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Tisztelt Képviselő-testül et !

A 201 9. évi

költségvetésről

Képvi selő-testület

szóló rendelet 3 .1. számú mellékletével kapcsolatban a

legutóbbi ülésén és azóta is sok negatív kritika hangzott el, s azt a Testület

a költségvetéssel együtt annak tervezett kiadásait nem fogadta el.

Az Önkormányzat kiadási és támogatási elői rányzatait átnézve, többek között több más

szervezetekhez mérthez eltúlzott mértékű és több burkolt pártfinanszírozást sejtető kiadás
szerepel benne. Pl. több az időközi polgárrnesterválasztást nyíltan támogató szervezet kap
benne megköszönve és

11,

7. melléklet a 28/2012. (VIl.2.) önkormányz ati rendelethez

e lőrevetítve

a 201 9-es

őszi

önkormányzati választásra nyújtandó

segítséget. Ezen burkolt és közpénzből folyó pártpolitikai célú kifizetéseket a 80.000. fős
kerületi lakosság ellenében nem lehet támogatni.

Ezen fe lsorolt indokok alapján az alábbiak szerint javaslom módosítani a rendelettervezet 3.1.
mellékl et Önkormányzati kiadásokra vonatkozó sorait:

l ., ÖTHÉT Egyesület támogatása

- 2.200.000.- Ft.

2., Szilas Néptáncegyüttes támogatása

- 2.000. 000.- Ft

3., Önkormányzati Iakásmegváltás

- 5.000.000.- Ft

4., XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület támogatása
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- 3.500.000.- Ft
5., Csomópont Tehetséggondozó Egyesület támogatása
- 1.500.000.- Ft
6. , Örökség- és értékvédelmi pályázat

+ 2.000.000.- Ft

A fenti módosításokkal az Önkormányzat működési kiadásai 12.200.000.- Fttal, csökkennek.

Javaslom ezen összeggel, 12.200.000.- Fttal a költségvetés általános tartalékkeretét
megemelni!

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy

1.) a rendelt 3.1. számú mellékletének Önkormányzati kiadásokra vonatkozó sorait a
fentebb felsoroltak szerinti tartalommal, 14.200.000.- Fttal csökkentve a támogatásokat
és önkormányzati lakásmegváltást, 2.000.000.- Fttal emelve az Örökség- és értékvédelmi

pályázat keretét. Az Önkormányzat működési célú támogatásainak összege ezáltal
12.200.000.- Fttal csökken.

Felelős:

Polgármester

Határidő:

2019. március 11.

2.) a költségvetés általános tartalék keretét megemeli 12.200.000.-L
1
Felelős:

Polgármester

Határidő:

2019. március 11.

Budapest, 2019. március 11.
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Bitvai Nándor
önkormányzati képviselő

