Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől
ELŐTERJESZTÉS
a 2018. április 8. napján megtartandó országgyűlési képviselők választásának
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nemzeti Választási Iroda a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választása
pénzügyi fedezetének biztosítására a Hajdúsámsoni Helyi Választási Iroda részére a 2/2018. (I. 3.) IM
rendelet (IM rendelet) 1. számú melléklete alapján 2 476 639 Ft költségvetési támogatást nyújt az
alábbiak szerint:
•
•
•

dologi kiadásokra
személyi juttatásokra
Munkaadót terhelő fizetési kötelezettségekre
Összesen:

287 428 Ft
1 816 700 Ft
372 511 Ft
2 476 639 Ft

A támogatás az IM rendeletben meghatározott célokra használható fel, mely nem tartalmazza teljes
mértékben az országgyűlési képviselők választásának napján történő ellátás költségeit és az ahhoz
kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokat, valamint a technikai dolgozók megbízási díját. Az
elkészített költségvetés szerint a népszavazás összköltsége 3 476 639 Ft, melyből a támogatás 2 476
639 Ft, a szükséges önerő 1 000 000 Ft. Az önerő fedezete a Polgármesteri Hivatal 2018. évi
költségvetésének dologi kiadásai között betervezésre került, az rendelkezésre áll, melyet csak át kell
csoportosítani a megfelelő kiadási sorokra.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 34. §-a alapján – elhatározza, hogy a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési
képviselők választásának lebonyolításához szükséges önerő rendelkezésre állásához a következő
átcsoportosításokat végzi el.
A 011130 kormányzati funkción dologi kiadások között rendelkezésre álló 1 000 000 forintból
átcsoportosít a 016010 kormányzati funkció személyi juttatások sorra 685 000 forintot, Munkaadókat
terhelő járulékok sorra 220 000 forintot, Dologi kiadásokra 95 000 forintot.
Az előirányzat átcsoportosítása a következő képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési
rendelet módosításában kerüljön átvezetésre.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Danku József jegyző
Hajdúsámson, 2018. március 20.
Dr. Danku József
jegyző

Az előterjesztést készítette:
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:
Jogi és Szervezési Osztály:
Jegyző:

***A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.***
Bujdosóné Czirják Mariann
Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető
Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető
Dr. Danku József

