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különszám

BÜNTETŐ

Büntető

Segítség helyett büntetés
A kormány újabb, Pestszentlőrinc-Pestszentimrét is érintő forrás
elvonása hátrányos a kerületre nézve, ilyen körülmények között nagyon nehéz lesz végigdolgozni a 2021-es évet.
Az iparűzési adó szelektív megfelezése az ellenzéki önkormányzatok elleni otromba támadás, pitiáner kormányzati bosszú. Ez abból is látszik, hogy a fideszes vezetésű városok, kerületek az elvonás
mellé 1,4 milliárd forint működési támogatást kaptak, míg az ellenzéki települések egy fillért se. A kormány döntése ellen néhány
fideszes polgármester tiltakozott, de amióta tudják, hogy viszont
támogatást kapnak, egyetlen egy sem. Ma már a fideszes szavazók
is látják, hogy ez csak arról szól, hogy az ellenzéki városokat ellehetetlenítsék. Az adó megfelezése nem akkora segítség a vállalkozóknak, mint amekkora büntetés az önkormányzatoknak.
A kerületben minden forintnak megnézzük a helyét, és a legnagyobb takarékossággal készülünk
2021-re. Ahol szükséges, ott a lakosság türelmét és megértését kérjük, de megígérem, hogy a XVIII. kerület át fogja vészelni ezt az évet. Lehet, hogy kevesebb lesz a fejlesztés, de a takarékossági szempontoknak
eleget téve rendezett lesz a közterület, és működni fognak a gyermekintézmények. Be fogjuk bizonyítani,
hogy miközben az ellenzéki önkormányzatokat akarja büntetni a kormány, valójában a lakosságot bünteti, csakhogy ezzel bennünket nem lehet megtörni, és meg fogjuk szolgálni a szavazók bizalmát.
Ebben a kerületben mindig is erős volt az összefogás. Erre a jövőben is számítva a lakosság támogatását fogjuk kérni. A kampányunkban megígértük, hogy a balatonakali tábort, melyet az elődeim csuktak
be, újraindítjuk. Ennek érdekében közösségi gyűjtési akciót hirdetünk. Hasonlóképpen a lakossághoz
fordulunk a 65 év fölötti lakótársaink támogatása érdekében. A helyi iparkamarával szoros az együttműködésünk, rendszeresen konzultálunk, és tudjuk, hogy a vállalkozók többsége sem ért egyet a kormány
döntésével. Mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy 2022-ben leváltsuk ezt a kizárólag a saját
érdekeit szem előtt tartó hatalmat, és meggyőződésem, hogy az ország többségének is ez az érdeke.

Szaniszló Sándor

BP18 Városkép
Különszám
Felelős kiadó: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., 1181 Budapest, Üllői út 423.
Felelős vezető: Borbély Sándor vezérigazgató
Szerkesztőség: 1181 Budapest, Üllői út 423. (296-0397, varoskep@bp18.hu)
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Mínusz húsz százalék
A polgármesternek február 15-ig kell az önkormányzat képviselő-testülete elé terjesztenie a kerület költségvetését elfogadásra. A készülő költségvetésben a Covid-járványt kísérő kormányzati elvonások miatt
legalább 6 milliárd forinttal kevesebből kell gazdálkodni Pestszentlőrinc-Pestszentimrén. Ha nem is lesznek további kormányzati büntető elvonások, az idei költségvetés bevételi oldala akkor is mintegy 20 százalékkal lesz kevesebb, mint az elmúlt évben.
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Amit szabad Jupiternek…
A kormány TILTÁSA miatt
az önkormányzat NEM emelheti meg

n a válság egyik nyertesének számító OTP Bank bérleti díját Pestszentimrén a PIK Házban
(a díj tíz éve változatlan)
n a multik tulajdonában lévő élelmiszerboltok bérleti díját
n nem vezetheti be az úgynevezett Tiborcz-adót (pedig a kerületben számos mezőgazdasági terület van,
jellemzően nagybirtokosok kezében, akik egyáltalán nem járulnak hozzá a kerület költségvetéséhez)
Ez az adó 250–300 millió forint pluszbevételt jelentett volna.
Vagyis a tiltással a kormány a bankoknak, a multiknak és a nagybirtokosoknak kedvez,
miközben az emberek hétköznapi életéért felelős önkormányzatokat, így az adott településen élőket bünteti.

DE a KORMÁNY 2021-től

MEGEMELTE

az általa nyújtott szolgáltatások árát:
n 3,8%-kal nőtt az autópálya-matrica díja, egyúttal új utakat vontak be a fizetős hálózatba
(az M4-es út közvetlenül is érinti a kerületet)
n nőtt a postai szolgáltatások díja

ÉS ebben a helyzetben szívesen KÖLT például:
n további 82 milliárd forintot a Belgrád–Budapest-vasútvonal bővítésére
n csaknem 74 milliárdot a budavári fejlesztésekre
n2
 0,4 milliárdot a kelet-magyarországi MotoGP pálya építésére
n 3 milliárd forintot a mindössze hét éve épült Groupama Aréna felújítására
n9
 4,5 milliárd forintot a Mathias Corvinus Collegium alapítványnak Kárpát-medencei képzési
hálózat kiépítésére
n 140 millió forintot Rogán Cecília sportrendezvényére
Az elmúlt hónapokban Magyarország több hitelt is fölvett, például április második felében szinte titokban
175 millió euró (nagyjából 60 milliárd forint) értékben az Európa Tanács Fejlesztési Bankjától,
majd novemberben 2,5 milliárd euró értékben hosszú lejáratú devizakötvényt bocsátott ki.

A kamatok egy részét
30 év múlva
is fizetjük majd.
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Az elvonások következményei a kerületben:

NEM

lesz/lesznek:
beruházások,
épületfelújítások,
járdaépítések

béremelések az önkormányzati
intézményrendszerben
(ez több mint

Ft

Ft

kétezer

embert érint)

önkormányzati kitüntetések
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ingyenes rendezvények

pénz
környezetvédelmi
feladatok
ellátására

pénz az otthonukban

egyedül élő
idősek ellátására

nyári tábor a gyerekeknek
napi

száz forintért

Nyári
Tábor

elég pénz az óvodák, bölcsődék

színvonalas működtetésére

Továbbá:
n pénz a kerületi civileknek, sportszervezeteknek, nemzetiségeknek
n Pénz a munka nélkül maradt emberek, vállalkozások megsegítésére
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Nem segít,
inkább ront a helyzeten

Az iparűzési adó megfelezésére Parragh
László, a Magyar Kereskedelmi és Ipar
kamara elnöke tett javaslatot a miniszterelnöknek. Felvetését egyetlen kamarai szervezettel sem egyeztette, a miniszterelnök
mégis hallgatott rá. Illetve annyiban mégsem, hogy az iparűzési adónak nem a teljes
egészét, „csak” a felét vonják el az önkormányzatoktól. Illetve annyiban sem, hogy a
Fidesz által vezetett nagyvárosok, kerületek
a többmilliárdos elvonással egy időben csaknem másfél milliárd forint kompenzációban
részesültek. Hogy az elvonás miként érinti a
vállalkozókat, arról Erdődy Viktort, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XVIII. Kerületi Tagcsoportjának elnökétkérdeztük.
8

n A pestszentlőrinc-pestszentimrei vállalkozók
szempontjából mi a legfontosabb következménye a
kormány karácsonyi döntésének?
n Együttműködési megállapodásunk van a Városgazda Zrt.-vel, hogy amennyiben saját erőből nem
tudnak valamilyen munkát elvégezni a kerületben,
abban a helyi vállalkozók segítségét kérik.
n De ha az iparűzési adó felét elvonják az önkormányzattól, akkor a Városgazda nem tud megbízásokat adni!
n Ez a nagy kérdés: hogy az elvonás után képes
lesz-e az önkormányzat felújítani, fejleszteni, meg
tudja-e csinálni, amit eltervezett, és amibe bevonták a helyi vállalkozókat. Mert ha az iparűzési adó
elmaradása miatt nem tudják elvégezni a munkákat, akkor azok, aki eddig bedolgoztak az önkor-

Büntető
mányzatnak, elveszítik azt a lehetőséget, hogy
dolgozhassanak. De ez szociális kérdés is, mert
például egy óvodában nyolc óra a kormány által
előírt kötelező nyitvatartás. Gondoljunk bele, ha
valaki nyolc órát dolgozik, hogy ér oda a gyerekéért? Ma még az önkormányzat próbálja kitolni a
munkaidőt, így tovább tudják biztosítani a gyermekfelügyeletet. De mi lesz, ha az önkormányzatnak erre már nem marad forrása?!
EZ MATEMATIKA
n Parragh László a kamara javaslatát közvetítette
a miniszterelnöknek, vagy az iparűzési adó megvonásának ötlete partizánakció volt?
n Parragh Lászlóval nagy vitája van a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának, mert az MKIK elnöke azokat az ötleteket, amiket a médiában elmond,
nem beszéli meg a területi kamarákkal. Sem Budapesttel, sem a megyeiekkel. Parraghnak a főváros és
a megyék kéréseit kellene a kormány felé közvetítenie. Többször felhívtuk a figyelmét, hogy ha valamilyen ötlete van, azt előbb velünk vitassa meg.
n Ha ránézünk a döntésre, elsőre azt látjuk, hogy a
vállalkozóknak jobb lesz. Vagy mégsem?
n Ez matematika, amihez tudni kell, hogy az ipar
űzési adó, ez az Európában egyedülálló adónem
hogyan épül fel. Szerintünk ez rossz adó, mert nem
nyereség-, hanem bevételorientált. Teljesen mindegy, hogy a vállalkozónak volt-e nyeresége, a korrigált nettó árbevételéből fizetnie kell. A 2020-ban a
tönk szélére került és legyengült vállalkozásoknak
biztosan nem lesz jobb. Vegyük a saját példámat.
Én részben kifizettem a 2020-as adómat a szeptemberi előlegben, és a jelenlegi szabályozás szerint a másik felét meg kell fizetnem márciusban,
majd ki kell egészítenem májusban a bevallásban
kalkulált összegre a 2020. évi önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint. Így csak majd
a jövő évben lehetne kedvezőbb a helyzet, mivel
a csökkenést csak 2021 szeptemberétől érzékelhetnék a vállalkozások. De nézzünk egy 2020-ban
csődközelbe került vállalkozót, akinek szeptemberben már be kellett fizetnie ezt az adót, pedig
nem tudott dolgozni egész évben. Rajta nem segít
a kormányrendelet, az ilyen vállalkozónak vége,
már nincs miből fizetnie, mert nincs bevétele. Te-

hát a vendéglátásban, az idegenforgalomban és
több más szektorban nem segíttetek érdemben a
vállalkozókon.
SEGÍTENI A BAJBAN
n Azt hallottam, hogy a kerületi kamara akciót
tervez. Miről van szó?
n Ezt még meg kell beszélnem az elnökséggel, de
lokálpatrióta módon arra fogjuk kérni a kerületi
vállalkozókat, hogy a személyi jövedelemadójuk
egy százalékát fizessék be a XVIII. kerület olyan
számlájára, ahonnan olyan helyre jut el a pénz,
ahol szükség van rá. Ezzel az önkormányzat anyagi
helyzetén is könnyítenénk.
n Olyan szervezet kell, amelyik elfogadhat felajánlást.
n Találunk ilyen szervezetet. Minden iskolának
van alapítványa. Egy feladatot kell vállalni, segíteni egy szociális intézményt vagy iskolát.
n Ön is politikai szándékot olvas ki a szóban forgó
rendelkezésből, mint sokan mások, vagy szakmai
érvet is lát?
n A kamara nevében a politikába semmiképp nem
bonyolódnék bele, de azért van róla véleményem…
Inkább vállalkozói szemmel nézem a helyzetet, és
így szerintem az a kérdés, hogy ez segíti-e, vagy
nem a vállalkozókat. Ebben az esetben azt látom,
hogy nem segíti, inkább ront a helyzeten.

Mekkora támogatást jelent
az iparűzési adó felezése?
Tegyük fel, hogy egy vállalkozás bevétele 100 000 Ft.
Működési költségekre, bérekre, járulékokra, adókra kifizet
kb. 50 000 Ft-ot. Ebből kb. 22 000 Ft az államé.
A vállalkozónak marad a korrigált nettó bevétel: 50 000 Ft.
Az iparűzési adó ennek a 2%-a, vagyis 1000 Ft,
ami az önkormányzaté.

Tehát ebben az esetben az iparűzési adó felezésével a kormány
mindössze 500 Ft-tal segíti a vállalkozást,
miközben az önkormányzatokat károsítja!
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Kármentés a kerületben
A MENNYISÉG ÉS A MINŐSÉG ROVÁSÁRA…
Ebben az évben a Városgazda Zrt. tevékenységei
re is jóval kevesebb pénz jut, de a városüzemel
tető cég fő célkitűzése az, hogy a kerületben élők
ebből a lehető legkevesebbet érzékeljék.
Borbély Sándor, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. vezérigazgatója:
n Sajnos minden erőfeszítésünk ellenére lesznek
olyan helyzetek, amelyekből a lakosság is érezni
fogja ezt az igen jelentős anyagi kiesést. Az már
biztos, hogy a pénzelvonások miatt a szolgáltatások mennyisége és színvonala is csökkeni fog.
Természetesen a Városgazda munkatársai ezután
is ugyanúgy gondozzák majd a közterületeket, de
például ritkább lesz az avartakarítás, és az olyan
fejlesztésekre biztosan nem jut már pénz, mint
például a csapadékvíz-elvezetési rendszer korszerűsítése. És bár a legvégsőkig ragaszkodunk
a Városgazda minden munkatársához, de az is
nyilvánvaló, hogy a megszorítások a munkaerőt
érintő következményeket is vonhatnak majd maguk után.INDEN PÉNZ
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A JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSRE MENT
Tavaly elmaradtak az ingyenes helyi rendezvé
nyek, és mivel a kormány nem támogatta a helyi
önkormányzatokat, a programokra szánt pénzt
a vírushelyzet okozta pluszkiadásokra fordítot
ta a kerület vezetése.
Hámori László, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. média és rendezvényszervezési igazgatója:
n Az idei év még nagyon bizonytalan, minden
attól függ, hogy a kormány mikor oldja fel a zárlatot, mikor lehet majd újra találkozni, közösségbe járni. Az egészen biztos, hogy a nagy rendezvényeinket, mint a majális, a gyermeknap és
a Városnapok megtartjuk, amennyiben ezt a járványhelyzet engedi. Az elvonások okozta jelentős
pénzhiány miatt jelenleg. Az elvonások okozta
jelentős pénzhiány miatt jelenleg annak megoldásán dolgozunk, hogy ezeket a rendezvényeket
minimális költségvetéssel kivitelezzük. Eddig
ezek a programok nagyon sok pénzébe kerültek
az önkormányzatnak, hiszen a bevételek nem fedezték a kiadásokat, ezt pedig ettől az évtől már

Büntető

nem engedhetjük meg magunknak. Mindenesetre
dolgozunk azon, hogy a rendezvényeinket a megnehezített körülmények között is ingyenesen lehessen látogatni.
NYITÁSRA ÉS ÚJRATERVEZÉSRE VÁRVA
Szűkült a mozgástere a kerület közművelődési
intézményeinek is a kormányzati elvonások kö
vetkeztében. Novemberben és decemberben on
line előadásokkal igyekeztek pótolni az elmaradt
eseményeket, és ha szűkösebben is, de elkezdtek
készülni a következő év rendezvényeire.
Máté Zsuzsa, a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei igazgatója:
n A kormányzati elvonások miatt az önkormányzatoknak vissza kellett fogniuk a költségvetésüket,
amiből a kulturális intézmények sem maradhatnak
ki. A kormányzati intézkedéseknek megfelelően az
ősz folyamán a közművelődési intézményeknek
másodszor is le kellett állniuk 2020-ban. Amen�nyiben az oltásokat követően javul majd a járványhelyzet, és újra elindulhat az élet, ismét lehet
programokat szervezni, bár a nagyobb rendezvényekről a költségvetés szűkössége miatt 2021-ben
valószínűleg le kell mondani. Ha a művelődési házak zöld utat kapnak is, további nehézséget okoz,
hogy a programjainkat legalább két hónappal előre
meg kell szerveznünk és meghirdetnünk, hiszen az
előadókkal egyeztetni kell, a potenciális közönségnek pedig tudomást kell szereznie a műsorokról.
Az ősszel elmaradt műsorokat a nyitást követően
bepótoljuk, s erről időben értesülnek majd azok is,
akik korábban jegyet vettek.

HIÁNYZIK A VENDÉGLÁTÁSBÓL
A BEÍGÉRT ÁLLAMI SEGÍTSÉG
A koronavírus-járvány miatt a XVIII. kerület
számos vendéglátóhelye is zárva tart. Aki megte
heti, és van egy kis tartalékpénze, az csökkentett
üzemben próbálja meg túlélni a válságot, elvitel
re készítve az ételeket.
Szigeti Csaba, az Új Tündérkert Étterem és a K5
Kultbisztró üzletvezetője:
n Ha a járványhelyzet javul, és az illetékesek engedik a nyitást, akkor a K5 üzemelése mellett talán
mi is megpróbáljuk a rendelésre szállítást is. A jelen
helyzetben sem az étteremnél, sem a bisztrónál nem
látom ennek értelmét. Sajnos hiába pályáztunk, a
beígért állami segítségből nem kaptunk. Az Új Tündérkert 2020-ban története legjobb évét érhette volna
el, ha nincs a koronavírus. Így azonban a veszteség
10 milliós nagyságrendű lett. A legfájdalmasabb az
év végi céges rendezvények, illetve évközben a már
lekötött esküvők elmaradása volt. Húsz olyan esküvő
is volt, amit végleg lemondtak, és ebben a helyzetben
természetesen az előleget és a foglalót is vissza kellett
fizetni, ami szintén többmilliós veszteséget jelentett.
Gombás Andrásné, a Gombás Étterem egyik tulajdonosa:
n A karácsonyi időszakban elvitelre főztünk, és helybe jöttek érte a vendégek. Az biztos, hogy nem lesz
zökkenőmentes az újraindulás, de remélem, hogy
belátható időn belül újra lehet nyitni. Nagy gondot
okoz, hogy az igénylésünk ellenére eddig nem jutottunk hozzá a beígért állami támogatáshoz. A nehézségek ellenére bizakodom, hogy már nem kell sokat
várni, mielőbb el akarom felejteni a 2020-as évet.
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Bűnös város: Budapest
Minden hazai önkormányzatot érzékenyen érintenek 2021-ben is a kormányzati elvonások, de mint a legnagyobbat, a Fővárosi Önkormányzatot a leginkább.

Budapest-adó
A kormány 38 milliárd Ft-tal növeli a főváros által fizetendő szolidaritási hozzájárulást, ami valójában egy Budapest-adó.

Iparűzési adó
Az iparűzési adó megfelezésével a kormány kivégzi az önkormányzatiságot – a cégek iparűzési
adó feltöltési kötelezettségének eltörlése miatt

több tízmilliárd forinttól esik

el a főváros.

Járvány elleni védekezés (sokszor a kormány helyett)
2020 végéig 6 milliárd Ft-ot költött a főváros járványügyi védekezésre (pl. több tízezer teszt, több millió maszk, rengeteg védőfelszerelés vásárlása; bérletidíj- és lakbérkedvezmény; BKV-járatok fertőtlenítése; Budapest-pótlék bevezetése).

Egyéb veszteségek
n a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. folyamatos elmaradása
n kormányzati intézkedések – pl. ingyenes parkolás
n a többszörösére emelkedő közműadó
n a gazdasági válság hatása

Összesen kb. 100 milliárd Ft-tal
kisebb összegből gazdálkodhat 2021-ben

a Fővárosi Önkormányzat,
mint amennyiből az előző városvezetés 2019-ben.
„Az alapvető fővárosi közszolgáltatások minőségét nem szeretnénk kockára tenni, ezért is követeljük
a kormánytól a teljeskörű kompenzációt. Addig is arra kérjük a budapesti vállalkozásokat, hogy ha
tehetik, fizessék be az iparűzési adó teljes összegét” – mondta Karácsony Gergely főpolgármester
2021. január 14-én.
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Szomszédok
A koronavírus-járvány gazdasági következményeinek enyhítésében a V4-ként is emlegetett visegrádi négyek
– Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia – közül egyik sem olyan szűkmarkú a polgáraihoz,
mint az Orbán-kormány. Nem beszélve az Orbán Viktor által gyakran követendő példának tekintett Ausztriáról.
CSEHORSZÁGBAN
A munkaadó három esetben köteles a
munkavállalók bérének és járulékainak
egy részét kifizetni: ha a munkavállaló elkapja a vírust, ha állami intézkedés miatt
nem működhet a cége, ha a vállalatnak a
válság miatt gazdasági nehézségei vannak. A támogatás mértéke különböző, de
az összeg hatvan százalékát, maximum
29 ezer koronát (ez valamivel több, mint
290 ezer forint) az állam megtéríti a munkaadónak. Egyes esetekben a munkavállalók a bérük száz százalékára jogosultak.
SZLOVÁKIÁBAN
Már a járvány első heteiben úgy döntött a
kormány, hogy 80 százalékban átvállalja az
alkalmazottak bérének fizetését, ha a cég a
kijárási korlátozások miatt nem tud kinyitni. Ha a vállalat bevételei 40 százaléknál nagyobb mértékben csökkennek, lehetőséget
kapnak a járulékfizetések elhalasztására is.
LENGYELORSZÁGBAN
A 250 főt vagy annál többet foglalkoztató
cégek bértámogatást kapnak, ha nem bocsátják el a munkavállalóikat, hanem csak
a munkaidejüket csökkentik. Különböző
esetekben, de átlagosan a bérek 50 százalékát támogatja a lengyel kormány.

AUSZTRIÁBAN
Az osztrák kormány további másfél milliárd euróval növelte az önkormányzatok
támogatását. A korábbi egymilliárddal
együtt így már összesen 2,5 milliárd euró
áll az ausztriai települések rendelkezésére a vírus következményeinek enyhítésére
és a megnövekedett feladatok ellátására.

EKÖZBEN MAGYARORSZÁGON
A hitelmoratóriumot ugyan elsőként hirdette ki a magyar kormány, de a többi
intézkedést jelentős késéssel jelentette
be, és a rövidített munkaidőn túl nem
indult másik célzott támogatási program,
például azok megsegítésére, akiket elbocsátottak, vagy fizetés nélkül szabadságra
küldtek, illetve egyéni vállalkozóként jelentősen csökkent a bevételük.
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Amire nem jut…
KŐRÖS PÉTER
gazdasági alpolgármester
A spórolást magunkon kezdjük: az önkormányzat 400 millió forintot takarít meg a
saját működésén. Megszűnik a frakciók anyagi támogatása, a képviselők nem kapnak bérletet, a tisztségviselők lemondanak például a törvény szerint járó ruházati
költségtérítésükről. Felfüggesztjük a kitüntetési rendelet végrehajtását, vagyis az
önkormányzat idén nem ad át kitüntetéseket. Kénytelenek vagyunk megfelezni a
nemzetiségek működési támogatását. Kevesebbet tudunk a kerület közterületeire
költeni. 2020-ban havi 35 ezer forint hűségpénzt tudtunk adni az óvodai dolgozóknak, 2021-ben ezt nem
tudjuk majd kigazdálkodni. Nem lesz pénz bérfejlesztésre vagy jutalmakra, és sajnos már a létszámcsökkentés is napirenden van. 2020-ban azt mondtuk, hogy nincs béremelés, viszont megőrzünk minden munkahelyet. Ma már nem tudjuk ezt kijelenteni.

FERENCZ ISTVÁN
szociális és közbiztonsági alpolgármester
A kormányzati elvonások súlyosan érintik az önkormányzati fenntartású intézmények felújítási, fejlesztési terveit. Ezen a területen most az állagmegóvásra helyezzük
a hangsúlyt. A közbiztonsági feladatellátás is nehéz helyzetbe került. A Városrendészet felállításához, üzemeltetéséhez szükséges 400 millió forint a forráselvonások
miatt nem áll rendelkezésre, és a térfigyelő kamerarendszer bővítésére sem lesz pénz.

PETROVAI LÁSZLÓ
környezetvédelmi alpolgármester
A környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatokról szólva sajnos azt kell mondanom, hogy azokon a pályázatokon, amelyekhez önkormányzati önrészt kell biztosítani, jelen állás szerint nagyon valószínű, hogy nem tudunk elindulni. Hasonló
problémával szembesülünk a beruházások előkészítésénél is. Ezeket előre meg kell
tervezni, hogy amikor megnyílik egy pályázati ablak, a kész tervekkel nagyobb
eséllyel pályázhassunk. Ezekre az előkészítő munkákra sem tudunk a jövőben kellő
forrást biztosítani, és emiatt az elkövetkező időszak pályázatain is hátránnyal indulunk majd. Az elvonások tehát nemcsak a jelenünket, hanem a jövőnket is aláássák.

SOMODY LÁSZLÓ
kulturális és sportügyekért felelős alpolgármester
Különböző pályázatok, civil, egyházi, nemzetiségi szervezetek támogatásai, rendezvények, fesztiválok maradhatnak el. Veszély fenyegeti a járvány utáni sportélet
újraindításának finanszírozását is. Elmaradhatnak az elkezdett uszodafelújítások,
rosszabb esetben pedig a nyitvatartásuk is veszélybe kerülhet.
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AMÍG ÖN EZT
AZ ÚJSÁGOT
ELOLVASTA,
A KORMÁNY 330 EZER
FORINTOT VETT EL
A KERÜLETIEKTŐL.

BP18.HU/ELVONASOK

#ORBÁNBOSSZÚJA
#MEGVÉDJÜKAKERÜLETET

-6 MILLIÁRD
FORINT
A KERÜLETIEK KIFOSZTÁSA
NEM KORMÁNYZÁS.
BP18.HU/ELVONASOK

#ORBÁNBOSSZÚJA
#MEGVÉDJÜKAKERÜLETET

