
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: Sz-63/2020. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

2020. február 27.-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat a szakbizottság által koordinált költségvetési sorok 

felosztására 
 

Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Készítette:    Humánszolgáltatási Iroda  
 

Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  Dr. Bodrogai Tibor 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 (a továbbiakban: Ferencváros 

Önkormányzata) által elfogadott az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 18.) 

számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetés) az előző évek gyakorlatától eltérően 

több, tematikus költségvetési sort a szakbizottság koordinálása alá rendel. 

 

Fentiekre tekintettel az érintett területek zavartalan, folyamatos működése érdekében az alábbiak 

szerint javasolom felosztani a vonatkozó költségvetési sorokat: 

 

3989. számú költségvetési sor: 

 

A „Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása” nevű költségvetési soron szereplő összeget 

javasolom az előző évek gyakorlata szerint pályázat útján szétosztani, mely pályázati kiírásról a 

Tisztelt Bizottság mai ülésén dönthet. 

 
 
 

 

 

3921. számú költségvetési sor: 

 

Az „Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek támogatása” nevű költségvetési soron szereplő 

összeget javasolom az előző évek gyakorlata szerint pályázat útján szétosztani, mely pályázati 

kiírásról a Tisztelt Bizottság mai ülésén dönthet. 

 

 
 

 

 

3972. számú költségvetési sor: 

 

A „Kulturális tevékenységek támogatása” nevű költségvetési soron szereplő összeget javasolom az 

előző évek gyakorlata szerint pályázat útján szétosztani, mely pályázati kiírásról a Tisztelt Bizottság 

mai ülésén dönthet. Az előirányzat komolyabb összeget tartalmaz az előre nem látható, a kulturális 

területe érintő költségek fedezetére. 

 

 

 
 

 

 

 

Fentiek szerint kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntsön a koordinálása alá tartozó költségvetési 

sorok felosztása kapcsán! 

 

Budapest, 2020. február 26. 

 Döme Zsuzsanna s.k.

 alpolgármester 

Nemzetiségi önkormányzatok pályázati 

támogatása 
6 000 000 Ft 

Összesen: 6 000 000 Ft 

Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek 

támogatása (pályázat) 
6 000 000 Ft 

Összesen: 6 000 000 Ft 

Kulturális tevékenység támogatása (pályázat) 17 000 000 Ft 

Előre nem tervezett kiadások, tartalék 10 500 000 Ft 

Összesen: 27 500 000 Ft 



 

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 rendeletben 

szereplő 3989. számú „Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása” előirányzat felhasználását 

az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

 

 

 

 

Határidő: 2020. február 27. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben 

szereplő 3921. számú „Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek támogatása” előirányzat 

felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

 

 

 

 

Határidő: 2020. február 27. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben 

szereplő 3972. számú „Kulturális tevékenység támogatása” előirányzat felhasználását az alábbiak 

szerint hagyja jóvá: 

 

 

 

 

 

 

Határidő: 2020. február 27. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

4./ felkéri Polgármester Asszonyt az 1-3. pontban felosztott sorok kapcsán a szükséges 

kötelezettségvállalások megkötésére, a vonatkozó rendezvények megszervezésére, pályázatok 

lebonyolítására és minden egyéb indokolt intézkedés megtételére a rendelkezésre álló költségvetési 

keret függvényében. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

Nemzetiségi önkormányzatok pályázati 

támogatása 
6 000 000 Ft 

Összesen: 6 000 000 Ft 

Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek 

támogatása (pályázat) 
6 000 000 Ft 

Összesen: 6 000 000 Ft 

Kulturális tevékenység támogatása (pályázat) 17 000 000 Ft 

Előre nem tervezett kiadások, tartalék 10 500 000 Ft 

Összesen: 27 500 000 Ft 


