Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
22/2013. (V.21.) önkormányzati rendelete
a képviselői, alpolgármesteri és tanácsnoki keret felhasználásáról
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzat költségvetési rendeletében
a) a képviselő,
b) az alpolgármester, valamint
c) a tanácsnok
részére biztosított előirányzat (a továbbiakban: képviselői-, alpolgármesteri-, tanácsnoki keret, illetve
együttesen: keret) felhasználására terjed ki.
2. §
(1) Amennyiben a költségvetésről szóló külön önkormányzati rendelet képviselői keretet biztosít, az
egyes képviselőket azonos mértékű képviselői keret illeti meg, függetlenül attól, hogy a képviselő egyéni
választókerületben vagy szervezet által állított kompenzációs listáról került megválasztásra.
(2) Amennyiben a költségvetésről szóló külön önkormányzati rendelet alpolgármesteri keretet biztosít,
a) a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester legalább a képviselői keretnek
megfelelő mértékű alpolgármesteri keretre jogosult;
b) az egyes alpolgármestereket azonos mértékű alpolgármesteri keret illeti meg, ha több
alpolgármestert választottak.
(3) Amennyiben a költségvetésről szóló külön önkormányzati rendelet tanácsnoki keretet biztosít, az
egyes tanácsnokok tanácsnoki keretének mértéke a szervezeti és működési szabályzatról szóló külön
önkormányzati rendeletben meghatározott feladataik függvényében térhet el, ha több tanácsnokot
választottak.
3. §
(1) A keret kizárólag a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §ában meghatározott helyi önkormányzati feladatok megvalósításával összefüggő célra használható fel.
(2) A tanácsnoki keret felhasználási céljának az (1) bekezdésben meghatározottakon túl kapcsolódnia
kell a tanácsnok szervezeti és működési szabályzatról szóló külön önkormányzati rendeletben
meghatározott feladatához.
(3) A keret az (1)-(2) bekezdésben meghatározott célokkal összefüggésben sem használható fel:
a) a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott kampánytevékenység céljára;
b) a képviselő képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével
összefüggő, illetve az alpolgármester tisztsége ellátásával összefüggő, a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvényben
meghatározottak szerint megtérítendő költségére, valamint a képviselői jogok és
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kötelezettségek teljesítése kapcsán felmerülő egyéb költségre;
c) olyan célra, amely - különösen fenntartási- vagy karbantartási igényére tekintettel - az
önkormányzat részére további olyan terhet keletkeztet, melynek fedezete nem biztosított.
(4) A keret nyújt fedezetet a keret felhasználásából adódóan a támogatás nyújtásával kapcsolatban a
támogató részéről felmerülő esetleges közterhekre is.
4. §
Amennyiben a keret felhasználása államháztartáson kívüli természetes személy, jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet támogatása útján valósul meg,
a) olyan, az államháztartásról szóló törvény és a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló törvény, valamint más vonatkozó jogszabályok alapján is támogatható
személy (szervezet) részesülhet támogatásban, aki (amely)
aa) budaörsi lakó- vagy tartózkodási hellyel, illetve székhellyel vagy telephellyel
rendelkezik, vagy
ab) nyilatkozik arról, hogy a támogatást budaörsi lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személy(ek) illetve budaörsi székhellyel vagy telephellyel rendelkező
szervezet(ek) javára vagy érdekében megvalósuló tevékenység során használja fel;
b) nem részesülhet támogatásban olyan személy (szervezet),
ba) akinek (amelynek) korábbi, az önkormányzattól származó támogatása beszámolási
kötelezettségének elmulasztása miatt felfüggesztésre került, beszámolási
kötelezettségének teljesítéséig;
bb) akit (amelyet) korábbi, az önkormányzattól származó támogatása jogosulatlan
igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása miatt annak
visszafizetésére kötelezték, visszafizetési kötelezettségének teljesítéséig.
5. §
(1) A keret felhasználása egy vagy több célra, egy, vagy - a keret erejéig - több alkalommal
kezdeményezhető.
(2) A keret felhasználására irányuló kezdeményezés a költségvetési rendelet hatálybalépésétől írásban
nyújtható be a polgármesternél.
(3) A kezdeményezésben legalább az alábbiak megjelölése illetve benyújtása szükséges:
a) a keret felhasználási céljának meghatározása, a 3. § (1)-(2) bekezdésben foglalt feladatokkal
való kapcsolata;
b) a kedvezményezett személy (szervezet) neve illetve megnevezése, lakó- vagy tartózkodási
helye, illetve székhelye vagy telephelye, képviselőjének neve és elérhetősége;
c) a kedvezményezett személy (szervezet) e rendelet szerinti támogathatóságát igazoló
nyilatkozata, az államháztartáson kívüli kedvezményezett személy (szervezet) esetében a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti nyilatkozata;
d) a keret felhasználandó összege.
6. §
(1) A keret felhasználásáról a kezdeményezés alapján a polgármester haladéktalanul dönt, mely során
kötve van a kezdeményezésben foglaltakhoz.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti döntést a polgármester megtagadja és arról a kezdeményezés benyújtóját
írásban értesíti, amennyiben
a) a kezdeményezésben megjelölt felhasználási cél e rendeletbe vagy más jogszabályba
ütközik;
b) a kezdeményezés benyújtása az 5. § (2) bekezdése alapján idő előtti vagy elkésett;
c) a kezdeményezés nem tartalmazza az 5. § (3) bekezdésében meghatározottakat;
d) a kezdeményezésben megjelölt felhasználás fedezete nem biztosított.
7. §
(1) A keret felhasználásával kapcsolatban szükséges szerződéskötésre és az elszámolásra a
költségvetésről szóló külön önkormányzati rendelet és más vonatkozó jogszabályok irányadók.
(2) A polgármester a keret felhasználásáról a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a
képviselő-testület részére tájékoztatást ad.
8. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelete
a) 1. melléklete az alábbi új 1.63. ponttal egészül ki:
„[1. Polgármester - A polgármester Képviselő-testület által átruházott hatáskörei]
1.63. Dönt az éves költségvetésben meghatározott képviselői, alpolgármesteri,
tanácsnoki keret felhasználásáról a jogosult kezdeményezése alapján […/2013. (…)
ÖKT rendelet 6. § (1) bekezdés].”;
b) 2. mellékletének 1.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„[1. Tanácsnokok általános feladatkörei]
1.6. Javaslatot tesznek feladatkörükkel összefüggésben az éves költségvetésben
részükre meghatározott keret felhasználására.”
(3) Hatályát veszti Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési és
zárszámadási rendelet tartalmának meghatározásáról szóló 2/2007. (II. 20.) önkormányzati rendelete.
Budaörs, 2013. május 15.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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A 22/2013. (V.21.) önkormányzati rendelet 2013. május 21-én a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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