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RENDELETE 

 
A Képviselői Alapról 

 
(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 45/2005.(XII.30.) 

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

1.§ 1 
 

A rendelet célja 
 
A képviselő-testületi rendelet célja, hogy a Képviselői Alap létrehozásával 
pénzügyi segítséget nyújtson a közérdekű, önerőt is felmutatni képes lakossági 
kezdeményezések megvalósításához. 
 
Értelmező rendelkezések: 
 
Lakóközösségek: minimum három, mátészalkai bejelentett lakóhellyel 
rendelkező ingatlantulajdonos, vagy az ingatlan bérlője tulajdonosi 
hozzájárulással (természetes személy). 

 
 

2.§. 
 

A Képviselői Alap 
 

Minden települési képviselőt a megválasztását követő év első napjától, évente – 
beleértve a mandátum lejáratának évét is – a költségvetési rendeletben 
meghatározott, képviselőként 500.000 Ft összegű Képviselői Alap illeti meg, 
amelynek felhasználására javaslatot tehet. 
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3.§1 
 

Az Alap forrása 
 
A Képviselői Alap forrásai: 
 
a) Az önkormányzat éves költségvetésében erre a célra előirányzott összeg. 
b) A Képviselői Alap előző évi maradványa. 
 
 

4.§ 
 

Az Alap felhasználása 
 
(1) Az Alapot Mátészalka Város közigazgatási területén városüzemeltetési és 
fejlesztési közcélok megvalósítására lehet felhasználni az alábbiak szerint: 
- lakóközösségek kezdeményezésére megvalósuló út, köztér, játszótér, 

parkosítás, szervezett fásítások, növénytelepítések megvalósítása, járdák 
építése, felújítása, közterek, parkok szépítése, játszóterek fejlesztése, 
sporttevékenység gyakorlására alkalmas területek kialakításához, illetve a 
meglévők fejlesztéséhez szükséges anyag vásárlásához használható fel a 
beruházási összköltségek maximum 50 %-ig, de legfeljebb a mindkori 
Képviselői Alap a költségvetési rendeletben meghatározott mértékéig. 

- A Képviselői Alapból nyújtott támogatás a megvalósítandó projekt 
összköltségének 50 %-ig terjedhet. 

- A megvalósításhoz a lakóközösségek minimum 50 % saját erőt kötelesek 
igazolni, amelyben az élőmunka a saját erő 50 %-áig számolható el. 

- Az Alap önkormányzati intézmények, magánszemélyek és civil szervezetek 
támogatására, személyes célra nem használható fel.  

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

 
(2) A lakóközösségek a  felhasználásra vonatkozó javaslatot a függelék szerinti 
formanyomtatványon a polgármesterhez kell benyújtani, aki megvizsgáltatja 
azt a pénzügyi fedezet és rendelet szerinti célnak való megfelelés 
szempontjából. 
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(3) A képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül értesíti a támogatott 
közösséget és képviselőjével támogatási szerződést köt, amelyben az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. szerint elszámolási 
kötelezettséget is elő kell írni. A folyósítás feltétele, hogy az önerőt számlával, 
vagy készpénzzel, illetőleg előzetes szándéknyilatkozattal igazolja a 
lakóközösség. 
 
(4) A munkák elvégzésének ellenőrzését – a támogatást biztosító képviselők 
bevonása mellett – a Műszaki Iroda bonyolítja. 
 
(5) Amennyiben az elhatározott cél valamilyen okból nem valósítható meg a 
jegyző azonnal értesíti a képviselőt. 
 
(6) A támogatott a projekt megvalósítása során munkanaplót köteles vezetni. 
Fejlesztési támogatások esetében a lezárást követően a lakóközösség képviselője 
összesített kimutatást készít, ahol aláírásával igazolja a költségelemenként a 
teljesítést, illetve számlával igazolja a projekt támogatási célnak megfelelő 
végrehajtását. 

 
 

5.§. 
 

Az Alap kezelése 
 

(1) A tárgyévi Képviselői Alap felosztása a képviselő-testület tagjai között 
azonos arányban történik.  
 
(2) Az alapot a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája elkülönítetten kezeli és 
tartja nyilván. 
 
(3) A pénzeszközök alapszerűen kezelendők, az előző évi maradványok a 
következő évre átvihetők, felhasználhatók. 
 
(4) A képviselő önállóan dönthet: 

 az Alap tárgyévi felhasználásáról 
 más képviselővel való társulásról 
 a tárgyévben szabad pénzeszköze más képviselő(k) számára történő 

átengedéséről és annak feltételeiről. 
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6.§ 
 

A Képviselői Alapból finanszírozott feladatok végrehajtása 
 

(1) A kivitelezés során a műszaki ellenőrzésről, szükség szerint az üzembe 
helyezési eljárás lefolytatásáról a Műszaki Iroda gondoskodik. 
 
(2) A kivitelezőtől a megvalósult munkát a képviselő és a Műszaki Iroda veszi 
át.  
 

7.§ 
 

Tájékoztatás az Alap felhasználásáról 
 
A Képviselői Alap felhasználásáról minden képviselő évente köteles pénzügyi 
beszámolót készíteni, és azt a képviselő-testület elé terjeszteni, illetve saját 
költségén nyilvánosság előtt is megjelentetni. 
 
 

8.§ 
 

Záró rendelkezések 
 

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Mátészalka Város 
Önkormányzatának a Képviselői Alap létrehozásáról szóló 26/2004. (VI.5.) ÖK. 
számú rendelete hatályát veszti. 
 
 
 

        Bíró Miklós sk.    Dr. Takács Csaba sk. 
                    polgármester                                                   jegyző 
 
 
 

Egységes szerkezetbe foglalta:  
Dr. Hadi Éva  

önkormányzati és jogi irodavezető 
2005. december 30. 

 
 


