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  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 Képviselő-testület! 
 
 
 
A Ferencvárosi Polgári Frakció a 24/3/2013. sz. előterjesztésben foglaltakat is figyelembe 

véve a 2013. évi költségvetés elfogadásához  az alábbi módosításokat javasolja: 

 
 
 
1./ Páva utca rekonstrukciója 93,2 millió Ft 

 

Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata néhány éve már tervezi a Páva 

utca felújítását a Tompa u. és Mester u. közötti szakaszon is a 2009. ősszén már 

felújított Üllői út – Tompa u. közötti szakasz folytatásaként. 

A javasolt döntés nyomán a 2012-ben Belső-Ferencvárosban (Csarnok tér) megkezdett 

út- és térfelújítások után 2013-ban Középső-Ferencvárosban is megújulhat, 

megszépülhet az utcakép ezzel a helyiek körében régen várt önkormányzati felújítás 

folytatásával. 

 

A Páva utcai útépítés II. üteméhez készült előzetes költségbecslés szerint a beruházás 

becsült bruttó 93,2M Ft összegéből, a tervezés 3,2M Ft, a kivitelezés 90M Ft és a 

következő műszaki tartalmat foglalja magában: 

 

Felújítandó utca hossza 190 m 

Szegély bontás 300 m 

Út és járda bontás 2180 m2 

Térkő burkolat 2180 m2 

Parkolás gátló oszlop 210 db 

Faültetés 13 db 

Közvilágítás 440 m kábel 

Kandeláber 9 db 

Közművek szintbehelyezése 60 db 
 
 
 
 



2./  Vágóhíd utcában KMBT iroda kialakítása 2 millió Ft 

 

 A kerületi közbiztonság javítására tekintettel, célszerű lenne a Vágóhíd utcában egy 

KMBT irodát kialakítani, ehhez a költségvetésben 2 millió Ft-ot kell biztosítani. 

 

 

További beruházásként javasolja  a frakció, az Aszódi telepen műfüves sportpálya 

kialakítását, melyre  pályázni kívánunk. A pályázati önrész 4,5 millió Ft, a  3223 Pályázati 

előkészítés, lebonyolítás sorról a fedezet biztosítható. 

 

Az igényként felmerült összesen 95,2 millió Ft kiadás forrásaként a frakció az alábbi 

módosításokat javasolja: 

 

- Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása költségvetési sor csökkentése 10 

millió Ft-tal. 

- Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségeinek csökkentése 50,2 millió Ft-tal, 

tekintettel arra, hogy a tavalyi teljesülések alapján a víz és csatorna díjak kiadásaira  

kevesebb összeg várható. 

- Informatika működés és fejlesztés költségvetési sor csökkentése 10 millió Ft-tal. 

- A Képviselő-testület tavalyi döntése alapján a BÖP Kft részére juttatott 25 millió Ft 

tagi kölcsön visszafizetése 2013-ban esedékes. 

 

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetési rendeletet, az alábbi 

módosításokkal szíveskedjen megalkotni. 

 

1/ a 3214 Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások (FEV IX. Zrt.) 

költségvetési sor előirányzata 93,2 millió Ft-tal kerüljön megemelésre, 

2/ a 4122 Lakás és helyiség felújítás költségvetési sor előirányzata 2 millió Ft-tal 

kerüljön megemelésre, 

3/ a 4133 Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása költségvetési sor 

előirányzata 10 millió Ft-tal kerüljön csökkentésre, 

4/ a 3213 Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei költségvetési sor 

előirányzata 50,2 millió Ft-tal kerüljön csökkentésre, 



5/ a 3026 Informatika működés, fejlesztése költségvetési sor előirányzata 10 millió Ft-tal 

kerüljön csökkentésre, 

6/ 1196 Tagi kölcsön visszatérülés elnevezéssel új költségvetési sort hozzon létre 25 

millió Ft-tal. 

 

 

 

Budapest, 2013. február 11. 

 

 

 
         Martos Dániel s.k. 
         frakcióvezető 
 

 

 

 

 


