
Tárgy: módosító javaslat a 2017. február 9-

ei Képviselő-testületi ülés 9. napirendi 

pontjához 

(Javaslat Budapest Főváros XX. kerület 

Pesterzsébet Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetéséről szóló rendelete 

jóváhagyására) 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A 2017. február 9-én tartandó Képviselő-testületi ülés 9. napirendi pontjaként szereplő, a 

Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetéséről szóló rendelete jóváhagyására c. előterjesztéshez az alábbi módosító 

javaslattal élek. 

 

Az Önkormányzat fejezetben, a „2.7. Pesterzsébet Önkormányzatának 2017. évi beruházási 

kiadásai” táblában, a „K64: Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése” rovaton belüli, az 

általam érintett sor: 

 

 2.7. tábla 

K64: Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összeg (Ft) 

…  

7. Horvai János: Ivó paraszt c. szobor elkészítése 9.800.000 

 

 

Jelen javaslatom szerint az alábbi sorokra látom célszerűnek átcsoportosítani. Az összeg 

megosztására is alább teszek javaslatot. 

 

 2.8. tábla 

K71 Ingatlanok felújítása összeg (Ft.) 

 Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:   

 …  

5. Lakások felújítása 5.000.000 

javaslatom: 

10.000.000 

 átcsoportosítás összege: 5.000.000 

 

 2.4. tábla 

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n 

belülre 

összeg (Ft.) 

7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési 

szerveinek 

 

7.1. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti 

Kórház és Rendelőintézet 

1.300.000 

javaslatom: 

2.500.000 

 átcsoportosítás összege: 1.200.000 



 

 

A fennmaradó összeget (3.600.000 Ft) pedig javaslom az eredeti helyén hagyni (2.7. tábla, 

K64. 7. sor), de magát a sort kérem átnevezni, a Házasságkötő terem előtti szobor pályázati 

költségei névre. 

 

 

Indoklás:  
Az évekkel ezelőtt eltulajdonított szobor pótlása véleményem szerint nem élvez olyan magas 

prioritást, mint egyéb, megoldandó problémáink, kiváltképp, ha a lakosság érdekeit tartjuk 

szem előtt. 

 

Az összeg átcsoportosítására elsődlegesen az önkormányzat tulajdonában álló lakások 

tarthatatlan állapotának javítását javaslom. 

Másodsorban a Jahn Ferenc Kórház és Rendelőintézet támogatását helyeztem előtérbe. 

A sor átnevezésére tett javaslatom hátterében pedig az áll, hogy a Házasságkötő terem elé 

kihelyezett szobor, majd a kihelyezésről szóló utólagos napirendi pont keretében a képviselők 

egyetértettek abban, hogy célszerű lenne pályáztatni, milyen alkotást látna a lakosság ott 

szívesen. Ez 2014 decemberében történt. Mivel a Képviselő-testület akkor döntést hozott, így 

bármennyi idő is telt el, ez nem indok a visszakozásra, s véleményem szerint tartanunk kell 

magunkat az elképzeléseinkhez. Emiatt javaslom, hogy a fennmaradó összeget (3.600.000 Ft) 

ezen a soron meghagyva, biztosítsuk az anyagi lehetőségeit is a korábbi elhatározásunk 

megvalósítására. 

 

 

Kérem, hogy a fenti átcsoportosításokat támogatni szíveskedjenek. 

 

 

 

Budapest, 2017. február 8. 

 

 

 Tisztelettel: 

  

 

 Gémesi Emese 

 képviselő 


