u. napirendi pont**
Bizalmas: □
ELŐLAP
Javaslat a 155/2022. (VII.18.) Ök. határozat visszavonására intézményi fejlesztés
pénzmaradvány terhére
Javaslat a 155/2022. (VII.18.) Ök. határozat visszavonására intézményi fejlesztés
pénzmaradvány terhére

Előterjesztéseimé:

Az előterjesztés tartalma:
Ülés fajtája*:

nyílt

Előterjesztő neve:

Balogh Csaba polgármester
Schönné Kovacsik Katalin mb. ov.h.

(

Az előterjesztést készítette:

Személyi érintettség esetén a zár
ülés kérésére vonatkozó
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának
2022.08.25.
dátuma**:
Sürgősség indoka:
Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdfformátumban kötelező.
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
□
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság
El
Tárgyalja:
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
□
Képviselő-testület
El
IGEN: x
NEM: □
Szerepelt-e korábbi napirenden:
Az előző döntés eredménye (határozatszám):
Előzmény mellékletként csatolva: □
IGEN: El
NEM: □
Pénzügyi állásfoglalást igényel:
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
.
Pénzügyi osztályvezető h. ellenjegyzése:..... J&ZtohvrJk..........................
IGEN: □
Jogi állásfoglalást igényel:
NEM: El
Véleményező jogász:
Városüzemeltetési EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
tanácsnok
Tanácsnoki vélemény:
Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy
VAN: □
NINCS: El
rendeleti javaslat:
A határozat végrehajtásáért
polgármester, intézményvezetők, jegyző
felelős személy megnevezése:
A végrehajtási határidő
izonnal
megjelölése (reális időpont):
A napirend tárgyalásához
tanácskozási joggal
meghívandók:
Látdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas:
□
fMegjegyzés:..........................................................................

Átadás formája:

' ' .>

jegyző

Jegyzői ellenjegyzés:
ICépviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: □

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki

Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu
ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának
2022. szeptember havi rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat a 155/2022. (VII.18.) Ök. határozat visszavonására

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzati költségvetési szervek maradványának felhasználható összegéről a 2022. július
18-án tartott Képviselő-testületi ülésen a 155/2022. (VII.18.) számú Ök. határozatával hozott döntést a
Testület.
Indoklás:

A beruházásokat és a fejlesztéseket biztosítjuk az intézményeknél, de nem Göd Város Önkormányzata
költségvetésének terhére. Ezeket a feladatokat az intézmények a saját költségvetésükben betervezett
dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítással, módosítással finanszírozhatják.
A fentiek alapján szükséges a 155/2022. (VII.18.) Ök. határozat visszavonása.

Határozati javaslat:

.../2022. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzati költségvetési szervek maradványának felhasználható összegéről szóló 155/2022.
(VII.18.) Ök. határozatát visszavonja, annak mindhárom pontjára kiterjedően.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022.08.25.
Tisztelettel:
Balogh Csaba
polgármester
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