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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. október 30. napi ülésére 

 

Tárgy: A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2019. október 13-i helyi 

önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása költségvetésének elfogadása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása költségeinek normatíváiról, 

tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 22/2019. (VII.31.) IM rendelet 

határozza meg, hogy egy-egy település mekkora összegű támogatást kap a választás 

lebonyolításához.  

 

A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal a helyi önkormányzati képviselők és polgármester, 

valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásához 1.507.931.- Ft 

támogatást kapott, amely összeget javasoljuk kiegészíteni a polgármesteri hivatal 

költségvetéséből 97.919.- Ft összeggel, így a helyi önkormányzati képviselők és a 

polgármester 2019. évi választás költségvetési főösszege 1.605.850.- Ft lesz. A kiadási 

oldalon a Személyi juttatások előirányzatát 1.220.310.- Ft-ra, a Munkaadói járulékok 

előirányzatát 222.913.- Ft-ra, a Dologi kiadások előirányzatát 162.627.- Ft-ra terveztük. 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati 

javaslat elfogadására. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés alapján a 

2019. október 13. napi választás költségvetését, az alábbiak szerint:  

 

Bevételek: 

 Támogatás 1.507.931.- Ft 

 Saját forrás 97.919.- Ft 

 Bevételek összesen: 1.605.850.- Ft 

 

Kiadások: 

 Személyi juttatások                                         1.220.310.- Ft 

Reprezentáció                                                92.310.- Ft 

Megbízási díj  1.128.000.- Ft 

 Munkaadói járulékok 222.913.- Ft 

 Dologi kiadások 162.627.- Ft 

  Irodaszer, tisztítószer, kiküldetés, postaköltség  

 Kiadások összesen 1.605.850.- Ft 



A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet módosításakor a 

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal költségvetésébe kerüljön beépítésre a helyi képviselők 

és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 

általános választásának költségei. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző, HVI vezető 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. október 28. 

 

 

Kraller József s.k. 

    polgármester 

 

 

Ellenjegyző:  

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

      jegyző 


