
Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének I. számú módosítási javaslatához 

Sor
szám 

Javaslattevő Javaslat tartalma Javaslat összege Forrás megjelölés Megjegyzés GPB 
határozat 

Képviselő
testületi 

határozat 

1. 
Vajda Zoltán képviselő 

1. melléklet 

Javasolja a Képviselő, hogy kerületi korcsolyapálya 
létesítésére az Önkormányzat költségvetésében 10 000 E Ft 
kerüljön elkülönítésre a rendelettervezet 6/A mellékletében a 
beruházások között. Forrásul a rendelettervezet 5. 
mellékletében az 58. soron tervezett „Fejlesztési céltartalék 
egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül" 
előirányzatot javasolja. 

Rendelettervezet 6./A. mellékletében, a 
beruházások között új soron 
"korcsolyapálya létesítésére" +10 000 E Ft 

Rendelettervezet 5. mellékletében 
„Fejlesztési céltartalék egyéb, előre 
nem tervezhető kiadások fedezetéül" 
-10 000 E Ft 

117/2016. 
(V. 10.) GPB 

határozat 
7 igen 0 nem 
0 tartózkodás 

2. 

Abonyi János MSZP, 
Sebők László DK és Vajda 

Zoltán EGYÜTT 
2. melléklet - Szociális 

terület - 1. pont 

Javasolják a Képviselők a "Babakötvény állami 
támogatásának 50 %-os megemelését" az 5. sz. melléklet 38. 
összesítő soron belül (újsor) 600X21.250 Ft, azaz 12 750 E 
Ft tervezésével. Forrás: a rendelettervezet 5. mellékletében az 
54. soron tervezett "Önkormányzat általános működési 
tartaléka". 

Rendelettervezet 5. mellékletében a 38. 
összesítő soron belül (új sor) 
„Babakötvény állami támogatásának 50 %-
OS megemeléséhez hozzájárulás" 
+12 750 E Ft 

Rendelettervezet 5. mellékletében az 
54. sorról „Önkormányzat általános 
működési tartaléka" -12 750 E Ft 

118/2016. 
(V. 10.) GPB 

határozat 
7 igen 0 nem 
0 tartózkodás 

3. 

Abonyi János MSZP, 
Sebők László DK és Vajda 

Zoltán EGYÜTT 
2./A. melléklet 

Javasolják a Képviselők az "Iskolakezdési támogatás 
bevezetését az alsó tagozatosok számára" az 5. sz. melléklet 
38. összesítő soron belül (új sor), 3100 gyermek X 3 000 Ft, 
azaz 9 300 E Ft tervezésével. A filzetcsomasokat a Rehab 
Kft. gyártaná le. Forrás: a rendelettervezet 5. mellékletében az 
54. soron tervezett "Önkormányzat általános működési 
tartaléka". 

Rendelettervezet 5. mellékletében a 38. 
összesítő soron belül (új sor) 
„Iskolakezdési támogatás bevezetése 
felmenő rendszerben" +9 300 E Ft 

Rendelettervezet 5. mellékletében az 
54. sorról „Önkormányzat általános 
működési tartaléka" -9 300 E Ft 

119/2016. 
(V. 10.) GPB 

határozat 
7 igen 0 nem 
0 tartózkodás 

4. 

Abonyi János MSZP, 
Sebők László DK és Vajda 

Zoltán EGYÜTT 
2. melléklet - Szociális 

terület - 3. pont 

Javasolják a Képviselők a települési támogatás "lakhatási 
támogatás" megemelését 4 000 E Ft-tal a 4. melléklet 14. 
során. Forrás: a rendelettervezet 5. mellékletében az 54. soron 
tervezett "Önkormányzat általános működési tartaléka". 

Rendelettervezet 4, mellékletében a 14. 
soron lévő „Lakhatási támogatás" 
előirányzat megemelésére +4 000 E Ft 

Rendelettervezet 5. mellékletében az 
54. sorról „Önkormányzat általános 
működési tartaléka" -4 000 E Ft 

120/2016. 
(V. 10.) GPB 

határozat 
7 igen 0 nem 
0 tartózkodás 

5. 

Abonyi János MSZP, 
Sebők László DK és Vajda 

Zoltán EGYÜTT 
2. melléklet - Szociális 

terület - 4. pont 

Javasollak a Kéoviselők a "kríziskeret" meeemelését 1 000 E 
Ft-tal a 4. melléklet 4. során. Forrás: a rendelettervezet 5. 
mellékletében az 54. soron tervezett "Önkormányzat általános 
működési tartaléka". 

Rendelettervezet 4. mellékletében a 4. 
soron lévő „kríziskeret" megemelésére 
+1 000 E Ft 

Rendelettervezet 5. mellékletében az 
54. sorról „Önkormányzat általános 
működési tartaléka" -1 000 E Ft 

121/2016. 
(V. 10.) GPB 

határozat 
7 igen 0 nem 
0 tartózkodás 

6. 

Abonyi János MSZP, 
Sebők László DK és Vajda 

Zoltán EGYÜTT 
2. melléklet - Szociális 

terület - 5. pont 

Javasolják a Képviselők a rendkívüli települési támogatás 
"önkormányzati segély" megemelését 2 900 E Ft-tal a 4. 
melléklet 20. során. Forrás: a rendelettervezet 5. 
mellékletében az 54. soron tervezett "Önkormányzat általános 
működési tartaléka". 

Rendelettervezet 4. mellékletében a 20. 
soron lévő „Önkormányzati segély" 
előirányzat megemelésére +2 900 E Ft 

Rendelettervezet 5. mellékletében az 
54. sorról „Önkormányzat általános 
működési tartaléka" -2 900 E Ft 

122/2016. 
(V. 10.) GPB 

határozat 
7 igen 0 nem 
0 tartózkodás 

7. 

Abonyi János MSZP, 
Sebők László DK és Vajda 

Zoltán EGYÜTT 
2. melléklet - Szociális 

terület - 6. pont 

Javasolják a Képviselők a települési támogatás "ápolási 
támogatás" megemelését 3 000 E Ft-tal a 4. melléklet 9. 
során. Forrás: a rendelettervezet 5. mellékletében az 54. soron 
tervezett "Önkormányzat általános működési tartaléka". 

Rendelettervezet 4. mellékletében a 9. 
soron lévő "ápolási támogatás" 
megemelésére +3 000 E Ft 

Rendelettervezet 5. mellékletében az 
54. sorról „Önkormányzat általános 
működési tartaléka" -3 000 E Ft 

123/2016. 
(V. 10.) GPB 

határozat 
7 igen 0 nem 
0 tartózkodás 
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Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének I. számú módosítási javaslatához 

Sor
szám 

Javaslattevő Javaslat tartalma Javaslat összege Forrás megjelölés Megjegyzés GPB 
határozat 

Képviselő
testületi 

határozat 

8. 

Abonyi János MSZP, 
Sebők László DK és Vajda 

Zoltán EGYÜTT 
2. melléklet - Szociális 

terület - 7. pont 

Javasolják a Képviselők a települési támogatás "súlyosan 
fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása" 
megemelését 1 000 E Ft-tal a 4. melléklet 10. során. Forrás: 
a rendelettervezet 5. mellékletében az 54. soron tervezett 
"Önkormányzat általános működési tartaléka". 

Rendelettervezet 4. mellékletében a 10. 
soron lévő "súlyosan fogyatékosok és 
tartsan betegek kiemelt támogatása" 
megemelésére +1 000 E Ft 

Rendelettervezet 5. mellékletében az 
54. sorról „Önkormányzat általános 
működési tartaléka" -1 000 E Ft 

124/2016. 
(V. 10.) GPB 

határozat 
7 igen 0 nem 
0 tartózkodás 

9. 

Abonyi János MSZP, 
Sebők László DK és Vajda 

Zoltán EGYÜri' 
2. melléklet - Környezet
és természetvédelem - 1. 

pont 

Javasolják a Képviselők, hogy a Kerületgazda Szolgáltató 
Szervezet költségvetésében a parkfenntartási feladatokra 
további 5 000 E Ft kerüljön biztosításra. Forrás: a 
rendelettervezet 5. mellékletében az 54. soron tervezett 
"Önkormányzat általános működési tartaléka". 

Rendelettervezet 2.15. mellékletében a 
dologi kiadások megemelésére +5 000 E 
Ft 

Rendelettervezet 5. mellékletében az 
54. sorról „Önkormányzat általános 
működési tartaléka" -5 000 E Ft 

125/2016. 
(V. 10.) GPB 

határozat 
7 igen 0 nem 
0 tartózkodás 

10. 

Abonyi János MSZP, 
Sebők László DK és Vajda 

Zoltán EGYÜTT 
2. melléklet - Környezet
és természetvédelem - 2. 

pont 

Javasolják a Képviselők, hogy a Kerületgazda Szolgáltató 
Szervezet költségvetésében a játszótereken található 
játszószerek javítására kerüljön elkülönítésre 3 000 E Ft. 
Forrás: a rendelettervezet 5. mellékletében az 54. soron 
tervezett "Önkormányzat általános működési tartaléka". 

Rendelettervezet 2.15. mellékletében a 
dologi kiadások megemelésére +3 000 E 
Ft 

Rendelettervezet 5. mellékletében az 
54. sorról „Önkormányzat általános 
működési tartaléka" -3 000 E Ft 

126/2016. 
(V. 10.) GPB 

határozat 
7 igen 0 nem 
0 tartózkodás 

11. 

Abonyi János MSZP, 
Sebők László DK és Vajda 

Zoltán EGYÜTT 
2. melléklet - További 

javaslatok- 1. pont 

Javasolják a Képviselők a Prevenciós program (Életvezetési 
Központ) megvalósítását az általános iskolák alsó tagozatában 
a 3./C. melléklet 49. sor Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
keretre további 2 500 E Ft biztosításával. Forrás: a 
rendelettervezet 5. mellékletében az 54. soron tervezett 
"Önkormányzat általános működési tartaléka". 

Rendelettervezet 3./C. mellékletében a 49. 
soron lévő "Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum" keret megemelésére +2 500 E Ft 

Rendelettervezet 5. mellékletében az 
54. sorról „Önkormányzat általános 
működési tartaléka" -2 500 E Ft 

127/2016. 
(V. 10.) GPB 

határozat 
7 igen 0 nem 
0 tartózkodás 

12. 

Abonyi János MSZP, 
Sebők László DK és Vajda 

Zoltán EGYÜTT 
2. melléklet - További 

javaslatok- 2. pont 

Javasolják a Képviselők, hogy az Iskolák számítástechnikai 
eszökzeinek fejlesztésére 10 000 E Ft kerüljön elkülönítésre a 
rendelettervezet 6./A. mellékletében egy külön soron. 
Forrásul a rendelettervezet 5. mellékletében az 58. soron 
tervezett „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető 
kiadások fedezetéül" előirányzatot javasolják. 

Rendelettervezet 6.1 A. mellékletében a 26. 
soron lévő "Informatikai gép, berendezés 
és felszerelés beszerzés, létesítés" 
előirányzat 26/A. alkeretére +10 000 E Ft 

Rendelettervezet 5. mellékletében 
„Fejlesztési céltartalék egyéb, előre 
nem tervezhető kiadások fedezetéül" 
-10 000 E Ft 

128/2016. 
(V. 10.) GPB 

határozat 
7 igen 0 nem 
0 tartózkodás 

13. 
Varga Ilona képviselő 

asszony 
3. melléklet 

Javasolja a Képviselő Asszony, hogy különös tekintettel a 
nem költségelvű bérlakások műszaki állapotára a "bérlakások 
javítása, karbantartása" előirányzat 3 000 E Ft-tal kerüljön 
megemelésre. Forrás: a rendelettervezet 5. mellékletében az 
54. soron tervezett "Önkormányzat általános működési 
tartaléka". 

Rendelettervezet 3./C. mellékletében a 32. 
soron lévő "Bérlakások javítása, 
karbantartása" előirányzat megemelésére 
+3 000 E Ft 

Rendelettervezet 5. mellékletében az 
54. sorról „Önkormányzat általános 
működési tartaléka" -3 000 E Ft 

129/2016. 
(V. 10.) GPB 

határozat 
7 igen 0 nem 
0 tartózkodás 
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Módosító indítványok a Budapest Főváros XVL kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének I. számú módosítási javaslatához 

Sor
szám 

Javaslattevő Javaslat tartalma Javaslat összege Forrás megjelölés Megjegyzés GPB 
határozat 

Képviselő
testületi 

határozat 

14. 
Varga Ilona képviselő 

asszony 
4. melléklet 

Javasolja a Képviselő Asszony, hogy a módosító 
indítványábEin részletezettek alapján a nyári napközis 
táborozást bonyolító Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 
költségvetése 2 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre a 
díjcsökkentés fedezetére. Forrás: a rendelettervezet 5. 
mellékletében az 54. soron tervezett "Önkormányzat általános 
működési tartaléka". 

Rendelettervezet 2.15. mellékletében a 
dologi kiadások megemelésére +2 000 E 
Ft 

Rendelettervezet 5. mellékletében az 
54. sorról „Önkormányzat általános 
működési tartaléka" -2 000 E Ft 

130/2016. 
(V. 10.) GPB 

határozat 
7 igen 0 nem 
0 tartózkodás 

15. 

Környezetvédelmi és 
Közbiztonsági Bizottság 
24/2016. (V. 09.)KKB 

határozata 
5. melléklet 

Javasolja a Bizottság, hogy a "Környezetvédelmi támogatás és 
pályázati keretre" 1 500 E Ft kerüljön átcsoportosításra az 
általános tartalék keretből a 2016. évi őszi komposztálási 
akció lebonyolítására. 

Rendelettervezet 5. mellékletében a 36. 
soron lévő „Környezetvédelmi támogatás 
és pályázati keret" megemelésére 
+1 500 E Ft 

Rendelettervezet 5. mellékletében az 
54. sorról „Önkormányzat általános 
működési tartaléka" -1 500 E Ft 

131/2016. 
(V. 10.) GPB 

határozat 
7 igen 0 nem 
0 tartózkodás 

(.Vìi Kt.: 
lU-iidckl: ÍM 2016. ( \ . IO.)(;i>li 

határozat 
7 igen Onem 0 tartózkodás 

Rendelet: í<2eii nem 
tartózkodás 
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BUDAPEST FŐVÁROS XVT. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 

VAJDA ZOLTÁN KÉPVISELŐ 

Tárgy: Módosító indítvány a 
2016. évi költségvetési rendelet 
1. sz. módosításához 

Kovács Péter 
Polgármester 
részére 

HELYBEN 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A 2016. évi költségvetési rendelet I. számú módosításához a következő módosító indítványt 
teszem: 

Kérem, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) 
önkormányzati rendeletében kerüljön elkülönítésre a 6./A. mellékletben, a beruházások között 
külön soron korcsolyapálya kiépítésére 10 000 E Ft. 
A 10 000 E Ft forrásául a „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások 
fedezetéül" (rendelettervezet 5. melléklet 58. sora) előirányzatot jelölöm meg. 

Kérem javaslatom támogatását! 

Budapest, 2016. május 3. 
Tisztelettel: 

. képviselő 



2016. 05.10. Módosító indítványok - Nyíriné Kovács Ildikó 

Módosító indítványok 

J a n o s A b o n y i o j t o k a @ g m a i l . c o m > 

P 2016.05.06.10:38 

Címzett:Kovács Péter <kovacspeter@bp16.inu>; Bp. XVI. kerület polgármestere <polgarmester@bp16.hu>; Nyíriné Kovács Ildikó 
<nyiri@bp16.hu>; 

Másolatot kap:Vajda Zoltán GMAIL <zvajda@gmail.conn>; Sebők László <s.laszlo5S@gmail.com>; 

© 1 melléklet (18 KB) 

1_sz_mod_inditvanyok_Abony_Janostol.xlsx; 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Kedves Péter! 
Mellékelten küldöm az egyeztetésen elhangzott és Nyíri Ildivel pontosított módosító javaslatainkat. 
Üdvözlettel: 
Abonyi J. 

Abonyi János 
aitoka@amail.com 
06209664712 

https://mail.bp16.hu/owaAi^iewmodel=ReadMessageltem&ltenilD=AAMkADkzNjg3ZDVtiLTRjOTgtNGQ2OS05NWVmL^ 1/1 
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Módosító indítványok a 2016. évi költségvetés 1. sz. módosításálioz 

Ssz.|Tétel 1 Költségvetési sor |Jav. ö s s z e g |Forrás Költségvetési sor 
Javaslatok a szociál is területre 

1. 
Babakötvény állami 
támogatásának 50 %-os 
megemlése 

5. sz melléklet 38. 
összesítő soron belül 
(új sor) 

600X21.250.- Ft 
12.750.- E Ft 

Önkormányzat általános 
működési tartaléka 

5. sz. melléklet 54. sor 

2. 
Iskolakezdési támogatás 
bevezetése felmenő 
rendszerben 

5. sz melléklet 38. 
összesítő soron belül 
(új sor) 

620X8.000.- Ft 
4.960.- E Ft 

Önkormányzat általános 
működési tartaléka 

5. sz. melléklet 54. sor 

3. 
Települési támogatás 
"Lakhatási támogatás" 

4. sz melléklet 14. sor 4.000.-E Ft. 
önkormányzat általános 
működési tartaléka 

5. sz. melléklet 54. sor 

4. Kríziskeret 4. sz. melléklet 4. sor l.OOO.-E Ft 
önkormányzat általános 
működési tartaléka 

5. sz. melléklet 54. sor 

5. 
Rendkívüli települési 
támogatás "Önkormányzati 
segély" 

4. sz melléklet 20. sor 2.900.-E Ft 
önkormányzat általános 
működési tartaléka 

5. sz. melléklet 54. sor 

6. 
Települési támogatás 
"Ápolási támogatás" 

4. sz melléklet 9. sor 3.000.-E Ft 
önkormányzat általános 
működési tartaléka 

5. sz. melléklet 54. sor 

7. 

Települési támogatás 
"Súlyosan fogyatékosok és 
tartósan betegek kiemelt 
támogatása" 

4. sz melléklet 10. sor l.OOO.-E Ft 
Önkormányzat általános 
működési tartaléka 

5. sz. melléklet 54. sor 

Környezet és - és természetvédelem 

1. Parkfenntatás 
K.Sz.Sz. ktg vetése 
2.15. melléklet 

5.000.- E Ft 
Önkormányzat általános 
működési tartaléka 

5. sz. melléklet 54. sor 

2. 
Játszótereken játszószerek 
javítása 

K.Sz.Sz. ktg vetése 
2.15. melléklet 

3.000.- E Ft 
Önkormányzat általános 
működési tartaléka 

5. sz. melléklet 54. sor 

További javaslatok 

1. 

Prevenciós program 
(Életvezetési Központ) 
megvalósítása az általános 
iskolák alsó tagozatában 

3/C melléklet 49.sor 2.500.-E Ft 
Önkormányzat általános 
működési tartaléka 

5. sz. melléklet 54. sor 

4. 

Iskolák dologi 
költségvetésének 
támogatása (számítástechn. 
Feji.) 

6./A. melléklet 
26./A.sor(ÚJ) 

10.000.- E Ft 
Önkormányzat fejlesztési 
céltartaléka 

5. sz. melléklet 58. sor 



2016 .05 .10 . Re: Módosító índítványol< - Nyíriné Kovács lldil<ó 

Re: Módosító indítványok 

Zoltán Vajda <zvajda(a)gmail.com> / / A , 

Címzett:Kovács Péter <kovacspeter@bp16.1iu>; Bp. XVI. kerület polgármestere <polgarmester@bp16.hu>; Nyíriné Kovács Ildikó 
<nyiri@bp16.hu>; Dr. Csomor Ervin <csomorervin@bp16.hu>; 

Másolatot lop:János Abonyi <ajtoka@gmail.com>; 

Tisztelt Cínnzettek! 

Ma délelőtti konzultációink alapján, a módos í tók közül a 2. tételt az 
alábbiak szerint módosítanánk: 

Tétel: 

Iskolakezdési támogatás bevezetése az alsó t a g o z a t o s o k számára 

Költségvetési sor: 
5. sz. melléklet 39. sor (tjj) /1-4 évfolyam/ 
Jav. összeg: 
3100gyermek*3.000 Ft 
azaz: 9.300e FT 

Forrás: 
Önkormányzat általános mijködési tar ta léka 

Költségvetési sor: 
5. sz. melléklet 54. sor 

Megjegyzés: 
A füzetcsomagokat a Rehab Kft. gyá r t aná le. 

Tisztelettel, üdv: 
vz 

2016-05-06 10:38 GMT+02:00 János Abonyi <ajtoka@gmail.com>: 
> Tisztelt Polgármester Úr! 
> Kedves Péter! 
> Mellékelten küldöm az egyeztetésen e l h a n g z o t t és Nyíri Ildivel pontosított 
> módosító javaslatainkat. 
> Üdvözlettel: 
> Abonyi J. 
> 
> - -

> Abonyi János 
> aJtoka@gmail.com 
> 06209664712 

https://mail.bp16.hu/owa/#viewmodel=ReadMessageltem8,ltemlD=AAMkADkzNjg3ZDVhLTRjOTgtNGQ2OS05NWVmLTU4ODI5MjlmY2QzNgBGAAAA.. 1/1 
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BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI Ö N K O R M Á N Y Z A T ^ - — ^ 
Varga Hona képviselő 

Tárgy: Módosító indítvány a Budapest 
Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
2016. évi költségvetésének I. számú 
módosításához 

Kovács Péter 
Polgármester részére 
Helyben 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A 2016. évi költségvetés I. számú módosításához az alábbi módosító indítványt terjesztem 
elő: 

Az Önkonnányzat 2015. évi költségvetésében a bérlakások javítására és karbantartására 17, 
366 eFt volt betervezve, ezzel szemben a teljesítés annak csupán 50 %-a, 8,757 millió Ft volt. 
A 2016. évi költségvetésben a bérlakások karbantartására már csupán 15 millió Ft került 
betervezésre. 
A számadatokból az derül ki, hogy a bérlakás állomány karbantartásának, felújításának 
előzetes költsége nem tervszerűen került megállapításra a költségvetés tervezésekor, illetve ha 
mégis, akkor a terv nem teljesül. 

Tekintettel az önkormányzati bérlakások, különös tekintettel a nem költségelvű bérlakások 
műszaki állapotára, javaslom, hogy a bérlakások javítási, karbantartási 
költségelőirányzatát emeljük meg 3 millió forinttal, 18 millió forintra és az összeg 
tervszerű, teljes felhasználására készüljön egyúttal karbantartási terv. 

Forrásként az Önkormányzat általános működési tartalékát, rendelettervezet 5. számú 
melléklet 54. sora, jelölöm meg. 

Budapest, 2016. május 9. 

Tisztelettel, 

V ^ á ^ n a V 

képviselő 

Láttam: 

Ancsin László 

jegyző 



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
Varga Ilona képviselő 

Tárgy: Módosító indítvány a Budapest 
Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
2016. évi költségvetésének I. számú 
módosításához 

Kovács Péter 
Polgánnester részére 
Helyben 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A 2016. évi költségvetés I. számú módosításához az alábbi módosító indítványt terjesztem 
elő: 

Már az előző évben, a 2015. június 24 napján tartott képviselő-testületi ülésre is interpellációt 
nyújtottam be a 2015. évi nyári napközis tábor megemelt térítési díjaival kapcsolatban, 
amelyben az alábbi kérdéseket tettem fel: 

- Milyen előzetes igényfelmérés készült az önkormányzat nyári napközis táborának 
szolgáltatás jellegű, költségnövekedéssel járó megváltoztatására? 

- A mellékelt szülői panaszt figyelembe véve, lát e lehetőséget arra, hogy a tábor térítési 
díját visszaállítsák az iskolai étkeztetési díjak mértékére, esetleg úgy is, hogy 
meghagyják a lehetőséget a fizetős programok alternatív igénybe vételére? 
Vállalja e felelősségét annak, hogy a magas térítési díjat fizetm nem tudó, a felügyelet 

nélkül utcára kerülő gyerekekkel bármi probléma baleset megtörténhet? 

A feltett kérdésekre a 2015. évi napközis tábort igénybevevő gyerekek számának, illetve 
ahogy a nyilvántartásban ezt kifejezik, a vendégéjszakák számának a csökkenése adta meg a 
választ. 

Kérésemre, a Hivatal dolgozói elkészítették a mellékelt statisztikát (1. sz. melléklet), 
amelyből egyértelműen látszik a csaknem 30 %-os csökkenés. Ez igen figyelemreméltó adat, 
amivel foglalkozni kell. 

Számomra egyértelművé vált, hogy kerületünkben, megtartva a tartalmasabb, színesebb 
programok lehetőségét, vissza kell térnünk az iskolai étkeztetési díj nagyságrendű 
táborozási díjhoz. 



Ezt pedig csak úgy érhetjük el, ha az Önkonnányzat magára vállalja a gyerekek nyári 
programjának a finanszírozását, hasonlóan, mint a IV. kerületi Önkormányzat, amelynek 
programját és annak költségigényét mellékelem. (2-3. sz. melléklet) 

Figyelembe véve Szász József alpolgármester úrral folytatott megbeszélésünket, valamint 
Kovács Péter polgármester úr által összehívott költségvetési egyeztetésen elhangzottakat, 
kérem, hogy már ebben az évben kezdjük el a díjak csökkentését és erről a lehetőségről a 
szülők időben értesüljenek. 

A díjcsökkentés lehetőségének fedezetére Javaslom a nyári napközis táborozást 
bonyolító Kerűletgazda Szolgáltató Szervezet költségvetését a fenti célra, az előzetes 
becslések alapján számított, 2 millió forinttal megemelni. 

Forrásként az Önkormányzat általános működési tartalékát, rendelettervezet 5. számú 
melléklet 54. sora, jelölöm meg. 

Budapest, 2016. május 9. 

Tisztelettel, 

Varga Ilo l á J ^ 

képvisel 

Láttam: 

Ancsin László 

jegyző 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet, 2015. évi nyári napközis tábor részt vevők száma 
2. sz. melléklet. Újpesti nyári önkormányzati táborozás tájékoztató 
3. sz. melléklet. Újpesti nyári önkormányzati táborozás díja 



1. sz. melléklet 

Napközis tábor 16. kerület 

2014.év 2015. év 
(fő) (fő) 

gyerekek létszáma (összesítve) 1584 1152 
gyerekek száma heti átlagban: 144 105 
Kedvezmény 
étkezés 
100 % kedvezmény 
(rendszeres gyerekvédelmi 
kedvezmény) 

55 35 

50 % kedvezmény 
(3 vagy több gyermekes család, 
tartósan beteg gyermek) 

67 87 

gondozási díj 
800.- Ft/nap (fizetendő) — 1 
500.- Ft/nap (fizetendő) — 11 
0.- Ft/nap (fizetendő) — 17 



2. sz. melléklet 

Heti ismétlődéssel ; 
- Állatkerti kirándulás 
- Tarzan Park 
- Medve park 
- Aquaworld 
- Halassy uszoda 
- Falmászás 
- Sípálya 
- Lepke múzeum 
- Agyagozás, kézműves foglalkozások, sport versenyek 
- Hulladék feldolgozó (tanulmányi kirándulás) 
- Kerékpár túra 
- Tűzoltóság bemutatója 
- Fagyizás 

A napközis tábor valamelvil< hetében megrendezésre kerül; 

- Balatoni kirándulás (egész napos program, hideg élelemmel) 
- Hajókirándulás (2 alkalommal kerül megrendezésre a tábor ideje alatt) 

A programok hetente ismétlődnének, így minden gyereknek lehetősége nyílik a külső 
programokon való részvéteire, ez a programterv csak minta, a változás jogát fenntartjuk. 

A programok lebonyolításának színhelyei az Újpesti Kulturális Központ (UKK) székhelyei 
(Ady Endre Műv. Központ, Karinthy F. ÁMK, Ifjúsági Ház, Aquaword, Kalandpark, 
IMúzeumok-gyűjtemények, stb. ) 

A programok nagy részére külön busszal érkeznek a diákok, ami a tábor elől indul. 

Az e g é s z napos kirándulásokon a diákok hideg élelemmel ellátva kelnek útra. 

Copyright 2013 | Újpesti Napközis Tábor i Designed by htmltempiates.net 

httpV/wvv'w.brodv-bp.sulínet.hu/tabor/programok.html 

Újpesti Napközis Tábor - Program 

Idén is sokszínű programokkal várjuk a napközis táborban résztvevő diákokat! 

A várható programok egy héten a következőképpen alakulnak: 

http://htmltempiates.net


3.SZ. melléklet 

A TÁBOR PROGRAMJAI AZ ÉTKEZÉSEN KÍVÜL, VALAMINT A KÖZLEKEDÉSI 
(BÉRLET, JEGY) DÍJAKAT KIVÉVE INGYENESEK, ENNEK FEDEZETÉT 
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA BIZTOSÍTJA 

Copyright 2013 | Újpesti Napközis Tábor | Designed by htmltemplates.net 

http://www.brody-bp.sulinet.hu/tabor/tabori_dijak.html 

Újpesti Napközis Tábor - Tábori díjak 
A tábori étkeztetés díja megegyezik az iskolában fizetett díjakkal. A kedvezményeket ugyan 
azokkal a feltételekkel és dokumentált (határozatok) formában kell a befizetéskor igazolni. 

A befizetés időpontja: 

Az ebédbefizetés az elsö hétre a saját iskolában történik, azt követően pedig a Bródy Imre 

Gimnáziumban lehetséges minden hétfon 7.30-9.30-ig valamint í4.30-]6.30-íg 
a következő hétre! 

Akinek valamilyen okból diétás étrendre van szüksége (cukorbetegség, laktóz érzékenység, 
liszt-cukor érzékenység), az kérjük, hogy jelezze felénk, és orvosi igazolás ellenében 
biztosítjuk a megfelelő étkezést számára. 

Az ebédlemondásokat minden reggel 8.30-ig tehetik meg az alábbi telefonszámokon: 

Balog Aranka: 06-70-339-6621 

Joó Zsanett: 06- 30-939- 7539 

http://htmltemplates.net
http://www.brody-bp.sulinet.hu/tabor/tabori_dijak.html


Előzetes kivonat C A > J í ^ ^ 
a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
2016. május 9-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 

1. NAPIREND 
Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 1. számú 
módosítására 
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester 

Határozat 
24/2016. (V.09.) KKB 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkonnányzat Képviselőtestületének Környezetvédelmi és 
Közbiztonsági Bizottsága javasolja, hogy a 2016-os köhségvetés I. számú módosítása során az 
általános tartalékkeretből 1.500.000 Ft kerüljön átcsoportosításra a Kömyezetvédelmi 
támogatási és pályázati keretre a 2016. évi őszi Komposztálási akció lebonyolítására. 

Határidő: 2016. május 11-ei Képviselő-testületi ülés 
Felelős: Ijj. Mizsei László elnök 
Szavazás: 9 igen - egyhangú 

Határozat 
25/2016. (V.09.) KKB 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Kömyezetvédelmi és 
Közbiztonsági Bizottsága az előző, 24/2016.(V.09.) sz. határozatában foglalt kiegészítéssel 
elfogadásra javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 1. számú 
módosítását. 

Határidő: 2016. május 11-ei Képviselő-testületi ülés 
Felelős: Ijj. Mizsei László elnök 
Szavazás: 9 igen - egyhangú 

A kivonat hiteléül: 

Jármay Katalin 
Irodavezető 

Budapest, 2016. május 10. 


