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Kiegészítés a
„Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására”
című
Képviselő-testületi előterjesztéshez
Tisztelt Képviselő-testület!
A frakcióvezetőkkel történt második (február 12.) egyeztetést követően módosult a „Javaslat
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására” című Képviselőtestületi előterjesztés. Az egyeztetések alapján a civil szervezetek támogatása 2.000.000
forinttal meg lett emelve (így 10.000.000 forintra változott), az általános tartalék pedig
ugyanezzel az összeggel le lett csökkentve. A változtatás érinti a szöveges előterjesztés 13. és
15. oldalát, valamint a rendelet-tervezet következő mellékleteit:
1. melléklet
2. melléklet 2.1 táblázat
4. melléklet
8. melléklet 8.1 táblázat
11. melléklet
Az előterjesztés 13. oldalán az „Egyéb működési célú támogatások” alcím a következőképpen
módosul:
„Egyéb működési célú támogatások.
A nemzetiségi önkormányzatok támogatása az idén a következők szerint került betervezésre:
Német Nemzetiségi Önkormányzat: 8.550 e Ft, Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 6.000 e Ft
és Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: 2.000 e Ft.
Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadások tekintetében 217.000 e Ft-tal
számolunk, mely tételek többek között az egyházak, a civil szervezetek, egyéb alapítványok,
önkormányzat által alapított alapítványok, a polgárőrség, a Galéria 13 Kulturális Szolgáltató
NKft, a Szociális Foglalkoztató NKft, Soroksár Sport Club Kft., Soroksári Sportcsarnok
NKft. támogatását tartalmazza.
Az előterjesztés 15. oldalán az „Egyéb meghatározott célú tartalék” című táblázat alatti
szövegrész a következő szövegre módosul:
Az általános tartalékot 41.000. e Ft-ban határoztuk meg.
A rendelet-tervezet, valamint az előterjesztés tartalma egyebekben változatlan maradt.

A könnyebb áttekinthetőség érdekében ismételten becsatolom a módosított előterjesztést, a
rendelet-tervezetet és annak valamennyi mellékletét (táblázatok).
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés
értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a
fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
A 2021. február 8. napján hatályba lépett 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország
egész területére elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel az előterjesztés készítője azzal a
kéréssel fordult hozzám, hogy a napirenddel kapcsolatos döntés meghozatala során a
rendelet-tervezet mellékleteiként a jelen kiegészítéssel megküldött előterjesztést, rendelettervezetet és táblázatokat vegyem figyelembe.
Döntésemet 2021. február 16. napján fentiek figyelembevételével hozom meg.

Budapest, 2021. február ……

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő
Mellékletek:
- módosított előterjesztés
- rendelet-tervezet
- 2021. évi költségvetés táblázatai

