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által működetett gyermektábor működtetéséhez szükséges forrás
biztosítása

I. Előzmények
A 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásakor a testület a Zuglói
Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. támogatását az igényeltnél
kevesebb összegben biztosította.
A 2018. évi költségvetési javaslatát a Kft összesen 374 018 ezer Ft-os
finanszírozási összeggel nyújtotta be. A költségvetési tervezés során a
bevételi források és az ellátandó feladatok költségigényének egyensúlyát
meg kellett teremteni. Az egyeztetés a gazdasági társaságokkal 2017.
december 5-én megtörtént. Az erről készült írásos feljegyzésben
rögzítésre került, hogy a 2017. évi eredeti előirányzat került figyelembe
vételre úgy, hogy az évközi feladatellátás változása átvezetésre került, a
2018. évi rendezvénynaptár-tervezet összegei lettek figyelembe véve a
javasolt előirányzat összegében. Az így számított finanszírozási szint a
társaság számára 270 000 ezer Ft volt. A feladatokra történő részletes
felosztását az ügyvezető 2017. december 20-án küldte meg, melyben a
Soltvadkerti Tábor működtetését 29 000 ezer Ft bevétellel, 72 625 ezer Ft
kiadással, tehát 43 625 ezer Ft önkormányzati finanszírozással határozta
meg.
Sem a 2018-as költségvetési javaslat előkészítésekor, sem pedig a
költségvetési rendelet megalkotásakor nem volt ismert az, hogy a cég
számára a testület által biztosított forrás bármilyen módon befolyásolhatja
a zuglói gyermektáborok megszervezését.

2018. január elején a Sport Kft. ügyvezetője azonban arról tájékoztatott,
hogy az igényeltnél kisebb támogatás veszélyeztetheti a nyári
táboroztatás korábban megszokott színvonalát.
Felkértem az ügyvezető urat, hogy mutassa be a táboroztatás valós
költségeit. Kérésemet levélben is megerősítettem, amely levél jelen
előterjesztés 1. számú melléklete. Kérésemre az ügyvezető az
előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt levélben válaszolt 2018.
január 30-án. A megküldött anyag amellett, hogy számos információt
tartalmazott, önmagában elégtelen arra, hogy költségvetés-módosítási
javaslat készülhessen a jogszabálynak megfelelő határidőben összehívott
rendkívüli ülésre.
A testületi ülést abban a reményben hívtam össze, hogy a testület a
megfelelő információk birtokában lesz, és amennyiben az indokolt,
egyúttal a táboroztatáshoz szükséges forrás biztosításáról is döntést
hozhat. Tekintettel azonban arra, hogy nem készült el a valós költségek
kimutatása, ezért a szükséges fedezet biztosítása sem történhet meg a
költségvetési rendelet módosításával, ezért ez úton is jelzem, hogy a 2.
napirendi ponthoz előterjesztés nem készülhetett, így megtárgyalására
sem kerülhet sor.
Közös érdekünk, hogy a zuglói családok, és kiemelten a zuglói gyermekek
számára biztosított szolgáltatás a korábban megszokott színvonalon
valósuljon meg, mindezt úgy, hogy a szolgáltatást Zugló takarékosan és
költséghatékony módon valósítsa meg.
Ezért arra kérem a testületet, hogy a Soltvadkerti Tábor és a nyári
napközis táborok valós költségeinek részletes bemutatása alapján
támogassa javaslatomat, és amennyiben szükséges, biztosítson
többletforrást annak érdekében, hogy a zuglói gyermekek táboroztatása
2018-ban is megfelelő módon biztosítva legyen.
II. Bizottsági vélemény
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalja.
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III. Döntési javaslat
1.számú
Határozati javaslat
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselőtestülete
…/2018. (...) Öh. számú
határozata
a gyerektáborozás költségeinek vizsgálatáról
Felkéri a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, hogy a 2016-os és a 2017-es tényadatok alapján mutassa
be a zuglói gyerekek táboroztatása (a nyári napközis és a soltvadkerti
tábor) költségeit.
Határidő: 2018. február 14.
Felelős: Bátki László ügyvezető (Rozgonyi Zoltán alpolgármester)
2.számú
Határozati javaslat
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselőtestülete
…/2018. (...) Öh. számú
határozata
zuglói
gyermekek
táboroztatása
költségvetési
forrásának
biztosításáról
Felkéri a polgármestert, hogy a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének anyaga alapján vizsgálja meg a nyári
táboroztatás (nyári napközis és a soltvadkerti nyári táborozás) költségeit,
és amennyiben a meglévő költségvetés nem biztosít megfelelő fedezetet,
úgy költségvetési átcsoportosítással gondoskodjon a zuglói gyermekek
táboroztatása költségvetési forrásának biztosításáról.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Karácsony Gergely polgármester (Gazdasági Osztály, Belső
Ellenőrzési Csoport)
A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 47.§ (1) és (2) bekezdése, valamint az 50.§ alapján
egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2018. február 1.
Karácsony Gergely
polgármester
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