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7. melléklet a 28/2012. (VII.2.) önkormányza i rendelethe;__h
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Módosító javaslat határozati javaslathoz és
rendelet tervezethez
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Iktatószám: 2 / 2-48 / 2019
,
Ülés időpontja: 2019. március 11.
Előterjesztés tárgya: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Ujpalota
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet
Módosító javaslatot benyújtó neve: Bitvai Nándor
Benyújtás időpont.ia: 2019. március 11.
Módosító javaslat:

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés 6. mellékletét a
Képviselő-testület

nem fogadta el. Ezzel a „kerületi kiemelt rendezvények 2019. évi naptára"

a tervezett rendezvények listája és azok tervezett

hozzávetőleges

költsége nem került

elfogadásra a képviselők nagy többsége által.

A rendezvénynaptárt, hiszen az előző napok tanulságai szerint is bizonyítottan burkolt és

nyilvánosan is felvállalt pártfinanszírozást és kampányelőkészületet is tartal maz (lsd. amikor a
„szoci fiúk és szoci csapatok az országos MSZP-s kampány keretében" itt a kerületben az
önkormányzati rendezvényt kihasználva, közpénzből, a költségvetés terhére köszöntik vörös
szegfűvel a hölgyeket nőnap alkalmából) az alábbiak szerint javaslom módosítani:

L, Vállalkozói fórum

- 300.000.- Ft.

2., Városházi esték

- 2.000.000.- Ft

4., Nemzetközi

Nőnap

- 500.000.- Ft

6., Majális Műfüves focikupa és Civil Nap
- 3.000.000.- Ft (Több napos nemzeti ünnepünk megünneplésére
csak 4.000.000.- Ft került betervezésre!)
15. 56-os emlékfutás
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- 1.000.000.- Ft
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17. Kerületi óvodás gyermekek mikulás ünnepsége
- 2.000.000.- Ft (Figyelembe véve a cirkuszok és egyéb
intézmények kedvezményes és ingyenes ajánlatait.)
18., Kerületi adventi rendezvények
- 1.500.000.- Ft (A díszkivilágítástól kezdve, a korcsolyapálya
működtetésén

át az egyesületi támogatásokig és együttműködési

megállapodásokig külön sorokon kerültek betervezésre
költségek még.)

A fenti módosításokkal a Polgármesteri Kabinet rendezvénykerete 3.800.000.- Fttal, a
Csokonai Kulturális Központé 500.000.- Fttal, a Népjóléti és Intézményfelügyeleti

Főosztályé

6.000.000.- Fttal csökken.

Javaslom ezen összegekkel, 10.300.000.- Fttal a költségvetés általános tartalékkeretét
megemelni!

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

1.) az

előterjesztés

6. számú mellékletét, a Kiemelt kerületi rendezvények 2019. évi

naptárát a fentebb felsoroltak szerinti tartalommal módosítja és hagyja jóvá.

Felelős:

Polgármester

Határidő:

2019. március 11.

2.) a költségvetés általános tartalék keretét megemeli a Polgármesteri Kabinet
rendezvénykerete terhére 3.800.000.- Fttal, a Csokonai Kulturális Központé terhére
500.000.- Fttal, a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályé terhére 6.000.000.- Fttal.
A költségvetés általános tartaléka összesen 10.300.000.- Fttal emelkedik meg.

Felelős:

Polgármester

Határidő:

2019. március 11.

Budapest, 2019. március 11 .

Bitvai Nándor
önkonnányzati képviselő

