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I.
I. Általános rendelkezések
A Szabályzat a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény
felhatalmazása alapján, valamint a 18/2013. (VII.17) KIM rendelet
rendelkezéseit figyelembe véve készült.
1.§
A választások helyi és területi feladatai előkészítésének és lebonyolításának
pénzügyi fedezetéül a szabályzat mellékletéül szolgáló normatívák, valamint a
nem normatív kiadások tekintetében a vonatkozó megállapodások alapján
megállapított költségvetési fedezet szolgál.

II.
Elszámolások
2.§
A pénzügyi fedezet számításánál a népességre, a választópolgárokra vonatkozó
megállapodás alapján megállapított költségvetési fedezet szolgál.
A Polgármesteri Hivatal megkapta a Magyar Államkincstártól a településekre
lebontott jogcímek szerinti normatívát, mely a Szabályzat 1.sz. mellékletét
képezi.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet 24.§.-a valamint a 2011. évi CXCV törvény 109. §. (1)
bekezdése alapján támogatásmértékű működési bevételként, illetve kiadásként
kell elszámolni.
(a Szabályzat 2.sz. mellékletét képezi az elszámolás)
3.§
Az 1.sz. mellékletben meghatározott normatív pénzeszközök felhasználása a
következők szerint történik:
a./ A feladat végrehajtásához biztosított pénzeszközöket 2011. évi CXCV
törvény valamint az Ámr.-ben meghatározottak figyelembevételével kell
felhasználni.

b./ A dologi kiadásokra biztosított pénzeszközöket személyi kiadásokra az Áht.
és az Ámr. Általános rendelkezései szerinti feladatellátással összefüggésben
lehet átcsoportosítani, az átcsoportosításnál figyelemmel kell lenni arra, hogy a
dologi kiadásokra biztosított pénzeszközök a felmerült közvetlen költségek
mellett fedezetet nyújtsanak az intézményüzemeltetési, fenntartási költségek
arányos részére is.
c./ Többletköltséget a pót tagok bevonása jelenthet, melyet utólag lehet
igényelni.
d./ Feladatelmaradás esetén az erre a feladatra biztosított, a normatívák szerint
számolt támogatást, illetve annak maradványát vissza kell utalni:
amennyiben az elmaradt feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt
támogatást, illetve annak maradványait vissza kell utalni.

III. Záró rendelkezés
4.§
Ez a szabályzat a 2014. évi OGY, EP, és Helyhatósági választáskor
alkalmazandó.
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