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Módosító javaslat:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgári Jobboldaliak a Kerületért frakció nevében több javaslattal kivánunk élni, melyek a
XV. kerület

fejlődését

és 80.000.

fős

lakosságának, közösségeinek több fórumon

megfogalmazott kéréseit is tartalmazzák.

Ezen problémakörök

évről-évre

felmerülnek a lakosság körében, azonban hathatós orvoslásra

a polgármester által, valamint a költségvetésben nem találnak.

A fentebb felsorolt indokok alapján az alábbiak szerint javasoljuk a 2019. évi költségvetést
módosítani:

1., Indoklás: A lakossági igényeket figyelembe véve, a közterület rendben és ti sztán tartása
érdekében a

parkőrszolgálat

létszámának megemelése 4

fővel.

jelenlétének biztosítása és feladatainak érvényesítése a
Nyírpalota-Kontyfa-Sárfű

A

parkőrszolgálat

Hartyán-Kőrakás

rendszeres

parkban és a

utca parkrendszerben.

A parkőrszolgálat részére 3 darab bázis és környezetének kialakítása a
a Hartyán parkokban, ahol a lakosság megtalálhatja őket

előre

Fő

téren, a Konytfa és

jelzett fogadási

időpontokban,

modem konténerek telepítésével.

l .,

Határozati javaslat: Az általános tartalék terhére 18.000.000.- Ft biztosítása dologi és

személyi

bérjellegű

kiadásokra, új

előirányzatok

létrehozásával 4 fő parkőr alkalmazására és 3

da"rab a parkőrszolgálat céljait segítő „konténerbázis" kialakítására a Fő téren, a Kontyfa és a
Hartyán parkokban
2. Indoklás: A Nyírpalota úti sávházak és a Kőrakás park 4 emeletes lakóházai közötti parkos
területen a Szentmihályi út és a Hartyán medüációs park között

5 nagy méretű

betonmedencés elhanyagolt homokozó található immáron játszóeszközök nélkül. A Kőrakás
park 44. játszótere mellett, a Szentmihályi út és a Kőrakás parki épületek között ugyancsak 3
darab elhanyagolt homokozó található, immáron játszóeszközök nélkül. Ezen felületek és
elhanyagolt környezetük, az ülőfelülettel nem rendelkező padokkal együtt a kutyák, macskák,
hajléktalanok miatt nemcsak balesetveszélyesek, hanem közegészségügyi kockázatot is
jelentenek a gyermekek számára.
A lakosság többször megfogalmazta már kérését ezen felületek felszámolására, a környezet
rendezésére, parkosításra, s gyermekek számára használható eszközök telepítésre, valamint a
régi beton padok ülőfelületeinek ,,hajléktalanbiztos" rekonstrukciójára.

2., Határozati javaslat: Az általános tartalék terhére 20.000.000.- Ft biztosítása a
Városgazdálkodási

Főosztály

részére új

előirányzatok

létrehozásával a Hartyán s

kőrakás

parkokban a Szentmihályi út sávjában található 8 darab használaton kívüli homokozó
felszámolására, a környezet rendezésére, helyükön parkosított felületek kialakítására
játszóeszközök

telepítésével,

valamint

a

környező

padok

ülőfelületeinek

tetőszerkezetének

rekonstrukciója

beton

rekonstrukciójára.

3., Indoklás: A Liwa-malom
megkezdődött

felületének és

és jelenleg is folyamatban van. Ahhoz, azonban, hogy az épület visszanyerje

korábbi funkcióját és igazi
belső

külső

szerkezet

hagyományőrző

visszaállítása,

a

és közösségi térré változzon, szükséges az eredeti

malom.funkció

rekonstrukciója

a

malomkerék

visszaállításával. Szükséges a korábbi beköltözésekből és tűzesetből, valamint az épület
kifosztásából levonni a tanulságot, s a helyreállított külső szerkezet megóvása érdekében
biztosítani a külső megvilágítottságot és álJandó felügyeletet térfigyelő kamerák telepítésével.

3., Határozati javaslat: Az általános tartalék terhére a Liwa-malom

belső

terének eredeti

funkciót és malomkereket visszaállító kiviteli tervének elkészítésére 5.000.000.- Ft
biztosítása, az elektromos hálózat kialakítására a

meglévő

elektromos kapcsolódási pontok

fi gyelembevételével a külső világítás kialakításával és térfigyelő kamerák telepítésével
5.000.000.- Ft a Városgazdálkodási Főosztály részére új

előirányzatok

létrehozásával.

A fenti módosításokkal a költségvetés általános tartaléka 48.200.000.- FttaJ, csökken.

A fenti módosítások elfogadása esetén szükséges az alábbi határozati javaslat elfogadása a
20 19. évi költségvetési rendelet módosításával

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy XV. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 2. § (3)
bekezdésében

Felelős :

szereplő

általános tartalékkeretet 48.200.000.- Fttal csökkenti.

Polgármester

Határidő :

2019. március 11.

Budapest, 2019. március 11 .

Victorné dr. ovács Judit
önkormányzati képviselő

