Előterjesztői módosító indítvány
a a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez
a képviselő-testület 2020. február 20-i ülésére

Az előterjesztés módosítása részben a rendelet szövegének a kodifikációs, technikai jellegű pontosítását célozza,
részben egy hozzám érkezett katasztrófavédelmi megkeresés alapján támogathatónak tartom a felújítás
megvalósítását.
Mellékelten beterjesztem a 2020. február 17-én hozzám benyújtott módosító javaslatot. A javaslatot valamennyi
bizottság megtárgyalta, a vélemények az ülésen kerülnek ismertetésre.

1. A „3. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei, létszámkeret” cím „3. A költségvetés bevételi és kiadási
főösszegei”, a „4. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai” cím „4. Létszámkeret' szöveggel lép

hatályba.
2. Az 5. § (1) bekezdés a) pontja az „ a) az éves létszámkeretet 538.75 főben ” szöveggel lép hatályba.
3. A 14. § a „ 14. § Haapolgármester vagy a bizottság a 6. §_ (3) bekezdésben. 11. $ (3) bekezdésben, valamint a
12. $-ban átruházott hatáskörben döntést hoz, vagy ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési
fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot, kötött felhasználási célú
támogatást biztosít, a polgármester azt köteles negyedévente — az első negyedév kivételével, legkésőbb a 2020. évi
költségvetési beszámoló elkészítésének a határidejéig, december 31-ei hatállyal — rendeletmódosítás keretében a
Képviselő-testület elé terjeszteni. Ezzel a kötelezett az átruházott hatáskörben hozott döntéséről történő
beszámolási kötelezettségének eleget tesz. ” szöveggel lép hatályba.

4. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége kérelme alapján
támogatandónak tartom a Budavári Katasztrófavédelmi Örs konyhájának a felújítását, amely a katasztrófavédelem
bajtársainak a munkakörülményeit jelentős mértékben javíthatná. Ennek megfelelően az „Általános tartalék”
előirányzata az előterjesztéshez képest 1 000 e forinttal csökken, a 4. melléklet „Önkormányzati feladatok” K84
„ebből: központi költségvetési szervek” megnevezésű előirányzat 1 000 e forinttal emelkedik.
5. A 6. melléklet (Beruházások, felújítások) „Kutyás gyermekjátszótér” előirányzat megnevezését „Kutyás agility
park” megnevezésre módosítom. A beruházás előirányzata változatlan marad.
6. A 8. melléklet „Beruházások” céltartalék „Női krízisszálló kialakítása és éves működtetési keret” előirányzat
megnevezését „Női krízisellátás együttműködési kerete a budai kerületekkel” megnevezésre módosítom. A
céltartalék előirányzata változatlan marad.
7. A 8. melléklet „Társadalmasítási tartalék” „ Társadalmi innovációs műhely és vállakozói fórum” megnevezését
„Társadalmi innovációs központ és közösségi műhely” megnevezésre módosítom. A céltartalék előirányzata
változatlan marad.

Budapest, 2020. február 20.

