
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: Sz-112/2020. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

2020. március 11-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat a bizottság által koordinált 3422 számú „Egyéb 

rendezvények” költségvetési sor felhasználására 
 

Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Készítette:    Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
 

Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  dr. Világos István s.k. 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 
 

 

 

 



 

Tisztelt Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság!   

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 

2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) számú önkormányzati rendelete 3/C. számú 

melléklete a 3422 sorszámú „Egyéb rendezvények” megnevezésű kiadási előirányzata 

felhasználásának koordinálását a Tisztelt Bizottság feladatkörébe vonta. A költségvetés előbbi sora 

46.000.000,-forint kiadási előirányzatot tartalmaz. 

A korábbi évek gyakorlata szerint az Önkormányzat erről a sorról finanszírozta az önkormányzati 

kitüntetésekkel és elismerésekkel kapcsolatos költségeket (oklevél, plakett, jelvény, a kitüntetéssel, 

elismeréssel járó pénzjutalom összege, a díjátadó ünnepségek költségei, catering szolgáltatás),              

a karácsonyi díszvilágítás kiépítését, működtetését, a nemzeti ünnepeink alkalmából tartott 

rendezvényeket, számos az önkormányzat által megvalósított beruházással, felújítással kapcsolatos 

átadási ünnepséget, egyéb rendezvényeket, a reprezentációs költségek közterheit, temetési költségeket, 

a közös képviselők klubját. 

Az önkormányzati kitüntetéssel, elismeréssel járó költségek 20.000.000,-forint összegben tervezhetők.  

A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) Ör. 

évente egy díszpolgári cím, 22 díj, valamint számbeli korlátozás nélkül polgármesteri elismerő oklevél 

adományozását teszi lehetővé, a díszpolgári címhez 800.000,-forint, a díjakhoz 400.000,-forint 

jutalmat rendel, felmerülnek a jutalom közterhei is.  

Nagyobb tételt jelent a karácsonyi díszvilágítás kiépítése és működtetése, áramfogyasztása, ezek 

tervezett költsége 15.600.000,-forint. 

A nemzeti ünnepeink alkalmából tartott és más önkormányzati rendezvényünkön számos egyenként 

kisebb összegű kiadás jelentkezik, ezen rendezvényekre kérem 10.400.000,-forint keretösszeg 

meghatározását.  

Kérem, hogy a T. Bizottság az ismertetett feladatokra a költségvetési előirányzat felhasználását               

a határozati javaslatban foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

Budapest, 2020. március 5.   

 

Döme Zsuzsanna s.k. 

alpolgármester 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete 

3422 sorszámú „Egyéb rendezvények” megnevezésű kiadási előirányzata terhére  

- az önkormányzati kitüntetésekkel, elismerésekkel, azok átadásával kapcsolatosan 

20.000.000,-forint 

- a karácsonyi díszvilágítás kiépítésével, működtetésével összefüggésben 15.600.000,-forint 

- a nemzeti ünnepeink alkalmából megtartott és más önkormányzati rendezvények 

költségeire 10.400.000,-forint felhasználását jóváhagyja. 

2. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban írt feladatok ellátásához szükséges intézkedéseket 

tegye meg, szerződéseket kösse meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


