
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám:   73/3/2021. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. november 11-i ülésére 

 
Tárgy:  Előterjesztői kiegészítés a Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés 
módosításáról szóló 73/2021. sz. előterjesztéshez 

 
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette:    Romhányi Ildikó Pénzügyi Irodavezető 
 

Előzetesen tárgyalja:  Valamennyi Bizottság 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet x  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített x 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! 
 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.3. pont szerinti Önkormányzati 

étkezési fejlesztések támogatása jogcímen egyszeri jellegű, vissza nem térítendő központi 

költségvetési támogatásban részesült. 

  

A támogatói okirat 2019. szeptemberében elkészült, a támogatási összeget a 

Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár egy összegben 

folyósította. A támogatási összeg 40.000 eFt volt, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a fejlesztéshez további 55.000 eFt önrészt biztosított.   

 

Az elnyert pályázat célja a Ráday u. 46. sz. alatti Bölcsőde meglévő konyhájának teljes körű 

felújítása, új konyhatechnológia kialakítása.    

 

A pályázat megvalósításának határideje 2021. december 31-e volt, azonban a pandémia miatt 

a határidő 2022. június 30-ig meghosszabbításra került. 

 

A konyha felújítására közbeszerzési eljárás kiírásra került, azonban a megvalósításra tervezett 

95.000 eFt feletti ajánlatok érkeztek, így az eljárás eredménytelen volt.  

Az elmúlt időszakban az építőipari áremelkedés oly mértékűvé vált, hogy a pályázat 

benyújtásakor tervezett összegből jelenleg a felújítást nem tudjuk megvalósítani. 

 

A Bölcsőde konyha felújítására további 30.000 eFt önerő biztosítása szükséges, így kérem a 

T. Képviselő-testületet, hogy a 2021. november 11-i ülésének meghívóján szereplő „Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosításáról 

szóló 73/2021. sz. előterjesztést”, vagyis a rendelet-tervezetet jelen kiegészítéssel – azaz a 

4323. „Bölcsőde konyha felújítása”  költségvetési sor 30.000 eFt-tal történő megemelésével 

az általános tartalék terhére – együtt fogadja el. 

 

 

Budapest, 2021. november 9.  

 

 

 

 

        Baranyi Krisztina s.k. 

              polgármester 


