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Tárgy:  Módosító javaslat a 6/2022. számú előterjesztéshez 
 
Előterjesztő:     önkormányzati képviselő 
 

Készítette:    Takács Krisztián frakcióvezető 
    Torzsa Sándor frakcióvezető 

 
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 Önkormányzatának 2022. évi költségvetése (I. 

forduló)” tárgyú előterjesztéshez az alábbi módosító javaslatokat terjesztjük elő:  

1. Budapest IX. Börzsöny utca 19. szám alatt található orvosi rendelő felújítására 20 millió 

forint átcsoportosítása a 3421 számú költségvetési sor terhére. 

2. Budapest IX. Valéria tér felújítására 65 millió forint átcsoportosítása az 5017 (20 millió forint 

erejéig), 3925 (15 millió forint erejéig), 3211 (közszolgáltatási szerződés 20 millió forint 

erejéig), valamint a 3422 számú (10 millió forint erejéig) költségvetési sor terhére. 

3. Budapest IX. Ifjúmunkás utca útburkolat felújítására 80 millió forint átcsoportosítása a 3212 

számú költségvetési sor terhére. 

4. Budapest IX. Pipa utca 4. szám alatt található fogászati rendelő elektromos hálózatának 

felújítására 10 millió forint átcsoportosítása a 3206 számú költségvetési sor terhére. 

5. Budapest IX. Lónyay utca 16. szám alatt található orvosi rendelő nyílászáró cseréjére 8 millió 

forint átcsoportosítása a 3424, valamint a 3203 számú költségvetési sor terhére. 

6. Budapest IX. Telepy utca 34. szám alatti ingatlanban személyfelvonó (lift) létesítésére 15 

millió forint átcsoportosítása a 3925 (10 millió forint erejéig), valamint a 3209 számú 

költségvetési sor terhére. 

7. Budapest IX. kerületi Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

uszoda felújítására 5 millió forint átcsoportosítása a 3423 költségvetési sor terhére. 

8. Boráros téri liftlétesítésre 20 millió forint átcsoportosítása a 3212 költségvetési sor terhére 

céltartalékon belüli elkülönítésre. 

9. Továbbá javaslatot teszünk Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló ……/2022. (…..) 

önkormányzati rendelet 22.§-ának törlésére. 

Budapest, 2022. január 24.  

        Takács Krisztián frakcióvezető s.k. 

        Torzsa Sándor frakcióvezető s.k. 

 

 



             
Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló – a 6/2022. sz. előterjesztés 1. sz. 

mellékletében foglalt – ……./2022. (…..) önkormányzati rendeletet a …/2022. számú 

módosító indítványban foglalt módosításokkal rendelet-tervezetként elfogadja és annak 

kifüggesztésével egyetért. 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 

 


