
16/2007.(03.05.)Kgy. sz. rendelet1 

A bizottsági alap felhasználásáról  

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított 
hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 

1.§ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelen rendeletben 
meghatározottak szerint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és 
Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 52/2006. (11.10.) Kgy. sz. 
rendeletének 2. sz. mellékletében felsorolt bizottságai számára bizottsági alapot hoz létre. 

2.§2 2.§ A bizottsági alap célja, hogy a város vagy az egyes választókerületek egészét, illetve 
jelentős részét érintő közcél megvalósulhasson, az érintett polgárok részére közérzetjavító 
szolgáltatást eredményező beruházások, rendezvények támogatása lehetővé váljon, 
Hódmezővásárhely tiszteletbeli polgárokkal való közvetlen kapcsolattartás kiteljesedhessen. 

3.§3 A bizottságokat évente a költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegű bizottsági 
alap illeti meg, amely keretösszeg a bizottságok között egyenlő arányban oszlik meg. Ezen 
felül az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság a Hódmezővásárhely tiszteletbeli 
polgárokkal való közvetlen kapcsolattartás érdekében a mindenkori költségvetési rendeletben 
meghatározott alappal rendelkezik. 

4.§4 A bizottsági alap kizárólag Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közigazgatási 
területén használható fel hódmezővásárhelyi székhelyű szervezetek, illetve 
hódmezővásárhelyi lakcímmel rendelkező lakosok és Hódmezővásárhely tiszteletbeli 
polgárokkal kapcsolatos ügyek támogatására. 

5.§ A bizottságok a bizottsági alapot a tárgyévi költségvetési évben kötelesek felhasználni. A 
költségvetési év január 1-jétől december 31-ig tart. Amennyiben a bizottság a bizottsági 
alapot teljes egészében a költségvetési évben nem használja fel, a következő évben csak a 
közgyűlés jóváhagyásával lehet a fennmaradó összeget felhasználni. 

6.§ A bizottság a bizottsági alap felhasználásáról többségi szavazással határoz. A bizottság a 
határozatot a jelen rendelet 1. számú függelékét tartalmazó adatlappal együtt benyújtja a 
jegyzőhöz. A benyújtott határozat és adatlap alapján a polgármester gondoskodik az összeg 
kifizetéséről. 

7.§ A bizottsági alap terhére történő kifizetéseket az Önkormányzat mindenkori likviditási 
helyzete határozza meg. A kifizetés legkésőbb a tárgyévet követő év február 15. napjáig 
történik. 
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8.§5 (1) A bizottsági alap az egyes bizottságok esetében az alábbiak szerint használható fel: 
a.) a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság alapítványok, közalapítványok, egyesületek valamint 
kisebbségi önkormányzatok  működési célú támogatására illetve rendezvényei szervezésére, 
Továbbá lakossági jóléti beruházásokra, elsősorban járda építésekre, felújításra, ideértve 
azokat a beruházásokat is, amelyek esetében a javaslatot a többi bizottság saját kerete terhére 
tett. A bizottsági javaslat figyelembe vételével a döntést a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
hozza meg, a javaslatban megjelölt célnak, és a többi bizottság által tett lemondással érintett 
összeg erejének megfelelően. 
b.) az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság jogsegély szolgáltatás, továbbá civil 
szervezetek támogatására 
c.) az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság óvodák, iskolák, valamint kollégiumok 
játék-, könyv- és oktatási eszközök beszerzésére, kulturális programok, sportegyesületek, 
olvasókörök továbbá dalkörök működési célú támogatására, rendezvényei szervezésére, 
elszólított magyar nemzeti közösségek közötti közvetlen kapcsolat építésére, 
Hódmezővásárhely tiszteletbeli polgárokkal való kulturális és gazdasági kapcsolatok 
fejlesztésére, tiszteletbeli polgár mozgalommal kapcsolatos kiadványok, könyvek, brossúrák 
támogatására, konferencia és világtalálkozó megszervezésére. 
d.) a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság út, valamint járda 
felújítására, parkosítások, fásítások, növénytelepítések megvalósítására, szeméttároló 
edényzetek elhelyezésére, továbbá kertbarátkörök működési célú támogatására, rendezvényei 
szervezésére, 
e.) az Egészségügyi és Szociális Bizottság karitatív szervezetek, továbbá szociális 
intézmények támogatására, egészségfejlesztési, egészségprevencióval kapcsolatos feladatok 
és rendezvények  
f.) a Városfejlesztési, Vállalkozásfejlesztési és Informatikai Bizottság köztéri alkotások 
megvalósításának, vállalkozás- tanácsadó programok, továbbá informatikai rendezvények 
megrendezésének támogatására, valamint 
lakossági infrastrukturális beruházások, fejlesztések támogatására használhatja fel. 
(2) Amennyiben a bizottság a bizottsági alapot beruházási, felújítási célra kívánja fordítani, 
abban az esetben a Polgármesteri Hivatal illetékes irodája a műszaki indokoltságot 
megvizsgálja, meghatározza a beruházási cél megvalósításához szükséges anyagmennyiséget, 
gondoskodik a szükséges anyagmennyiség beszerzéséről, valamint rendszeresen ellenőrzi az 
egyes feladatokhoz biztosított anyagok rendeltetésszerű felhasználását. 
(3) A bizottságok a fel nem használt bizottsági alapjaik tekintetében egymás javára 
lemondhatnak. 
(4) A bizottságok a tárgyévi fel nem használt és le nem mondott bizottsági alapjuk 
tekintetében - annak terhére – rendelkezhetnek arról, hogy járda felújítási alapba kerüljön 
átcsoportosításra. Amennyiben az előbbiek szerint meghatározott – járda felújításra fordítható 
– alap nem kerül felhasználásra teljes egészében az adott tárgyévben, a maradvány összeg, a 
bizottság alapjába visszakerül. 

9.§ A bizottsági alap politikai rendezvények, szervezetek támogatására, egyéni célokra nem 
használható fel. 

10.§ A bizottsági alap terhére kifizetett összeggel az összeg átvevője a költségvetés 
végrehajtásáról szóló helyi rendeletben meghatározott módon köteles elszámolni. 

11.§ A bizottság a bizottsági alap felhasználásáról évente köteles beszámolni a közgyűlésnek.  
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12.§6 (1) A polgármestert a megválasztásukat követő év első napjától, évente –beleértve a 
polgármesteri tisztség lejártának évét is- a költségvetési rendeletben meghatározott összegű 
alap illeti meg.  
(2) A polgármesteri alap felhasználására a bizottsági alap rendelkezései az irányadóak 
beleértve azt, hogy a polgármesteri alap is a bizottságok tekintetében meghatározott 
feladatokra fordíthatók. 
(3)7 A polgármester a polgármesteri alapot a tárgyévi költségvetési évben köteles 
felhasználni. Amennyiben teljes egészében nem használja fel, a következő évben csak a 
Közgyűlés jóváhagyásával lehet a fennmaradó összeget felhasználni.  
(4)8 Az alpolgármesteri alap elsősorban a krízis helyzetbe került szociálisan rászorultak 
részére nyújtandó támogatásra fordítható, azzal, hogy a felhasználásával kapcsolatos egyéb 
kérdésekben a bizottsági alapra vonatkozó rendelkezések az irányadók. 

13.§ Jelen rendelet alkalmazása során felhasználásnak minősül a bizottságok általi döntés 
arról, hogy mely, a jelen rendeletben felsorolt célt kívánja a bizottság a bizottsági alapból 
támogatni. 

14.§ Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti A 
képviselői alap felhasználásáról szóló 11/1999. (04.01.) Kgy. rendelet. 
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