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Javaslat 
A 2012.évi költségvetés módosítására

Tisztelt Képviselőtestület!

Az MSZP Frakció az alábbi módosító javaslatokat teszi:

1. A 4001-es költségvetési sort javasoljuk 30 millió forinttal megemelni.

Indoklás: Az elmúlt  években  ütemezve  felújításra kerültek sportpályák,  szabadidőparkok,  játszóterek.  A 
Sportkert  ismertebb  nevén  „Nyúl-domb”  felújítása  megkezdődött  azzal,  hogy  2010-ben  szabadtéri 
kondicionáló eszközök kerültek kihelyezésre valamint  a köztéri világítás is elkészült. A Sportkertben lévő 
futópályák és futballpálya igen  rossz minőségű,  két  ütemben  tervezett  felújítási költségét  a RÖNK már 
tárgyalta.  Ennek  alapján  javasoljuk,  hogy  első  ütemben  30  millió  forintot  tervezzünk  be  a  sportpálya 
felújítására. 

2. A 3111-es költségvetési sort javasoljuk 268 millió forinttal megemelni.

Indoklás: A 2012-es évi lakóház felújítási programba javasoljuk, hogy a Lenhossek utca 7. számú épület  
felújítása kerüljön bele. Az épületben jelenleg 32 lakásban laknak, 3 már üres. A még bent lakók szinte heti 
rendszerséggel fordulnak segítségért hozzánk, hogy a már évek óta megígért  lakáskiváltásokat és felújítást 
végezzük el. A lakóház kiürítési költsége 268 millió forint a ma hatályban lévő rendeletünk alapján.

3.  A költségvetési rendeletben  meghatározott  díjtételeknél a ferencvárosi táborokban  fizetendő  étkezési, 
térítési  díjat  17%-al  emeli a  Balatonlellei  Gyermeküdülő  és Ifjúsági  Tábor  esetében  a  kerületi tanulók 
számára.  Javasoljuk ennek az emelésnek az elhagyását.

Indoklás:  Ebben az üdülési formában  érintett családokat  a kormány egyéb intézkedései pl.  ÁFA emelés 
már éppen eléggé sújtják, hogy gyermekeik nyáron üdülni tudjanak, ezért nem javasoljuk az emelést.

4. A 3941-es költségvetési sort javasoljuk 77 millió forinttal megemelni.

Indoklás: A  FESZOFE  Nonprofit  Kft.  már  évek  óta  igen  eredményesen  végzi  a  kerületben  a 
közfoglalkoztatást. 2012-ben közel 400 fő közfoglalkoztatására lesz igény a közmunkaprogram  keretében,  
de ez csak néhány hónapos és nem teljes munkaidőben  történik.  Ezért  javasoljuk, hogy hosszabb időre, 
teljes  munkaidőben,  felkészült  szakmai vezetőkkel és az elvégzendő munkához szükséges eszközökkel 
tudják végezni a feladatot. A módosító javaslatunk ezt a célt szolgálja.
Kérjük fenti javaslatok megtárgyalását:



5. A 3212-es költségvetési sort javasoljuk 150 millió forinttal csökkenteni.

Indoklás: A Parkolási Kft. dologi és működési kiadásainak csökkentése az önkormányzat számára bevételt 
jelent  és egyben  a tulajdonos takarékosabb működésre ösztönzi a  kft-t,  amit  a  2012.  évi üzleti tervében 
figyelembe kell vennie.

6. Az 1081-es és 1082-es költségvetési sorokat javasoljuk megemelni az alábbiak szerint:
1081-es sort 205 millió forinttal, 
1082-es sort pedig 20 millió forinttal.

Indoklás: Mind a két sor a helyi adóbevételt  mutatja, már az elsőfordulós költségvetési vitában is világos 
volt, hogy az adórendeletünkben meghatározott emeléshez képest ez a két bevételi sor alul van tervezve, 
ezért indokolt a növelése.

Budapest, 2012. február 9.

Pál Tibor


