután 
jobban tudják támogatni a területükön működő civil szervezeteket.

Miskolc, 2007. október 27. 

Dr. Mokrai Mihály
Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
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1. számú melléklet

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
…./2007.(…..) sz. rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Választókerületi Alapról szóló 7/2003. (III. 10.) sz. 
rendelet módosításáról

 
1. §

A rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4. § (1) Az Alap kizárólag városüzemeltetési és fejlesztési célokra (beleértve az 
önerős közművekberuházások támogatását is), valamint  önkormányzati 
feladatellátásban résztvevő  intézmények, civil szervezetek támogatására 
használható fel.

4. § (2) Az aAlap alapítványi és magánszemélyek támogatására nem 
fordítható.

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. október 27.

Dr. Mészáros Miklós                                                 Káli Sándor 
               jegyző                                                       polgármester

Dr. Mokrai Mihály
Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
7/2003. (III.10.) sz. rendelete 

a Választókerületi Alapról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja:

1.§ A     rendelet     célja  

Az önkormányzati rendelet célja, hogy a Választókerületi Alap kezelésének, 
felhasználásának pénzügyi szabályozásával segítséget nyújtson a közérdekű, a 
lakossági igényekhez igazodó kisebb feladatok megvalósításához.

2.§ Az     Alap     forrásai  

1.      Az önkormányzat éves költségvetésében erre a célra előirányzott összeg

2. .  Az Alap előző évi maradványa. 

3. Az egyes választókerületekben élő lakosság által - meghatározott közérdekű 
célra teljesített esetleges - önkéntes befizetések.

Ez a pénzügyi konstrukció nem egyszeri, hanem folyamatos jelleggel működik a 
mindenkori éves pénzügyi lehetőségekhez igazodóan.

3.§ Az     Alap     kezelése  

1.     A Választókerületi Alap egységes pénzösszeg, melynek felosztása az egyes 
választókerületek között egyenlő arányban történik.

2.      Az Alapot a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Ellenőrzési Osztálya 
választókerületenként elkülönítetten kezeli és tartja nyilván. Az analitikus 
nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy abból az egyes választókerületek 
pénzügyi lehetőségei megállapíthatók legyenek.

3.     Az előző évi maradványt ok) a következő évre átvihetők, felhasználhatók.

4.§ Az     Alap     felhasználása  

1.     Az Alap kizárólag városüzemeltetési és fejlesztési célokra (beleértve az önerős 
közműberuházásokvek támogatását is), valamint önkormányzati 
feladatellátásban résztvevő intézmények, civil szervezetek támogatására 
használható fel.

1.     Az Alap kizárólag városüzemeltetési és fejlesztési célokra (beleértve az önerős 
közműberuházásokvek  támogatását is), valamint önkormányzati 
feladatellátásban résztvevő intézmények támogatására használható fel.
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 Módosította az 5/2004. (III. 10.) sz. Ör., hatályos 2004. III. 10-től

2.     Az Alap alapítványi és magánszemélyek támogatására nem fordítható.

2.     Az Alap egyesületi, alapítványi támogatásra és magánszemélyek támogatására 
nem fordítható.

3.      A felhasználásra vonatkozóan javaslatot tehet:
a.)    a választókerületben működő önkormányzati intézmények vezetői
b.)    a választókerületben működő civil szervezetek vezetői 
c.)     részönkormányzatok

4.      A javaslatot a jegyzőhöz írásban kell benyújtani, aki azt a pénzügyi fedezet és 
a rendelet szerinti célnak való megfelelés alapján engedélyezi a területileg 
illetékes képviselő ellenjegyzését követően.
a.)    városüzemeltetési és fejlesztési cél esetén továbbítja a Hivatal 

Városüzemeltetési és Beruházási Osztályára a munkálatok koordinálása 
érdekében

b.)    az intézményi támogatások kifizetése iránt a Hivatal Pénzügyi és 
Ellenőrzési Osztálya útján intézkedik.

5.      Olyan fejlesztési célok, melyek fenntartási vagy karbantartási igényt 
támasztanak, csak akkor engedélyezhetők, ha azok további fedezete biztosított.

6.      Ha a kezdeményezés valamilyen okból nem valósítható meg, a jegyző 8 napon 
belül írásban értesíti a képviselőt.

5.§ Az     Alap     nyilvánossága  

A Választókerületi Alap felhasználásáról az önkormányzat éves gazdálkodásáról 
szóló beszámoló keretében tájékoztatást kell adni, melyet a Hivatal Pénzügyi és 
Ellenőrzési Osztálya készít.

6.§ Záró     rendelkezések  

1.     Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg a 8/1999. (111III.9.) 
sz. önkormányzati rendelet a Képviselői Alapról hatályát veszti.

2.     Az Alap nagyságát (mértékét) évenként a költségvetési rendelet tartalmazza.

Miskolc, 2003. március

Dr. Szádeczki Zoltán                                     Káli Sándor 
címzetes főjegyző                                           polgármester
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