
napirendi pont**
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)
ELŐLAP

Előterjesztés címe: Pótelőirányzat biztosítása választási feladatok ellátásához

Az előterjesztés tartalma: A választással és a népszavazással kapcsolatos egyéb kiadások fedezetére 
pótelőirányzat biztosítása.

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Tóth János jegyző, HVI vezető

Az előterjesztést készítette:
Bodnár Mihályné pü.-i ügyintéző

Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**:
Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság El
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság □
Képviselő-testület El

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: Ej IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám):
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: □ IGEN: El
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: El ~
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: íJűJlOvOU. .UpPOK .pU. r. .60-

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: El IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: □ NINCS: El

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:...........................................................................

jegyző
<épviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: X^)

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 

valamint Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 
2022. március 10-i ülésére

Tárgy: pótelőirányzat biztosítása választási feladatok ellátásához

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A Nemzeti Választási Iroda jogszabályban foglalt kötelezettségeinek szabályszerű végrehajtása 
érdekében a 2022. április 3. napjára kitűzött közös eljárásban lebonyolításra kerülő 
országgyűlésiképviselő-választás és országos népszavazás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében 
a Nemzeti Választási Iroda mint támogató, költségvetési támogatás jogcímen a Gödi Helyi Választási 
Iroda mint kedvezményezett részére 6.709.508, azaz Hatmillió-hétszázkilencezer-hatszáznyolc forint 
összegben támogatást nyújtott.

A választással és a népszavazással kapcsolatos egyéb kiadások fedezetére, figyelembe véve a várható és 
előre nem látható kiadásokat, kérem, a Gödi Helyi Választási Iroda részére 5.000 eFt, azaz Ötmillió Ft 
pótelőirányzatot szíveskedjenek biztosítani Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 
terhére.

Határozati javaslat
.../2022. (........ Ök.) határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal Gödi Helyi Választási Iroda, mint kedvezményezett 
részére az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának, valamint az országos 
népszavazás lebonyolítására az „Általános működési tartalék” terhére pótelőirányzatot biztosit, 
melynek összege 5.000 eFt.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. március 8.

Tisztelettel:


