
         
 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 96/3/2021. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. december 9-ei ülésére 

 
 

Tárgy:      Módosító indítvány a 96/2021. sz. előterjesztéshez  
 
Előterjesztő:     Baranyi Krisztina polgármester 
 
Készítette:     Jogi Csoport 
 
Előzetesen tárgyalja: 
  
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 Képviselő-testületének 2021. december 9-i 

ülésének meghívóján szerepel a 96/2021. sz. előterjesztés, mely Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a 

közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet 

módosítására tesz javaslatot. 

 

A 96/2021. sz. előterjesztéshez jelen előterjesztésben foglalt módosító indítványt teszem, miszerint a T. 

Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2022. évben 56.000 Ft-ban állapítsa meg. 

 

A biztonságos módon végrehajtható és kiegyensúlyozott költségvetés biztosítása érdekében, mivel a 

kormányzati elvonások, illetve a díjemelések további tilalma bizonytalanná teszik a pénzügyi 

környezetet, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

önkormányzati rendeletet 56.000 Ft illetményalap megállapításával alkossa meg. 

 

Kérem az alábbi döntési javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Budapest, 2021. december 8. 

 

 

Baranyi Krisztina s.k.  

polgármester 

 

 

 

 

Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati 

tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletét a 96/2021. számú 

előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, ahol a köztisztviselők illetményalapját a 2022. évben 

56.000 Ft-ban állapítja meg. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

  Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kihirdetésért 


