
napirendi pont*
Bizalmas: □

ELŐLAP

(előter jesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:
Javaslat a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 
módosítására, valamint szavazófülkék beszerzéséhez és választással összefüggő egyéb 
kiadásokhoz szükséges fedezet biztosítására

Az előterjesztés tartalma:

Választási és népszavazási eljárásokkal összefüggő beszerzések kivételi körben történő 
szerepeltetésére, a választási és népszavazási eseményekhez eddig használt szavazófülkék 
cseréjéhez, valamint a helyi időközi önkormányzati választás lebonyolításához pénzügyi 
fedezet biztosítására vonatkozó javaslat.

Előterjesztő neve: Tóth János jegyző

Az előterjesztést készítette:
Mészáros Tamás ov.

Az előterjesztés beadásának 
dátuma:* 2023. 03.02.

Sürgősség indoka:
Ülés fajtája: Nyílt ülésen tárgyalandó: El Zárt ülésen tárgyalandó: □ Zárt ülésen tárgyalható: □
Zárt ülés elrendelésére 
vonatkozó jogszabályi hely:

Döntés fajtája: Rendelet: El

Határozat:
Normatív: □
Hatósági: □
Egyéb: EJ

Döntéshozatalhoz szükséges 
többség: Egyszerű: El Minősített: El

Név szerinti szavazást igényel: NEM: El IGEN: □

Titkos szavazást igényel: NEM: El IGEN: □

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): azonnal

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: El IGEN: □ Az előző döntés száma:
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: □ IGEN: El
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: El f , ♦, .
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: ... . .U*.4.........

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

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

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

Jegyzői ellen jegyzés:

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

jegyző
Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: '0

* jegyzőkönyvvezető tölti ki



Gödi Polgármesteri Hivatal 
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint 

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 
soron következő ülésére

Tárgy: Javaslat a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 
módosítására, valamint szavazófülkék beszerzéséhez és választással összefüggő egyéb kiadásokhoz 
szükséges fedezet biztosítására

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

I. A beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Hlavács Judit képviselői és Balogh Csaba polgármesteri tisztségről történő lemondása miatt Göd 
településen 2023. május 14. napján időközi önkormányzati választást szükséges tartani. A választások 
előkészítésével és lebonyolításával összefüggésben a Helyi Választási Irodának számos tárgyi feltételt 
kell biztosítania. Ezek a részben rendelkezésre álló, de elhasználódásukból fakadóan állapotukat 
tekintve folyamatosan ellenőrizendő és szükség szerint pótolandó - vonatkozó értékhatár feletti - 
eszközök beszerzése számos esetben előre nem látható események miatt rövid időn belül indokolttá 
válhat, ami a választások, népszavazások kitűzött időpontjáig nem biztos, hogy egy hosszadalmasabb, 
adott esetben eredménytelen beszerzési eljárás keretében kezelhető.

A fentiekre figyelemmel szükségessé vált a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (Vili. 12.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata, az abban szabályozott kivételi kör választási és népszavazási 
eljárásokkal kapcsolatos beszerzésekkel történő kiegészítése.

Mindezekre tekintettel az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a T. Bizottság és T. Képviselő-testület 
elé szíves támogatás és megalkotás céljából.

Rendelet-tervezet:

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete

a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzat Képviselö-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
107. §-ban és 112. §-ban biztosított jogának gyakorlása érdekében, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény rendelkezéseire tekintettel a következőket rendeli el:

l.§
A beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (Vili. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése a 
következő e) ponttal egészül ki:

(A rendelet hatálya nem terjed ki az alábbiakra)
,,e) választási és népszavazási eljárásokkal kapcsolatos beszerzések,”
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2-§

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Szilágyi László 
polgármesteri jogkört gyakorló 

alpolgármester

Tóth János
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A választási és népszavazási eljárásokkal összefüggő beszerzések azonnali, halasztást nem tűrő 
lebonyolítása érdekében szükségessé vált ezen beszerzési körnek a beszerzési eljárásokra vonatkozó 
helyi rendelet hatálya alóli kivétele.

II. A szavazófülkék beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítására vonatkozó kérelem

Az I. pontban ismertetett általános felvetés gyakorlati életben történő előfordulása, hogy az eddigi 
választások, népszavazások során rendszeresített szavazófülkék állapotában bekövetkezett, részben 
életkorukból, részben nem megfelelő tárolási körülményekből fakadó állagromlásuk miatt a további 
használatuk nem lehetséges. Fentiekre tekintettel ezen szavazófülkék helyett újak beszerzése szükséges 
a választások, népszavazások titkosságának biztosítása érdekében.

Előzetes költségbecslések elvégzése után:

- 1 darab akadálymentes műanyag szavazófülke becsült beszerzési ára bruttó 55.000.- Ft + 
2.500.- Ft/db szállítási költség

- 1 darab elemes mozgásérzékelős LED-világítás becsült beszerzési ára bruttó 3000.- Ft + 1.190.- 
Ft szállítási költség

- AAA típusú elem becsült beszerzési ára bruttó 1000.- Ft/4 darab

Göd településen összesen 17 darab szavazóhelyiség található. A szavazóhelyiségben a szavazás 
zökkenőmentes lebonyolítása érdekében szükséges számú, de legalább két szavazófülke kerül 
kialakításra, így minimálisan 34 darab LED-világítással ellátott szavazófülke beszerzése szükséges. 
Továbbá minimum 2 darab tartalék szavazófülke és LED-világítás megvásárlása indokolt az előre nem 
látható helyzetek kezelése érdekében. A szavazófülkék beszerzésének költségeire a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi 
választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső 
ellenőrzési rendjéről szóló 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) nem biztosít 
normatívát, így arra vonatkozóan támogatás nem igényelhető. Tekintettel arra, hogy Göd Város 
Önkormányzata jelen előterjesztés készítésekor nem rendelkezik 2023. évre elfogadott költségvetési 
rendelettel, így a szavazófülkék és kiegészítőik beszerzéséhez külön képviselő-testületi döntéssel 
szükséges fedezetet biztosítani, illetve felhatalmazást adni a jegyző részére a beszerzés lebonyolítására, 
továbbá az ezzel kapcsolatos költségek költségvetési rendeletbe történő betervezésére.

Mindezeken felül a 2023. május 14. napján tartandó időközi önkormányzati választással összefüggő 
egyéb kiadások fedezetére forrást biztosítani, tekintettel arra, hogy az IM rendelet 3. § (3) bekezdése 
szerint a választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, normatívák szerinti összeget az NVI a 6. 
§ (2) bekezdése szerinti, elfogadott elszámolás alapján, utólag, az elszámolás elfogadását követő nyolc 
napon belül utalja át.

Mindezekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Bizottság és T. Képviselő-testület 
elé szíves támogatás és elfogadás céljából.

2131 Göd, Pesti út 81.13 2131 Göd, Pf. 28. ® 27/530-064 Fax: 27/345-279 
E-mail: varoshaza@god.hu KRID: 308058334 Hivatali kapu: GODPH
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Határozati javaslat: 

.../2023. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) a mindenkori választási és népszavazási eljárások lebonyolításához szükséges szavazófülkék 
és azok kiegészítőinek beszerzésére bruttó 3.000.000.- Ft összegű fedezetet biztosít, valamint 
felhatalmazza a jegyzőt ezen beszerzés - 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásától 
független - lebonyolítására, az új szavazófülkék leltárba vételére és a korábban használtak 
onnan történő kivezetésére;

b) a Göd településen 2023. május 14. napjára kitűzött időközi önkormányzati választással 
összefüggő kiadások fedezetére 10.000.000.- Ft összegű forrást biztosít.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletében tervezni szükséges.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2023. március 2.

2131 Göd, Pesti út 81. O 2131 Göd, Pf. 28. ® 27/530-064 Fax: 27/345-279 
E-mail: varoshaza@god.hu KRID: 308058334 Hivatali kapu: GODPH



Szavazófülke összeszerelési útmutató
■■\z össze- és szétszereléshez javasolt gumi ka lapács használata 1

A csomag tartalma:

Műanyag csatlakozók : Függönyök:
4 ágú csatlakozó 14 db; bejárati függöny: l db; 5 ágű csatlakozó: 4 db; palást: I db;

A kész vázszerkezet a 1. ábrán látható. 3 db vízszintes tagból (alsó, középső, felső tagok) és az azokat 
összekötő függőleges csövekből áll.

I. ábra A kész vázszerkezet 2. ábra Alsó és középső vízszintes tag
3. ábra -felső vízszintes tag

A szerelést a 3 db vízszintes tag elkészítésével kezdjük. Az alsó és középső vízszintes tagok egyformák, 
tehát a2. ábrán látható keretet 2 példányban készítsük el!



Szavazófülke összeszerelési útmutató
Az össze- és szétszereléshez javasolt £>ujni kalapács használata !

Felső vízszintes tag - 3. ábra

.Az ábrának megfelelően törekedjünk arra, hogy a 
felhasznált csatlakozók szabadon maradt végei fölfelé és 
Lefelé álljanak. A lefelé állók a szerkezet lábai lesznek, a 
fölfelé állók pedig a függőleges csövek csatlakozását 
biztosítják. A sarkokon 4 ágú csatlakozókat használjunk, 
a közbenső idomok 5 ágúak!

Ez a lag az előzőekhez képest egy plusz összekötő csöve? 
is tartalmaz, ez fogja majd a bejárati függönyt tartani

A függőleges elemek elhelyezése

A felső tag elhelyezésével 
elkészült az l. ábrán látható 
vázszerkezet

A fülke belsejében a középső 
tagra helyezzük d az asztali apót

Az elkészített 3 db vízszintes tag 
összekapcsolásához használjuk a 
megmaradt csöveket a lentebbi 
képeknek megfelelően.

Függönyök

A szállításkor a függöny 
meggy ürödhet ezért 
ellenőrizzék hogy 

zükséges-e vasalása a 
felrakás előtt!


