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BESZÁMOLÓ
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
2021. I.-XII. havi gazdálkodásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a
vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves
költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott
költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szerkezeti, besorolási
rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.
A fenti törvény 91.§ (1) bekezdésének megfelelően, a jegyző által előkészített zárszámadási
rendelet tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselőtestület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő
ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
A zárszámadási rendelet tervezettel együtt a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell
nyújtani az Áht. 68/B. §-a szerinti, Magyar Államkincstár ellenőrzése keretében a helyi
önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.
Önkormányzatunknál 2021. évben az Áht. 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzésre nem került
sor, így az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan nem készült jelentés.
A Magyar Államkincstár az Önkormányzat beszámolóját felülvizsgálja, és konszolidált
beszámolót készít, mely 2022. április 19-én megtörtént.
Az Áht. 91.§ (2) bekezdésében tájékoztatási kötelezettséggel előírt mérlegeket, kimutatásokat
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet mellékletei
illetve szöveges indoklásai tartalmazzák.
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30.§-a szerinti
vagyonkimutatást a 17. számú melléklet mutatja be.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
155. §-a szerinti költségvetési szervek (intézmények) költségvetési maradványát a rendelettervezet 12., 14., sz. mellékletei határozzák meg.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.08.)
számú rendeletét utoljára a 1/2022. (I.28.) számú rendelettel módosította, ennek megfelelően a
2021. évi gazdálkodásról elkészített beszámolót, és az azt alátámasztó adatokat az alábbiakban
ismertetem, illetve terjesztem elő:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetése
16.032.376 eFt bevételi és kiadási előirányzattal indult. Az eredeti előirányzat utoljára a 1/2022.

(I.28.) számú önkormányzati rendelettel – 2021. december 31-i hatállyal - 20.786.918 eFt-ra
módosult.
Az Önkormányzat 2021. évi feladat ellátásának általános értékelése
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2021. évben is ellátta Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, illetve ezen túlmenően
szakmai-, ágazati törvényekben, rendeletekben meghatározott kötelező és az általa önként
vállalt feladatait. A Covid-19 világjárvány még a 2021. évet is döntően befolyásolta, továbbra
sem lehetett adó és díjbevételeket emelni, bizonyos tevékenységeket folytató vállalkozásoktól
az önkormányzati bérleményekre több hónapon keresztül nem lehetett bérleti díjat beszedni, a
teraszokkal kapcsolatos közterület foglalási díjakat szintén nem kellett megtéríteni illetve az
idegenforgalmi adó bevételeket sem lehetett július 1-ig beszedni. Az önkormányzat
költségvetését 2021-ben többek közt ezen indokok miatt is, többször kellett évközben
módosítani, a megvalósítandó feladatok újra tervezésével. A működést folyamatosan
nehezítette a fokozatosan növekedő infláció, valamint az önkormányzat saját bevételeinek
(különösen parkolás és iparűzési adó) kiszámíthatatlansága, a járvány okozta gazdasági
nehézségek és a kormányzati döntések.
Önkormányzatunk a kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel,
intézményeivel (16 db, 2021. április 1-től 15 db), 100 % tulajdonú gazdasági társaságai (3 db,
2021. március 1-től 4 db), valamint vásárolt szolgáltatások/közszolgáltatások révén látta el.
Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az
intézmények, önkormányzati tulajdonú cégek működése és az önkormányzati feladatellátás
finanszírozása biztosított volt.
Működési költségvetési egyenlegünk 1.527.070 eFt lett, a felhalmozási költségvetési kiadások
nagyobb mértékben teljesültek, mint a felhalmozási költségvetési bevételek, a felhalmozási
költségvetési egyenleg -1.442.600
Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának stabilitása biztosított volt. Likviditási problémák
2021. évben sem merültek fel.
A pandémia miatt elmaradt feladatok, továbbá az ésszerű és csak a szükséges költségek kiadásai
okán, továbbá az év közben tervezetet meghaladó saját bevételek, a kötelezettségvállalásokkal
terhelt maradványokon kívül (költségvetési szerveken kívül) az Önkormányzat 2.491.771 eFt
szabad maradvánnyal tud számolni. Összehasonlításképp, a pandémiát megelőző, 2019-es év
zárszámadásának szabad maradványa 3.092.427 eFt volt. A szabad maradvány összegéből
biztosítani szükséges a költségvetési szervek részére 146.348 eFt kötelezettséggel terhelt
maradvány összeget (ennek lehetőségét a 2021. évi intézményi finanszírozási modell teszi
lehetővé), a normatív támogatások elszámolásából adódóan viszont, 2021. évre vonatkozóan,
további 10.768 eFt-ot kap önkormányzatunk.
2021. évben szerkezeti változások is történtek az önkormányzatnál, a 87/2021. (III.01) számú
Önkormányzati határozat alapján 2021. április 01-től a Ferencvárosi Közterület-felügyelet az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) és (3) bekezdése alapján 2021.

március 31. napjával beolvadással megszűnt, jogutódja Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal lett. 2021. március 1-től pedig létrehoztuk a 100 %
tulajdonú Ferencvárosi Média Nonprofit Kft-t, a feladatai közé tartozik a 9tv működtetése és
Ferencvárosi magazin szerkesztőségi és 2021. július 1-től a nyomdai kiadása is.
A költségvetési bevételek összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 1.122.220
eFt-tal túlteljesültek.
A költségvetési kiadások teljesítése 76 %-ot mutat, mely 4.776.876 eFt-tal kevesebb az
előirányzatnál. Ez nagyságrendileg hasonló a 2020-as évhez, ugyanakkor jelentősen magasabb
teljesítési arány, mint a pandémiát megelőző, 2019-es költségvetési év aránya (70 %).
A pénzkészlet záró állománya 2021. év végén
-

Önkormányzatnál:
Hivatal esetében:
Közterület-felügyeletnél:
Intézményeknél:

6.427.067 eFt,
421.341 eFt,
0 eFt,
42.865 eFt.

Az önkormányzati záró pénzkészlet az elkülönített számlák egyenlegeit is mutatja.
BEVÉTELEK
A 2021. I - XII. havi működési költségvetési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított
teljesítése 107 %, a felhalmozási költségvetési bevételeké 128 %. Ezen bevételek magukban
foglalják a Helyi Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Közterület-felügyelet és az
intézményi költségvetési szervek költségvetési bevételeit. A főbb bevételi nemeket tételesen az
1/b sz. melléklet tartalmazza.
Módosított
előirányzathoz viszonyítva
(adatok %-ban)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

100
109
109
105
100
122
376

I. Működési célú támogatások Államháztartáson belülről
1.Önkormányzatok működési támogatásai
Az Önkormányzat részére összességében 2.935.946 eFt bevétel realizálódott Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján. Ez 100%-os teljesítést

jelent. Önkormányzat működésének általános támogatására érkező bevételi jogcímen 786.932
eFt teljesült.
A köznevelési feladatok támogatása soron 905.537 eFt bevétel valósult meg. Az
óvodaműködtetési támogatás 113.209 eFt, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok
átlagbéralapú támogatására 510.457 eFt, kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus
szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 22.773 eFt, az
óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú
támogatásához kapcsolódó bevétel 259.098 eFt volt.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása soron 974.282 eFt
bevétel teljesült, melyek bevételi jogcímenkénti megbontása az alábbi:
adatok eFt-ban

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
271.146
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
500.561
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
49.064
Szociális ágazati összevont pótlék
153.511
Összesen:
974.282
Valamennyi jogcímen beérkező támogatás a központi költségvetésből időarányosan elosztva,
havonta érkezett.
Kulturális feladatok támogatása soron könyvtári és közművelődési feladatokra (30.797 eFt),
az előadó művészeti szervezetek támogatására (217.170 eFt) kaptunk. A teljesülés 247.967 eFt.
Elszámolásból származó bevételek jogcímen a 2020. évi normatív elszámolásból származó
pótlólagos támogatás összegét számoltuk el, 21.228 eFt-tal.
2. Elvonások és befizetések bevételi soron 1 eFt teljesült, amely a FEBI 2020. évi vállalkozói
tevékenysége után keletkezett befizetési kötelezettség volt.
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről soron mindösszesen 75.918
eFt realizálódott, melyből:
Az Önkormányzatnál 29.040 eFt bevétel teljesült a következők szerint:
- Utcai szociális munka pályázat (FESZGYI)
- „VEKOP-7.3.4-17-2017-00011 pályázat
- "Ferencváros zenei koncepció kidolgozása" pályázati támogatása
- Nemzetiségi önkormányzatok előző évi támogatásainak visszafizetése
- Belső –Pesti Tankerületi Központ fel nem használt tám.visszafiz.
- Zöld program támogatás fel nem használ támogatások visszafizetése
- EMMI kulturális intézm. foglalkoz.bér- és minimálbér támogatása
Összesen:

8.311 eFt
6.917 eFt
1.000 eFt
2.458 eFt
360 eFt
912 eFt
9.082 eFt
29.040 eFt

A Hivatalnál 32.033 eFt a teljesülés, melynek jogcíme a Közterület-felügyelet megszűnése
miatti záró pénzeszköz átvétele.
A költségvetési szervek részére összesen 14.845 eFt összeg érkezett, jellemzően pályázati
támogatásokkal összefüggésben.
Az óvodák 7.795 eFt bevételt realizáltak, az önkormányzattól kapott pályázati támogatások
különböző jogcímein (szabadidős programok támogatása, sport programok támogatása,
környezetvédelmi pályázatok).
Az FMK részére 6.650 eFt támogatás érkezett, melyből 2.150 eFt önkormányzati pályázati
támogatás, 3.000 eFt az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott pályázati támogatások a
Bakáts FESZT-re, Koló pályázatra pedig 1.500 eFt. A FESZGYI 400 eFt-ot támogatást kapott
a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi tér programjainak szervezésére az önkormányzattól.
II. Közhatalmi bevételek
Össz kerületi szinten a közhatalmi bevételek 2021. évben 9.488.288 eFt-ban realizálódtak, a
teljesítés 109 % -os. A közhatalmi bevételek három alcsoportja szerint az egyes bevételi
jogcímenkénti teljesülések az alábbiak:
1. Vagyoni típusú adók (Helyi adó)
Vagyoni típusú adók bevételei 3.932.262 eFt-ban teljesültek, itt tartjuk nyilván az
építményadóból 3.432.859 eFt, valamint a telekadóból 499.403 eFt összegben befolyt
bevételeket.
A 2 adónemből származó teljesülés 322.262 eFt-tal több mint az eredeti előirányzatban
tervezett összeg.
2. Termékek és szolgáltatások adói
Termékek és szolgáltatások adói összességében 4.933.418 eFt-ban, a módosított előirányzathoz
képest 108%-on realizálódtak, az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 113 %. A teljesítés
magába foglalja a helyi iparűzési adóból befolyt bevételeket, ennek összege 4.862.366 eFt volt,
szemben a tervezett 4.289.575 eFt. Az iparűzési adó befizetésének ütemezése miatt a
többletbevételt a 2021-es költségvetésbe csak részben tudtuk beépíteni, mivel ezen a soron
évközbeni emelés csak a tényleges bevétel befolyását követően hajtható végre, így egy
november-decemberi befizetést csak a januári utolsó módosításnál tudtunk érvényesíteni.
Az idegenforgalmi adóból származó bevétel 71.052 eFt-ban realizálódott, azonban a
vendégéjszakák után 2021. I. félévében a szállásadók csak bejelentési kötelezettséggel
tartoztak, az adót megfizetni nem kellett.
3. Egyéb közhatalmi bevételek
A teljesítés az Önkormányzatnál 581.673 eFt, melyből a legnagyobb bevételek a közterületfoglalási díjakból (311.764 eFt) és 213.836 eFt a FEV IX. Zrt. Parkolási Divíziója által
beszedett parkolási bírságokból és pótdíjakból származik. Mindkét esetben kormányzati döntés
következtében jelentősen bevételkiesést kellett elkönyvelnie az önkormányzatnak. A helyi adó
pótlék, bírságból 22.458 eFt, az iparűzési adó pótlék, bírságból 14.860 eFt, a közigazgatási
bírságból 12.773 eFt, a környezetvédelmi bírságból 3.420 eFt, az egyéb bírságból 1.933 eFt,

talajterhelési díjból 316 eFt származott. Az igazgatásszolgáltatási díjakból 250 eFt, valamint a
szabálysértési bírságból 63 eFt bevétel folyt be.
Polgármesteri Hivatal 2021. április 1-től a Közterület-felügyelet megszűnésével vette át a
feladatokat, közhatalmi bevételként 27.779 eFt realizálódott, melyből gépkocsi elszállítás
bevételi jogcímen 6.630 eFt, kerékbilincs bevétel jogcímen 21.149 eFt teljesült.
Közterület-felügyelet esetében 2021. március 31-ig könyveltünk el a kerékbilinccsel
kapcsolatban 9.205 eFt, gépkocsi elszállítással kapcsolatban pedig 3.951 eFt bevételt.

III. Működési bevételek
1.Készletértékesítésből a Ferencvárosi Művelődési Központ részére 36 eFt bevétel folyt be a
József Attila emlékhelyen történt ajándéktárgyak árusításából.
2. A szolgáltatások ellenértékének teljesítése az Önkormányzatnál a módosított
előirányzathoz képest 113%-os, a teljesítés, 1.169.154 eFt.
Közterület foglalási díjból még 2020. évben kiszámlázott 29.236 eFt bevétel érkezett. 2021.
január 1-től a NAV szabályai szerint már Áfa mentesen a közhatalmi bevételek között tartjuk
nyilván a befizetéseket.
468.528 eFt a FEV IX. Zrt. Parkolási Divíziója által beszedett parkolási díjakból származik.
Már az eredeti előirányzat tervezésekor 3 hónap kieséssel számoltunk, azonban 2021. május
23-ig nem kellett várakozási díjat fizetni a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat
tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, egyéb közterületek várakozási
területeinek járművel történő, várakozási célú használatáért.
Egyéb szolgáltatások teljesítése 107 %, 9.116 eFt.
Bérleti díjakból 27.755 eFt bevétel érkezett, ez 206%-os teljesítést jelent. Itt tarjuk nyilván
többek között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által a Köztelek u. 8. sz. alatti
helyiségekre fizetett bérleti díjakat, a Könyves Kálmán krt. 24. sz., Lenhossék u.24-28 ingatlan
használati díjakat, valamint az Ecseri úton lévő pavilonok bérleti díjait. A túlteljesítés
elsődleges oka, hogy a Könyves Kálmán krt-i ingatlan esetén új bérleti szerződést kötöttünk
pályázat útján, mely az előző időszakhoz képest jelentősen magasabb díj beszedését tett és teszi
lehetővé.
A lakbér bevételekkel összefüggésben 341.987 eFt realizálódott I-XII. hónapban.
Helyiség bérleti díjból 279.330 eFt érkezett, az első 6 hónapban bizonyos tevékenységet végző
vállalkozóknak az önkormányzati bérlemények után nem kellett a bérleti díjat megfizetni.

Helyiség megszerzési díjból 2.522 eFt bevétel realizálódott. Az összeg 2 helyiséggel
kapcsolatban, a Pipa u. 6. fszt. VI. (2.222 eFt), valamint a Ráday u.33/B. fszt. V. (300 eFt)
származó bevétel.
Nyomvonal létesítés, kártalanítás címen 2.765 eFt folyt be. Az Elmű Hálózati Kft (2.645 eFt),
míg az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft (120 eFt) származó bevétel volt.
Munkásszálló bérleti díjként 7.915 eFt folyt be.
A Polgármesteri Hivatalnál 7.672 eFt a szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel. Itt
könyveljük a Magyar Postával kötött szerződés alapján a forgalommal arányosan beérkező
közreműködői díjakat, a házasságkötésből származó bevételeket, a Balatonszéplaki üdüléssel
kapcsolatos befizetéseket.
A költségvetési szerveknél 73.120 eFt a teljesítés a szolgáltatás ellenértéke, melyből egyéb
szolgáltatás bevétele 39.631 eFt. Jelentősebb bevételek: FEBI felnőtt étkezés (5.846 eFt), FIÜK
Balatonlelle-Kincsesbánya tábori bevételek (12.079 eFt), FIÜK felnőtt étkezés (7.252 eFt),
Pinceszínház (9.538 eFt) és FMK (4.916 eFt). Utóbbi két intézménynél a bevételek
előadásokkal kapcsolatos jegyek értékesítéséből származik.
A bérleti díjból beérkező bevétel 33.489 eFt, ebből 33.066 eFt a FIÜK teljesítése a camping,
jégpálya, az FMK tornatermének, színháztermének illetve az FMK területén működő piaci
asztalok bérbeadásából származik, illetve FESZGYI bevétele 423 eFt volt.
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke kerületi szinten 109 %-os teljesítést mutat, 207.767
eFt.
Az Önkormányzat közvetített szolgáltatásainak teljesítése 108 %-os, 176.258 eFt, mely az
önkormányzat továbbszámlázott tételeit, a vagyonkezeléssel és a parkolással kapcsolatos
továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit foglalja magában. Az önkormányzat közvetített
szolgáltatásai (23.690 eFt) köztemetési díjak megtérítéséből, az Ecseri úti pavilonok rezsi
továbbszámlázásából, FESZ részére továbbszámlázott vízdíj és csatornadíj megfizetésekből,
gépkocsi használathoz kapcsolódó üzemanyagköltségekből.
A vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások (105.991 eFt) víz-csatorna, valamint
szemétdíj bevételből állnak. A parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások (46.577 eFt)
a Fővárosi Önkormányzat felé továbbszámlázott parkolási feladatok ellátásával kapcsolatos
bevételeket, valamint ügyvédi díjak és ügyviteli költségek továbbszámlázott bevételeit
tartalmazzák.
A Polgármesteri Hivatal esetében a teljesítés 133%-os, 19.951 eFt. Itt szerepelnek a Hivatal
jelenlegi és volt dolgozói által befizetett mobiltelefon alapdíjak, mobil internet díjak, a
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ részére továbbszámlázott csatlakozási díjak, a
Nemzetiségi Önkormányzatok által fizetett telefonszolgáltatási díjak, továbbá a
Kormányhivatal felé továbbszámlázott takarítási és őrzési feladatok.

A Közterület-felügyelet részére I.-III. hónapban 188 eFt összegű közvetített szolgáltatási
bevétel érkezett Vodafone forgalmi díjak és mobilinternet díjak dolgozók részére történő
kiszámlázásából.
A költségvetési szervek jellemzően közüzemi díjakat számláznak tovább, 11.370 eFt összegű a
teljesítés.
4. Ellátási díjak
Ezen a soron könyvelt bevételek a költségvetési szervek esetében jelennek meg, magukba
foglalják az intézményi gyermekétkeztetés díjaiból származó bevételeket, az alkalmazottak
étkeztetésének térítési díjait. 2021. I-XII. hóban 161.493 eFt folyt be, az eredeti előirányzathoz
képest ez közel 29.575 eFt-tal kevesebb, melynek indoka hogy a pandémia idején bizonyos
időszakokban online oktatás volt, így az étkezést kötelezően csak az ingyenes étkező rászorult
családok gyerekei részére kellett biztosítani.

5. Kiszámlázott általános forgalmi adó
Az Önkormányzat teljesítése 108%-os, összesen 371.702 eFt. Itt szerepelnek az önkormányzati
ÁFA bevételek 36.308 eFt, melyek pavilon és helyiség bérleti díjak, egyéb szolgáltatások,
továbbszámlázott rezsi költségek ellenértékeinek ÁFA bevételeit tartalmazzák.
A vagyonkezeléssel és városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok áfa bevétele soron 196.261 eFt
a teljesítés (112 %). A lakbér, helyiség bérleti díjak, a továbbszámlázott víz-, csatorna és
szemétdíjak, valamint az egyéb közvetített szolgáltatások után beszedett ÁFA bevételek
jelentkeznek itt.
A FEV IX. Zrt. Parkolási Divíziója által beszedett parkolási díjak, ügyviteli költségek, valamint
a parkolási lakossági engedélyek utáni ÁFA bevételek 139.133 eFt-tal teljesültek.
A Polgármesteri Hivatalnál a kiszámlázott ÁFA bevétel 6.239 eFt. Az egyéb szolgáltatások
(házasságkötés, Balatonszéplaki üdülés költsége), valamint a közvetített szolgáltatások
ellenértékének (rezsi, telefon-és internet költségek, őrzés, takarítás továbbszámlázásának) ÁFA
bevételeit könyveljük ezen a soron.
Költségvetési szerveknél pedig 61.597 eFt összegű a kiszámlázott ÁFA bevétel.
6. Általános forgalmi adó visszatérítése
Mindösszesen 15.181 eFt teljesült, nagyobb összeg a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti
Intézmények Igazgatósága (7.824 eFt) és a Ferencvárosi Pinceszínház (7.345 eFt)
intézményekhez folyt be.
7. Kamatbevételek
Az Önkormányzat kamatbevételeinek teljesítése 5.211 eFt. Az átmenetileg szabad
pénzeszközeink terhére többszöri betétlekötéseket tudtunk végrehajtani.
A Polgármesteri Hivatal kamatbevételeinek teljesítése 14 eFt, a Közterület-felügyelet 2 eFt, a
költségvetési szervek 6 eFt kamatbevételt realizáltak.

8. Egyéb működési bevételek
Az Önkormányzat esetében az egyéb működési bevételek teljesítése 25.063 eFt. A bevételek
közüzemi díjtartozásokból, valamint közüzemi díjak túlfizetésének visszautalásából,
végrehajtási előlegek megtérüléséből, perköltségekből, kötbérekből, késedelmes fizetésből
adódó bevételekből, biztosítási díjakból származnak.
Parkolási feladatokkal kapcsolatban 121.804 eFt bevétel érkezett. A bevételek a parkolással
kapcsolatos végrehajtási előlegek megtérüléséből, illetve a 2020. évre vonatkozó visszafizetési
kötelezettségből származik.
A Hivatalnál a teljesítés 1.674 eFt, itt jelennek meg a munkavállalók egyéb visszatérítésével
kapcsolatos bevételek, ELMŰ-ÉMÁSZ Zrt. áramdíjak jóváírásából származó bevételek, illetve
a Magyar Posta Zrt. által juttatott, 2021. év forgalom után járó jutalék.
A Közterület-felügyelet részére 217 eFt egyéb működési bevétel érkezett beolvadásukig,
melyből ELMŰ-ÉMÁSZ-tól érkezett jóváírás összege 10 eFt, míg 207 eFt a munkavállalók
egyéb visszatérítéseiből származott.
A költségvetési szerveknél 732 eFt bevétel teljesült, munkavállalói kártérítések megfizetéséből,
biztosítási károk megtérítéséből, fémhulladék leadásából.
IV. Működési célú átvett pénzeszközök
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz címen az Önkormányzatnál 85.858 eFt bevétel
realizálódott.
Itt számoltuk el a jogtalanul felvett pénzbeli ellátások, köztemetési költségek visszatérítéseiből,
illetve az Önkormányzat által nyújtott támogatások határidőben fel nem használt részének
visszautalását, illetve a FEV IX.Zrt 2020. évi túl kompenzációjának visszafizetését.
„Krízis Alap” bevétel 2020. évben a pandémia miatt, önkormányzatunk Krízis Alap számlát
hozott létre és ezzel egyidőben megalkottuk a Krízis Alap rendeletünket. Az Alap számlára
2021 évben összesen 667 eFt befizetés történt.
A költségvetési szerveknél 319 eFt támogatás realizálódott, melyet a Hajléktalanokért
Közalapítványtól pályázati támogatásként kapott a FESZGYI.
V. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről
1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: teljesítés 103.507 eFt, mely összeg a
Fővárosi Önkormányzattól folyt be, a Bakáts projekt elszámolásából adódó első részlet
visszatérítése. A támogatási összeg további része 2022-ben folyt be.
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belül:
A Költségvetési szerveknek 2.372 eFt-ot biztosított az Önkormányzat sporteszközök
beszerzésére.

VI. Felhalmozási bevételek
Az Önkormányzat földterület, telek, ingatlan értékesítésből 46.100 eFt realizálódott, a Vágóhíd
u. 6. sz. alatti üres telek eladásából.
A helyiség értékesítés költségvetési soron a teljesítés 84.573 eFt. Értékesítésre került a Hőgyes
Endre utca 6. pince I., Osztag köz 38236/628. földszint G15., Haller utca 44. földszint I., Ráday
utca 31/B-J-K. K. épület pince XI., Üllői út 69. földszint II., Osztag köz 38236/628. földszint
G2. és a Gyáli út 30/B. II. épület földszint 3.
Önkormányzati lakások értékesítéséből 274.034 eFt teljesült, jellemzően a bérlakások
eladásainak törlesztő részleteiből.
Egyéb tárgyi eszköz értékesítésből 600 eFt teljesült, 2 db személygépjármű került eladásra az
Önkormányzatnál.
Az egyéb tárgyi eszközök értékesítése költségvetési soron a Polgármesteri Hivatalnál 1.391
eFt bevétel realizálódott, melyből 2 db laptop (60 eFt) és 2 db személyautó (1.331 eFt)
értékesítése volt.
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései
államháztartáson kívülről
Az Önkormányzatot tekintve 15.332 eFt bevétel teljesült társasházi törlesztő részletek
befizetéseiből (15.268 eFt) és helyi támogatásból házmesteri kölcsönök (64 eFt)
visszafizetéseiből.
A Polgármesteri Hivatalnál 3.969 eFt munkáltatói kölcsön visszafizetésből származik.
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 85 eFt folyt be támogatások visszafizetései
jogcímen.
3. Parkolóhely megváltás jogcímen 52.000 eFt bevétel realizálódott.
VIII. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési, vállalkozási,
felhalmozási)
Összességében 5.959.111 eFt előirányzatot felhasználtuk. Ennek megfelelően az
Önkormányzat esetében 5.483.173 eFt, a Polgármesteri Hivatalnál 315.267 eFt, a Közterületfelügyeletnél 79.014 eFt, a költségvetési szerveknél 81.657 eFt összegben teljesült az előző év
működési, felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele.

IX. Államháztartáson belüli megelőlegezések
Tárgyévi finanszírozási megelőlegezésként 450.777 eFt-ot kellett 2021. évben könyvelnünk,
mind bevételi, mind kiadási oldalon, mely összeg göngyölítve a havi előlegeket tartalmazza. A
2022. évi állami normatíva megelőlegezésére 100.272 eFt folyt be december hónapban.
KIADÁSOK
A 2021. évi kiadások módosított előirányzat összességében 20.786.918 eFt felhasználást
irányzott elő működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok végrehajtásához, tartalékok
képzéséhez. Ez az összeg együttesen tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a
Közterület-felügyelet és az Intézmények kiadásai előirányzatait. A teljesítés ezzel szemben
15.909.769 eFt. A költségvetési kiadásokat az 1/c melléklet foglalja össze az alábbi
megbontásban:
Módosított
előirányzathoz viszonyítva
adatok %-ban

Polgármesteri Hivatal kiadásai
Közterület-felügyelet kiadásai
Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások (3/c mell. szerint)
Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások (3/d. mell.)
4.sz. melléklet szerinti kiadások
5.sz. melléklet szerinti kiadások
Kamat kiadás, egyéb banki költségek
Fővárosi IPA visszafizetése
Szolidaritási hozzájárulási adó
Fizetendő Általános forgalmi adó
Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
Költségvetési szervek kiadásai
I.

80 %
100 %
80 %
92 %
34 %
26 %
66%
100 %
100 %
69 %
100 %
49 %
100 %
92 %

Polgármesteri Hivatal kiadásai

2021. március 31-ével a Közterület-felügyelet beolvadással történő megszűnését követően
április 1-étől a Polgármesteri Hivatal részeként működött tovább, önálló irodaként. A beolvadás
következményeként az addigi költségvetési szerv létszáma jelentősen lecsökkent, továbbá a
feladatok részbeni egységesítésével, racionalizálásával a dologi kiadásokon is jelentős spórolást
tudtunk végrehajtani.
A Polgármesteri Hivatal 3/a melléklet szerinti költségvetési kiadásainak módosított
előirányzathoz viszonyított teljesítése 80%.

2021-ban Balatonszéplak üdültetési kiadásainak teljesülése 53%. Az előző évekhez hasonlóan
ezen a soron számoljuk el az üdülő működtetésével megbízott 1 fő személyi juttatásait, valamint
a munkaadót terhelő járulékokat. Emellett cafetéria, bankköltség térítés, valamint ruházati
költség elszámolásra is sor került.
A dologi kiadások között kerülnek elszámolásra az üdülőben felmerülő közműdíjak (villamos
energia, víz-csatornadíj, hulladékelszállítás, internet és telefon előfizetési díjak) és üzemeltetési
költségek. A beruházási kiadások között számoltuk el, különböző tárgyi eszközök beszerzését.
A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak teljesítése összességében 80%-os. A 2021.
évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradvánnyal együtt, a %-os teljesítés 87 %. Az
alacsonyabb teljesítés oka, hogy a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában elmondható, hogy a
gazdálkodás nagyon visszafogott volt, illetve jelentős volt a költségek csökkenése az
összevonás miatt.
A személyi juttatások éves teljesítése 89 %, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 85 %.
Nem rendszeres juttatásként fizettünk cafetéria juttatást, ruházati költségtérítést, emellett
segélyek, célfeladatokra, többletfeladatokra vonatkozó kifizetéseket, munkáltatói segélyek
kifizetéseit is teljesítettünk. Április 1-től itt fizettük ki a térfigyelő rendszer figyelésével
kapcsolatos megbízási díjakat. Kötelező előírás szerint biztosítottuk a vidékről bejáró
munkatársak munkába járási és hazautazási költségek jogszabályban meghatározott %-át,
illetve jubileumi jutalmak kifizetésére is sor került. 2021. évben sikerült a munkatársaknak
jutalmat is biztosítani. A reprezentációs költségek nettó kiadásai is a személyi juttatások között
kell elszámolni. Az illetményalap összege 2021. évben 2020. évhez képest nem emelkedett, az
illetményalap 50.000 Ft volt.
2021. május közepétől átszervezésre került a hivatal takarítási feladatainak végzése. Az addigi
vállalkozás keretében ellátott feladatot, ettől az időponttól, saját állománnyal felvett
munkatársakkal láttattuk el.
A Polgármesteri Hivatalnál felmerült dologi kiadások összege 271.721 eFt. A teljesítés 52%os. Közműdíjak, telefondíjak, postaköltségek, javítási-karbantartási, nyomtatvány és irodaszer
beszerzések, továbbképzési díjak, illetve az üzemeltetéshez szükséges különféle egyéb
beszerzések kerülnek többek között itt elszámolásra. A dologi kiadások között a legnagyobb
tételek, a közüzemi díjakon felül, a következők: hivatal épületének őrzése, parkolóhely bérlése,
térfigyelők kamerák üzemeltetése, tisztítószerek beszerzése, szakértői díjak, ellenőrzésekkel
kapcsolatos kifizetések, iratrendezés, klíma berendezések karbantartása.
A beruházási kiadások teljesítése 2021-ben 11.441 eFt volt. Jellemzően irodabútorokat,
hűtőszekrényeket, konyhai eszközöket. A beruházási költségek közül a legnagyobb tétel az
irattár penészmentesítő légtechnikai rendszerének beépítése.
Munkáltatói kölcsön támogatás jogcímen számoljuk el a hivatali dolgozóknak maximum 10
évre adható, maximum 1 millió Ft értékű munkáltatói kölcsön összegét. 2021-ben 1 fő részére
történt kölcsön folyósítás.
A Polgármesteri Hivatal informatikai működés és fejlesztés költségvetési során számoljuk el a
Hivatal informatikai programjainak karbantartási, továbbfejlesztési költségeit, szoftverek
működtetésének költségeit, telepítését, az adatbázisok előfizetését, a közműnyilvántartások

aktualizálását és karbantartását, technikai segítségnyújtást, telefonalközpont ellenőrzését,
beállítását, műszaki konzultációt, valamint az üzemeltetési anyagok (tonerek, nyomtató
patronok, egyéb számítástechnikai eszközök) beszerzését, nyomtatók, fénymásolók javítását,
bérlését. A dologi kiadások teljesítése 111.230 eFt. Ezek közül a legnagyobb tételek: irat és
dokumentumkezelő rendszer bérlése, nyomtatók üzemeltetése.
A beruházási kiadások teljesítése 11.734 eFt, amely többek között magába foglalja
videokonferencia rendszerek telepítését, a tanácsterem szavazó rendszer bővítését, továbbá
egyéb számítástechnikai eszközök beszerzését.
Vagyoni helyzet
A Polgármesteri Hivatal immateriális javainak bruttó értéke 2021. év végén 354.407 eFt,
elszámolt értékcsökkenése 332.857 eFt. A gépek, berendezések, felszerelések és járművek
eszközcsoportnak az év végi bruttó éréke 798.638 eFt, míg az elszámolt értékcsökkenése
721.032 eFt volt.
Az immateriális javak esetében a terv szerinti értékcsökkenés növekedés meghaladta az új
beszerzések értékét, 11.982 eFt nettó értékcsökkenés következett be. A nullára leírt eszközök
összege 293.444 eFt, ez egyrészt a terv szerinti értékcsökkenés miatt nullára íródott, másrészt
a 200 eFt egyedi beszerzési érték alatt vásárolt eszközökből tevődik össze.
Gépek, berendezések, felszerelések és járművek
Az eszközcsoportnál az eszköz növekedés mértéke nagyobb (100.969 eFt), mint a tárgyévben
– jellemzően selejtezés, térítésmentes átadás, illetve értékesítés miatt - elszámolt összes bruttó
eszköz csökkenés (66.928 eFt), azonban ez a növekedés nem tudta kompenzálni, a tárgyévben
összességében elszámolt értékcsökkenés összegét (37.661 eFt). Így összességében nettó érték
csökkenést okozott (3.619 eFt). A nullára leírt eszközök állománya 650.426 eFt, az immateriális
javaknál már ismertetett okok alapján.
II. Közterület-felügyelet kiadásai
A zárszámadási rendelet-tervezetben a Közterület-felügyelet I.-III. havi kiadásai kerülnek
bemutatásra.
A személyi juttatások kiemelt előirányzaton a Közterület-felügyelet állományában lévő
köztisztviselők és a munka törvénykönyve alá tartozó dolgozók bérein kívül, a térfigyelő
rendszer figyelésével kapcsolatos megbízási díjakat, albérleti hozzájárulást, vidéki bérlet
kifizetéseket számoltuk el. A dologi kiadások között jellemzően őrzési (hivatal telephelyei)
feladatokra, roncs autó elszállításra, nyomtatvány és irodaszer beszerzésekre, munkaruházat
vásárlására, takarításra, közüzemi díjak fizetésére, gépjárművek javítására és különféle
beszerzésekre történtek kifizetések. A Közterület-felügyelet költségvetéséből fizettük a
térfigyelő kamerák elektromos áram díjait illetve a kamerákkal kapcsolatban néhány bérleti
díjat és a mobil kamerákkal kapcsolatos költségeket is. Ezek a költségek április 1-től mind a
Polgármesteri Hivatal kiadási közé kerültek.
Vagyoni helyzet
A Közterület-felügyelet 2021. március 31. napjával beolvadással megszűnt, jogutódja Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal lett. A megszűnt intézmény vagyoni

helyzete így az I.-III. havi adatokat tartalmazza, melyek átadásra kerültek a Polgármesteri
Hivatal részére.
A Közterület-felügyelet tulajdonát képező immateriális javak bruttó értéke 2021. évben 9.546
eFt volt. Az értékcsökkenési leírás záró értéke 9.546 eFt. Valamennyi immateriális javak bruttó
értéke teljes mértékben leíródott, így ezen eszközök nettó értéke 0 Ft.
Gép, berendezés, felszerelések és járművek bruttó értéke 2021. 86.779 eFt, az értékcsökkenési
leírás záró értéke 74.973 eFt, az eszközök nettó értéke 11.806 eFt, míg a nullára leírt eszközök
állománya 56.118 eFt volt.
III. Önkormányzat költségvetésében szereplő 3/C melléklet szerinti kiadások
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 3/C melléklet szerinti kiadások összességében
4.392.450 eFt-ban, 80%-ban teljesültek, ezen belül:
A termelői piac soron a 343 eFt előirányzat egy kötelezettséggel terhelt maradvány összege,
melyet a FESZOFE Kft. még nem számlázott ki.
Közterületi növényvédelemre 4.999 eFt-ot teljesítettünk. A IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő közterületi fák, fasori fák növényvédelmi
munkáinak elvégzésére fizettünk.
Közterület üzemeltetési egyéb feladatok soron a pénzforgalmi teljesítés 2.412 eFt volt, továbbá
kötelezettséget vállaltunk 5.000 eFt értékben játszótéri és fitnesz eszközök szabványosítási
felülvizsgálatára. A beruházások között teljesült a Szentágothai János téren meglévő vízmérési
rendszer bekötéséhez új, szabványos vízmérőakna létesítése, új óra kihelyezésével együtt.
Fasorfenntartás költségeire a 76.000 eFt-os módosított előirányzatból összesen 16.782 eFt
került pénzügyileg teljesítésre, de a munkálatokra kötött szerződésben a teljes 76.000 eFt keret
összeg került meghatározásra, a szerződés időtartama 2022. május 31-ig tart, így várhatóan a
teljes összeg felhasználásra fog kerülni.
Erdőgazdálkodás soron pénzügyi teljesítés nem történt, de kötelezettséget vállaltunk a Pilisi
Parkerdő Zrt. által, a kerülethez tartőző 103/A számú (Távíró utca – Távíró köz – Illatos árok)
erdőrészleten végzett erdőművelési munkák elvégzésére 11.932 eFt értékben.
A közutak üzemeltetése sor pénzügyi teljesítése összességében az 3.000 eFt előirányzattal
szemben 472 eFt. A BKK Zrt-vel kötött szerződés alapján veszélyes útburkolati helyek
kitáblázására, lámpázására fizetünk ezen a soron.
Köztisztasági feladatok soron kifizetésre került 12.679 eFt, melynek legnagyobb része a
Budapesti Közterület-fenntartó Nonprofit Kft-vel (jogutódja a Budapesti Közművek Nonprofit
Zrt.) kötött közterületi takarítási szolgáltatás (11.260 eFt).

Köztemetés költsége 15.038 eFt a teljesítés 50%. Itt számoljuk el a köztemetés és tetemhűtés
költségeit. Közbeszerzési eljárást követően, a nyertes vállalkozóval 2023. július 31-ig kötöttünk
szerződést, a közköltségen történő temetési szolgáltatás tárgyában.
Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés: 664.166 eFt-ot fizettünk ki ilyen címen, a
teljesítés 79%-os. A felújításokkal, ingatlanértékesítésekkel összefüggő olyan kifizetések
szerepelnek itt, amikor a lakáskiürítés során a bérlő, elhelyezésére nem másik lakást kér, hanem
pénzbeli térítést. Jellemzően a IX. ker. Gát u. 24-26., Márton u. 8/A., Márton u. 8/B.,
épületekben lévő önkormányzati lakások bérleti jogviszonyának megszüntetésére fizettünk
pénzbeli térítést. Bérleti jogviszony pénzbeli megtérítésére 2021-ben összesen 47 darab
szerződést kötöttünk meg.
Játszóterek karbantartása soron a IX. kerületi játszótereken, parkokban lévő különböző játszóés fitneszeszközök, napvitorlák javítási, karbantartási, ellenőrzési, a műfüves pályák
karbantartási feladatainak kiadásait könyveljük. A teljesítés 31.219 eFt, a feladatokra
vonatkozó szerződések 2022. május 31-ig szólnak, így az áthúzódó kötelezettségvállalás
összege 27.149 eFt.
Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok soron a teljesítés 56.986 eFt. Ezen a soron
különféle lakossági közüzemi tartozások díjait, villamos energia-, víz- és gázdíjak költségeit,
az Üllői úti pavilonok továbbszámlázott villamos-energia díjait, az Ecseri úti, Határ úti
pavilonok vízdíjait, parkok vízdíjait számoljuk el. Itt könyveljük továbbá a Toronyház u. 3/B
Közösségi Ház bérleti díját, a FESZ és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék részére
továbbszámlázott víz- és csatorna díjakat, hirdetési, közjegyzői díjakat, földhivatali eljárási,
szakértői díjakat, ingatlan-nyilvántartási szakértési díjakat. Itt könyveljük el a Hivatal
telephelyeinek és a költségvetési intézmények épületeinek és berendezéseinek biztosítási díját
is.
Lakás és helyiség karbantartásra olyan szerződéseket kötöttünk és teljesítettünk, mely a
bérleményekben, üres lakásokban kisebb javítási, helyreállítási (festés, falnedvesedés
megszüntetése, szigetelés, elektromos, épületgépészeti javítás, gázszerelési munkái,
berendezési tárgyak cseréi, vízszigetelési, szabványosítási munkái) munkákkal, illetve
elektromos és gáz szolgáltatás visszaállításával volt kapcsolatos. A teljesítés 20.563 eFt, ami
83%-os teljesítést jelent.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel közösségi hasznosítási szerződést kötöttünk a
Drégely u 9. önkormányzati épületre vonatkozóan. A teljesítés 6.187 eFt.
KF-rehabilitáció járulékos költségek soron a teljesítés 1.090 eFt. Ezen a soron a rehabilitáció
kapcsán felmerült költöztetések költségeit szerepeltettük. A 2020. évben kötött keretszerződés
2021. március 31. napján lejárt, ezt követően minden költöztetésre egyedi szerződés készült.
Kényszer kiköltöztetés soron a teljesítés 3.612 eFt. Lakás kiürítésekre, szállításra, rakodásra,
lomtalanításra, végrehajtási költségekre, végrehajtási előlegekre, eljárási díjakra fizettünk.

Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés teljesítése 7.490 eFt. Itt számoltuk el az ingatlanok
értékbecsléseit, a vételárhátralék során keletkezett túlfizetések visszautalását, energetikai
tanúsítványok elkészítésének költségeit.
A helyiség megszerzési díj sorról 2021. évben 8.180 eFt kifizetés történt, a IX. ker. Haller u.
44. fszt. I., és a IX. ker. Ráday u. 33/B fszt. V. "üzlet" helyiségek kapcsán.
Az Oktatás szakágazat pénzügyi teljesítése 21.871 eFt.
Az oktatási támogatás soron 15.000 eFt-os az előirányzat, a teljesítés 8.997 eFt. Itt számoltuk
el a kerületi állandó lakhellyel rendelkező tanulók helyi utazási bérlet támogatását, kerületi
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos tanulók részére az érettségi vizsga
letételéig felmerülő jogosítvány megszerzésének támogatását, és az internet támogatást.
Tanszercsomagok biztosítottunk a kerületi iskolák részére a 2021/2022. tanévre, ennek kiadásit
is itt számoltuk el.
Humánszolgáltatási feladatok soron 2.850 eFt teljesült. Különféle szakmai és egyéb
tevékenységek beszerzésekre (albumok, kiadványok, virágcsokor, mikuláscsomagba
ajándékok vásárlása stb.), továbbá rajzverseny jutalmai (pl. Magyar Parasport Napja tiszteletére
rendezett rajzverseny) és intézményvezetői pályázatok elbírálásának szakértői feladataira,
reprezentációs költségekre.
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil feladatok teljesítése a 7.200 eFt
előirányzattal szemben 1.604 eFt. A 2021. évi Pedagógus Nap alkalmából 225 db pólót
szereztünk be, illetve a ferencvárosi gyerekek mikulásnapi programjának a kiadásai is itt
számoltuk el.
Az iskolai jogosítvány megszerzésének támogatásának teljesítése 350 eFt. Itt számoltuk el a
helyi rendelet szerint a kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos
tanulók részére az érettségi vizsga letételéig felmerülő jogosítvány megszerzésének kiadásait.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2020.
(XII.17.) önkormányzati rendelete alapján 2021. márciustól az oktatási támogatás soron került
elszámolásra.
Ifjúsági koncepció keretében kézműves baba-mama foglalkozások megtartását, és az iskolai
diák önkormányzati tevékenységek támogatása keretén belül eszközök beszerzését
támogattunk. A teljesítés 1.665 eFt volt.
A Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi feladatok soron a Történelemtanárok 31.
Országos Konferenciájának megszervezését, és más rendezvényt, módszertani programot,
irodalmi kötet megjelentetését támogattuk. A József Attila Irodalmi Támogatás tárgyában kiírt
pályázatok zsűrizését is ezen a soron számoltuk el. A költségvetési sor teljesítése 1.960 eFt.

Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankerülettel soron a teljesítés 4.445 eFt. A Tankerület
biztosítja a kerületi óvodákba az „utazó” gyógypedagógusokat.
Képviselők juttatásai soron a képviselők tiszteletdíjai, a polgármester és alpolgármesterek
rendszeres személyi juttatásai, költségtérítések, cafetéria juttatás, képviselőknek juttatott éves
bérletek és mindezek munkaadókat terhelő járulékait könyveljük, továbbá reprezentációs
kiadásokat is. A teljesítés 146.548 eFt.
Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások
Ezen a költségvetési soron a teljesítés 79.068 eFt. A soron számoljuk el a különféle éves
tagdíjakat, szakértői, tanácsadási díjakat, hitelezői igény bejelentéshez kapcsolódó regisztrációs
díjakat, frakció titkárok megbízási díját, bizottságok munkáit segítők tanácsadói és megbízási
díjait, tervtanácsban résztvevők tiszteletdíjait.
Szintén itt kerültek elszámolásra a könyvvizsgálói díj, önkormányzati gépkocsik műszaki
javítási díjai, üzemanyagköltségek, gépjármű biztosítási díjak, grafikai munkák ellenértékei,
KMB irodák internet és telefon költségei, gépjárművekben keletkezett kártérítések (önrészek)
díjai. Továbbá ezen a soron teljesítettük a Caminus program keretén belül megvalósuló
világítótestek bérleti díjait is.
Innen fizetjük ki a Magyar Posta Zrt. részére a lakcímre utalt bérek, tiszteletdíjak és egyes
segélyek postai kifizetésének díjait (14.821 eFt).
Kötelezettséget vállaltunk továbbá ezen a soron a Haller Park wifi eszközeinek beszerzéseire,
a FESZGYI szakmai, gazdasági és pénzügyi tevékenységének átfogó átvizsgálására.
Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok soron a felhasználás
5.573 eFt volt. Erről a sorról teljesültek a Roma Holocaust megemlékezéssel kapcsolatos
kiadások. Támogattuk a hátrányos családok részére a mikulás csomagok összeállítását és
fenyőfa, szaloncukor osztást is. Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részére
visszafizetésre került 2.362 eFt fel nem használt támogatás. Mozgássérültek úszás oktatás
foglalkozásait is erről a sorról fizetjük.
A Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége soron a térfelügyeleti
kamerarendszer üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket teljesítettük. A
teljesítés 11.527 eFt volt.
Környezetvédelem pénzügyi teljesítése 41.372 eFt. A „Zöldudvar” programot 2021-ben is
folytattuk a társasházak részére, az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés
Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2021” című pályázat
keretében a tavalyi összeghez képest jelentősen megnövelt támogatást nyújtottunk a
pályázóknak. Ennek keretében a ferencvárosi bölcsődei és köznevelési intézményeket
támogattuk a környezetvédelemmel kapcsolatos céljaik elérésében.
2021-ben is megrendeztük az Autómentes Napot, ahol programok megvalósítására fordítottunk
jelentősebb összeget (kézműves és táncos foglalkozásokra, ugrálóvárra, mászófalra és
„bicikló”-ra, mobilbarlangra, VR eszközökre, koncertszervezésre és a kapcsolódó
színpadtechnikára).

Átadásra került a Schmidt Egon Madárbarát Tanösvény, ahová madárbarát mintakert tanösvény
csomag rendeltünk. A IX. kerület Napfény és Dési Huber utca által határolt parkba 1 db
információs táblát is kihelyeztünk.
Ebben az évben is kéthavonta megtartottuk a veszélyes hulladékgyűjtést, kiegészítve egy plusz
alkalommal az FKF éves lomtalanítási akciójához időzítve, az FKF ugyanis ilyenkor nem visz
el veszélyes hulladékot. Folytatódott a „Madarak Városa Ferencváros” programsorozat is,
melynek kiadásait szintén a Környezetvédelmi sorról biztosítottuk.
Kötelezettséget vállaltunk a 2022. évi Föld Napja egynyári növény pályázat keretén belül 13
ezer db egynyári palánta beszerzése, illetve 10 db alternatív fa telepítésére is.
Közösségi tervezés soron kötelezettség-vállalás nem történt.
Ferenc busz működtetésére 30.399 eFt-ot fordítottunk, a MÁV Aszódi lakótelep és a FESZ
rendelő között biztosítunk a BKK Zrt-vel kötött szerződés alapján buszjáratokat.
Ügyvédi díjak teljesülése 17.233 eFt. Jellemzően átalányban fizetett ügyvédek munkadíjai
(peres eljárások képviselete, ingatlan pályáztatásban közreműködés, lakbér és helységbér
követelések felmérése, fizetési meghagyások elkészítése, adásvételi szerződéstervezetek
felülvizsgálata, közalkalmazotti, közszolgálati jogi szakértői feladatok ellátása) jelennek itt
meg.
Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok
Ezen a soron 5.635 eFt a pénzügyi teljesítés. Innen fizettük a 37.000 db orvosi (sebészi) maszk
és a 1.950 db antigén gyorsteszt beszerzését, illetve a polgármesteri oklevélhez kapcsolódó
pénzjutalmakat is.
Gazdasági társaságok összes teljesítése 89%-ot mutat.
A FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízási) kiadásainak pénzforgalmi teljesítése
865.612 eFt. Az ingatlan kezelési, üzemeltetési feladatokra vonatkozó közszolgáltatási
szerződés, és az önkormányzati gazdasági társaságok kontrollingja, önálló ingatlan fejlesztési
projektek, egyéb kiemelt projektek bonyolítására, megvalósítására megkötött megbízási
szerződés szerint fizetett díjak jelennek meg ezen a soron.
A Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt) soron a teljesítés 873.909
eFt. Közszolgáltatási díjakra, parkolás üzemeltetési feladatokra, ügyvédi munkadíjakra, fizetési
meghagyásos eljárások díjaira teljesítettünk.

Az Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei (FEV. IX.) sorról 490.565 eFt-ot
fizettünk ki, az alábbi bontásban:
adatok e Ft-ban

Közös költség *
Közüzemi díjak
Ebből:
-víz- és csatornadíjak
-hulladék elszállításának díja
-villamosenergia-szolgáltatási díjak
-távhő díj
-gázdíj
-kéményseprés díja

ÁFA (vásárolt termékek és szolgáltatások után fizetett)
Biztosítási díjak
Egyéb dologi kiadások
Összesen:

243.386
182.229
78.397
55.247
13.526
526
34.477
56

49.009
10.824
5.117
490.565

Közös költséget 562 db vízórás és 274 db vízóra nélküli társasházban lévő önkormányzati lakás
után fizetünk, összesen 36.782 m2-vonatkozásában. Szintén fizetjük 366 db helyiség (ebből
309 db vízórás és 57 db vízóra nélküli) után is a társasházakban lévő önkormányzati
helyiségekre vonatkozó közös költségeket is. A közös költségek tartalmazzák a szemétszállítási
díjat is. Egyszeri kiadások voltak a Lónyay utca 19.sz. alatt lévő társasházban lévő
önkormányzati lakások után a lift felújításra vonatkozó egyösszegű 2.000 eFt-os befizetés, az
Páva utca 32/B. sz. társasházban az önkormányzati lakásokra jutó ablakcsere összesen 2.000
eFt.
A FESZOFE Nonprofit Kft. sor teljesítése 263.707 eFt. A FESZOFE NKft-vel kötött
közszolgáltatási szerződésre kifizetett összegek jelennek meg, úgymint:
- önkormányzati tulajdonban, illetve kezelésben lévő zöldfelületek fenntartása,
- önkormányzat kezelésében, tulajdonában lévő utak és járdák fenntartási, javítási munkálatai,
- a 100 %-os önkormányzati tulajdonú épületek takarítása,
- illegális hulladékok elszállítása,
- eseti megrendelés alapján elvégzendő feladatok (parkok berendezéseinek cseréje, hulladék
tárolók cseréje, lomtalanítás, egyéb feladatok).
Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. sor teljesítése 83.415 eFt, a Kft-nek közszolgáltatási
szerződés keretén belül fizetünk havi rendszerességgel.

KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia sor teljesítése 137 eFt, mely összeg
projektmenedzsment díjként került kifizetésre.
VEKOP-7.3.4-17-2017-00011 pályázat "Altatótól a Kései siratóig" sor teljesítése 2.588 eFt,
mely összeg projektmenedzsment díjként, és a pályázathoz szükséges tematika elkészítésére

került kifizetésre. A pályázat év közben került át az önkormányzathoz, eredetileg az FMK
költségvetési szer nyerte el és valósította volna meg, azonban az intézmény a feladatot átadta
részünkre.
Pályázat előkészítés, lebonyolítás sor teljesítése 6.450 eFt. Erről a sorról 4.500 eFt összegű
teljesítést történt a „Nemzeti Ovi-Sport Program” elnevezésű Program megvalósítására.
Egészségügy, szociális védelem szakágazat pénzügyi teljesítése 475.539 eFt kifizetésére került
sor I-XII. hónapban.
Az egészségügyi prevenció soron 8 kiemelt betegségre irányuló szűrővizsgálatra vállaltunk
kötelezettséget. Felhalmozási támogatást biztosítottunk orvosi műszerek beszerzéséhez. A
teljesítés 8.421 eFt.
A FESZ KN Kft. részére alap és szakellátási feladatokkal kapcsolatban I.-XII. hónapban a
teljesítés 260.000 eFt.
Veszélyhelyzethez kapcsolódó kiadások soron a teljesítés 721 eFt, mely az előző évben vállalt
kötelezettség pénzügyi teljesítése.
A "Krízis Alap"-ból kifizetés soron az előirányzat 7.348 eFt, a teljesítés 5.722 eFt. Ezen a soron
50.000 db egészségügyi (sebészi) maszk és 2.380 db COVID-19 Antigen Detection Kit típusú
gyorsteszt került beszerzésre.
A pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete
alapján kerülnek megállapításra a kerület lakosainak adható támogatási formák. A rendelet
célja, hogy szabályozza a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni
ellátásokat, illetve az önkormányzat által nyújtandó, szociális célt szolgáló támogatásokat.
A rendelet részben 2021. március 1-től volt hatályos, így részben év elején még a régi rendelet
alapján kerültek a támogatások kifizetésre.
A kerületi állandó lakhellyel rendelkező tanulók helyi utazási bérlet támogatására (48 eFt) és
az internet támogatására (38 eFt) kifizetés történt, 2021. évben ezek a támogatási formák is
összevonásra kerültek az oktatási támogatás soron.
A közüzemi díj és közös költség támogatás (2.236 eFt), a lakhatást segítő támogatás (4.705 eFt)
és a ferencvárosi fűtés támogatás (1.152 eFt) sorokon nyújtott támogatások a lakásfenntartási
támogatás soron kerültek összevonásra. A 2021. évi költségvetés elfogadása után a sorhoz
tartozó teljesítés 23.709 eFt.
A karácsonyi támogatást (108 eFt) és az élelmiszer támogatást az új rendeletben a 65+
támogatás sorához rendeltük. A teljesítés az összevont soron 13.452 eFt.
A gyermekétkeztetés támogatása (143 eFt) és a jövedelempótló rendszeres támogatás szintén
összevonásra került a jövedelem kiegészítő támogatás sorban, melynek teljesítése 4.996 eFt
volt. Gyermekétkeztetés támogatásaként csak a kerületen kívüli iskolákba járó tanulók után
fizetett összeget számoltuk el, a kerületi iskoláknak juttatott kifizetések az intézményi
költségvetésben szerepelnek.

Az iskolakezdési támogatás a rendelet szerint gyermeknevelési támogatás lett, teljesítése
14.619 eFt.
A települési támogatások közül jelentősebb kifizetések történtek gyógyszertámogatásra
(40.887 eFt) és rendkívüli támogatásra (31.385 eFt). Ezeken felül további folyósított
támogatások a lakbértámogatás (7.050 eFt), adósságkezelési támogatás (5.336 eFt), a születési
és életkezdési támogatás (4.400 eFt) és a védőoltás támogatás (227 eFt).
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásra 4.568 eFt-ot teljesítettünk.
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával, a Küldetés Egyesülettel, a
Menhely Alapítvánnyal, a Motívációs Alapítvánnyal, a Magyar Vöröskereszttel, a GondViselés Kht-val, a Moravcsik Alapítvánnyal, KÉK-Pont Alapítvánnyal és az Újbuda
Önkormányzattal ellátási szerződései vannak az Önkormányzatnak. A szerződések különböző
feladatokra szólnak, mint fogyatékos személyek nappali ellátására, utcai szociális munkára,
hajléktalanok nappali melegedőjére, családok átmeneti otthonban történő elhelyezésére,
pszichiátriai betegek nappali ellátására. Az ellátási szerződésekre a pénzügyi teljesítés összesen
13.589 eFt volt.
A kifli, túró rudi, tej beszerzés teljesítése 18.186 eFt. Az önkormányzat önként vállalt
feladatként gondoskodott a kifli, túró rudi, valamint az iskolatej vásárlásról is a kerületi iskolák
részére. Az előirányzathoz képest a csökkenés oka, hogy tavasszal nem volt jelenléti oktatás,
így a termékeket nem kellett beszereznünk.
Az SOS Krízis Alapítvány soron kötelezettség-vállalás nem történt.
Az Idősügyi Koncepció teljesülése 1.875 eFt. A költségvetési sorról teljesítünk különböző
idősügyi programokat, bár a kihirdetett veszélyhelyzetek miatt a tavalyi évben nem tudtuk
megtartani az összes tervezett programot.
A kerületi idős lakosok részére tartottunk a Mindentudás Akadémia keretén belül orvosi
előadásokat - egészségmegőrzéssel kapcsolatosat is -, cukorbeteg klub foglalkozásokat és
egészségnapot is szerveztünk.
Számítógép-kezelői (kezdő és haladó) és mobileszköz-használati órák is tartottunk
időskorúaknak. A természetjáró túrák szervezésének és a helytörténeti séták és vetélkedők
költségeit is innen biztosítottuk. Szerveztünk színházi előadásokat, táncfoglalkozásokat,
fiatalító jóga órákat, gyógytornát, fitnesz és angol órákat, sakk-klubbot, de még kézműves
foglalkozásokat is. Itt számoltuk el a Szép korúak köszöntésére adott virágcsokrokat és az
ajándékcsomagokat.
A közfoglalkoztatottak pályázati önrésze soron a teljesítés 3.774 eFt. A FESZOFE Nonprofit
Kft.vel kötött megállapodások alapján, a kifizetés az elszámolás után történik.
Ifjúsági és drogprevenciós sor teljesítése 2.692 eFt. Kábítószer Egyeztető Fórum tagjai részére
szervezetfejlesztő tréninget, illetve a tagok részére vendéglátást is biztosítottunk. Támogattuk
a KONKÁV Közösségi Tér és Prevenciós Műhely működését is.

Az esélyegyenlőségi feladatok költségvetési soron az I.-XII. havi teljesítés 1.500 eFt. A teljes
összeg a Ferencváros járdainformációs rendszerének felmérésére, és az applikáció elkészítésére
2020. évben kötött szerződés kifizetése.
Szabadidő, sport, kultúra, és vallás szakágazat kiadásainak pénzügyi teljesítése 118.530 eFt.
A sport és szabadidős feladatok sorról 2021. évben sokrétű (asztalitenisz, rodeó, teqball, nyári
kerékpáros tábor, bungee trambulin, falmászás, golf, vizicsopper, lovaglás, küzdősport)
programot biztosítottunk. Nyári sport programokra (lakossági és gyermek szabadidős illetve
sport tevékenységekre), illetve az ezekkel kapcsolatos kisebb sporteszközök beszerzésekre,
sportegyesületi sporteszközök beszerzésének támogatására, és a sporttal kapcsolatos
önkormányzati feladatok ellátásának megbízási díjára teljesítettünk kiadásokat. Támogattuk a
Beregszász Nemzeti Összetartozás Napján megrendezésre került Asztalitenisz Tornát is. A
költségvetési sor teljesítése 13.698 eFt volt.
A diáksport soron az idei évben kifizetés nem történt. Kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a
Belső-Pesti Tankerületnek 2.000 eFt támogatást nyújtunk a fenntartásában lévő kerületi
köznevelési intézmények számára vásárolt sporteszközök beszerzéséhez.
Óvodai sporttevékenység támogatása soron a teljesítés 285 eFt, mely a 2020. évről áthúzódó
óvodai sportnapok (családi sportnap, kirándulások) támogatásainak a kifizetései voltak.
A Sport Alapon 17.500 eFt a pénzforgalmi teljesítés. 6 szervezettel kötöttünk szerződést, ebből
1 szervezetnek, az elhúzódó elszámolás miatt csak 2022. évben kötelezettséggel terhelt
maradványként tudunk fizetni.
A Kulturális Koncepció soron az Óriásplakát pályázathoz kapcsolódó kiadásokat fizettük
(pályamunkák zsűrizése, óriásplakátok gyártása, megjelenítése) a teljesítés 10.131 eFt.
Kötelezettséget vállaltunk a 2021. évi Public Art pályázat során a szakmai zsűri által
kiválasztott művek alkotói részére fizetendő díjakra.
Egyéb rendezvények
A pénzügyi teljesítés 29.440 eFt. Jellemző kiadások a helyi rendelet szerinti díjak
adományozásával kapcsolatos egyszeri pénzjutalmak, érmék, plakettek, oklevelek beszerzései.
Itt számoltuk el a különféle rendezvényekhez kapcsolódó kifizetéseket (catering szolgáltatások,
virágcsokrok, koszorúk, ajándéktárgyak, plakátok nyomtatása), reprezentációs kiadásokat, a
karácsonyi díszkivilágítás motívumainak fel és leszerelési, továbbá a kapcsolódó energia
költségeit.
Testvérvárosi kapcsolatok felhasználása 1.670 eFt-ot. „A magyar nyelvért Dr. Papp György”
emlékdíj adományozásához 3 testvérvárosnak fizettünk támogatást, illetve karácsonyra
gyermekek részére ajándékcsomagokat küldtünk.

A Ferencvárosi Naptár készítése soron a teljesítés 4.971 eFt, ami a 2021. évi ajándék fali
naptárak nyomdai költséginek kifizetését mutatja. A 2022. évi falinaptárak nyomdai előállításra
kötelezettséget vállaltunk 4.939 eFt összegben.
A Ferencvárosi Újsággal kapcsolatos szerkesztőségi feladatok ellátására, az újság nyomdai
kivitelezésére és terjesztési feladatokra 2021. évben 26.835 eFt-ot fizettünk, mely összeg
jellemzően az előző évi áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradvány összege. A feladat 2021.
márciustól illetve a az újság nyomdai előállítása 2021. júliusától, átkerült a Ferencvárosi Média
Kft. részére.
Közszolgáltatási szerződés keretében 3.000 eFt-ot fizettünk a Ferencvárosi Helytörténeti
Egyesületnek, 5.000 eFt-ot a Karaván Művészeti Alapítványnak és 6.000 eFt-ot a MÁV
Szimfonikus Zenekari Alapítványnak. Kötelezettséget vállaltunk a Concerto Akadémia
Nonprofit Kft. részére 1.000 eFt értékben. A közszolgáltatási szerződéseket a IX. kerületi
lakosság kulturális, művelődési életének gazdagítása érdekében kötöttük.
Nemzetiségi önkormányzat működési kiadásai sorról biztosítjuk a Nemzetiségek jogairól szóló
törvény szerint az önkormányzatok működéséhez szükséges - telefonköltségen kívül - ellátást.
A teljesítés 896 eFt.
A Katasztrófavédelemhez kapcsolódóan pénzügyi teljesítés nem történt.
IV. Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások
A 3/d tábla az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2021. évi kiadásait
mutatja. A teljesítés 1.053.619 eFt.
Egyéb általános szolgáltatások támogatáson belül a kiadások pénzügyi teljesítése 3.197 eFt. A
társasházak részére a helyi rendelet szerint a 2020. évben befizetett teraszdíj és a közterületi
használati díjak, valamint a filmforgatások miatt befizetett közterület használati díjak 30 %ának megfelelő összeget utaltuk át.
Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások támogatására fordított kiadások teljesítése
286.702 eFt.
A civil szervezetek támogatása soron a teljesítés 3.450 eFt. Pályázati programokat támogattunk
(pl: a"Prevenciós foglalkozások Ferencvárosban-pedagógusok és diákok részére" pályázati
program, Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület támogatása, Vizuális Világ
alapítvány támogatása, Nyitott ajtók: befogadó és szakszerű egészségügyi ellátás az LMBTQI
emberek számára a Ferencvárosban program támogatása, Improvizációs előadás-sorozat iskolai
bántalmazás program támogatása)
IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása soron a teljesítés 4.000 eFt volt, a kiemelkedő
teljesítményt nyújtó kerületi rendőrök jutalmazásának támogatására biztosítottuk az összeget.

A kiadások legnagyobb részét az önkormányzati tulajdonú FEV IX. Zrt.-nek fizetett támogatási
összeg jelenti, mely összeggel a társaság működési kiadásait biztosítjuk. A kifizetés 127.200
eFt volt.
Faültetés támogatására 3.000 eFt-ot fizettünk ki.
Társasház felújítási pályázat A 2021. évi pályázattal kapcsolatos szerződések a pályázatok
elbírálását követően, november hónapban kerültek aláírásra. A kifizetések nagyrészt a 2020.
évi szerződések elszámolásaiból adódtak. A teljesítés 149.052 eFt, melyből a lépcsőházi
kamera rendszer működtetése 5.706 eFt.
Oktatás támogatása szakágazat kiadásainak pénzügyi teljesítése 13.000 eFt-ban realizálódott.
A Bursa Hungarica ösztöndíjakra 500 eFt-ot költöttünk.
Deák ösztöndíj költségvetési soron 12.500 eFt kiadás teljesült.
Egészségügy, szociális védelem támogatás kiadásaira a pénzügyi teljesítése 487.000 eFt-ban
realizálódott.
A kiadások egésze az önkormányzati tulajdonú FESZOFE NKft. a működési támogatása, a
társaság részére 487.000 eFt kifizetés történt.
Akadálymentesítés támogatására nem történt kifizetés.
Szabadidő, sport, kultúra, vallás támogatás kiadásainak pénzügyi teljesítése 246.731 eFt.
Zeneművészeti szervezetek támogatására a MÁV Szimfonikus Zenekar részére biztosítottunk
a központi költségvetésen keresztül 217.170 eFt-ot.
Kulturális tevékenységek, egyházi és civil szervezetek támogatása 29.561 eFt. 73 db támogatási
szerződés keretén belül különböző programokra, pályáztatás útján fizettünk támogatási
összegeket. Támogattuk többek között az „Örömzene - interaktív zenés program
gyermekeknek”, a "Kreatív gyermekekért, fiatalokért", Kulturális programok szervezése a fehér
bot napi rendezvény állófogadással, havi klubprogramok megtartása a kerületben élő
látássérültek és hozzátartozóik számára, Ki a virágot szereti, rossz ember nem lehet - virágzó
nagycsaládjaink programot, "Testvérvárosba megyek" - avagy - Magyar szóval határon innen
és túl előadásokat, kiállítások rendezését az Art9 Galériában, szaloncukor, húsvéti csoki tojás
és tortakészítő workshop elnevezésű rendezvényeket.
Az Irodalmi pályázat soron kifizetés nem történt, de az összeg szerződéssel lekötésre került, a
kifizetés havonta folyamatos 2022. évben.

Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása szakágazat kiadásainak pénzügyi teljesítése
16.989 eFt. A Nemzetiségi Önkormányzatok felé a támogatások egy részét pályázat alapján
teljesítettük, működési támogatásukat pedig időarányos ütemezés alapján fizettük.

V. Felújítási kiadások
Az Önkormányzat 4. sz. mellékletében kimutatott teljesítése 1.043.043 eFt, melyből 2021. évi
felújítási kiadások 821.802 eFt-ban, a felújításokkal kapcsolatos egyéb felhalmozási célú
kiadás, dologi, beruházási, személyi és munkaadói kiadások teljesülése 221.241 eFt volt.
Haller park felújítása sorról a Haller parkhoz kapcsolódó hálózatlétesítési megállapodás
ellenértékének a teljesítése történt, 2.248 eFt értékben. A kötelezettséget vállaltunk 19.982 eFt
értékben Haller Park felújítási, karbantartási valamit burkolatépítési munkáival
összefüggésben, melyek 2022. tavaszán zajlanak.
A Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felújítása soron pénzügyi
teljesítés nem történt, viszont közbeszerzési eljárásra lekötésre került "Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő játszóterek felújítása
2021-2022." témában 70.000 eFt, mely szerződések 2022. évben már megkötésre kerültek,
részben pedig már meg is valósultak.
A Járdák felújítása költségvetési soron Pénzügyi teljesítés nem történt.
Az Utak felújítása soron a teljesítés 24.737 eFt, vállalkozói szerződésre 60.000 eFt értékű
keretszerződést kötöttünk, melyen értelmében eseti megrendelések keretében történik a
folyamatos felhasználás. A 2021-es keret teljes egészében elköltésre került a zárszámadásig.
A „Törd a betont” soron teljesítés nem volt, de kötelezettséget vállaltunk a Haller u. 80. déli
oldalán (37280/8) közterületen tájépítészeti koncepcióterv elkészítésére 5.461 eFt értékben. A
terveket a Képviselő-testület megismerte, jelenleg annak véglegesítése zajlik a lakosság
bevonásával.
Az Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése soron sem volt teljesítés, de kötelezettséget
vállaltunk a Szentágothai János tér esővíz elvezetésére, a Balázs B. u. 2 kutyafuttató felújítási
munkáira és a Ferenc téri csobogókra rozsdamentes rács beépítésére 14.879 eFt értékben.
Előbbi két munka a zárszámadásig megtörtént.
A Balázs B. u. 13. sz. lakóház felújítására vonatkozóan 2021-ben áthúzódó maradványként
5.486 eFt teljesült, az épület felújítási szerződésében foglalt 180 napos őrzést fizettük ki.
A 29. tömb közös zöld soron a teljesítés 27.852 eFt. A Lenhossék u. 11-13. sz. mögötti közös
zöld terület kivitelezését végeztük el.

Bakáts projekt megvalósítása költségvetés soron 559.997 eFt a 2021. évi pénzforgalmi kiadás,
mely a Bakáts tér- Bakáts u. felszíni térrendezésével kapcsolatos kivitelezést (műszaki ellenőri
tevékenységgel) és az ahhoz kapcsolódó egyéb költségeket (pl tájékoztató táblák, gépkocsi
beálló bérlés) tartalmazza. A további kifizetések 2022. év elején megtörténtek.
A felújításokkal kapcsolatos tervezési soron a felújításokkal kapcsolatos kiviteli
tervdokumentációkat, és ezekhez kapcsolódó eljárási díjakat számoltunk el 1.221 eFt
összegben. Kötelezettséget vállaltunk ezen a soron a IX. ker. Gát u. 24-26. sz. épület-felújítás
kiviteli tervének elkészítésére – 26.670 eFt értékben -, a IX. ker. Toronyház u. 11. épület üres
épületrészének átalakításához és felújításához szükséges kiviteli tervdokumentumok
készítésére – 3.988 eFt értékben -, a IX. ker. Valéria tér (38236/241 hrsz) felszíni térrendezés
tervezésére 8.636 eFt értékben. Közbeszerzési eljárás keretén belül előkészítettük a IX. ker. Gát
u.25. és Telepy u 34. épületfelmérés tervének elkészítését, és a IX. ker. Telepy u. 34. sz. alatti
lakóépület utólagos személyfelvonó telepítéshez kapcsolódó tervdokumentáció elkészítését.
Önkormányzati lakások komfortosítása soron 40.982 eFt a teljesítés, a 2020. évben megkötött
szerződések pénzügyi teljesítései történtek meg
Lakóépületek elektromos hálózat felújítása soron teljesítettünk 49.507 eFt-ot, mely összegből
a IX. ker. Drégely u. 5., Drégely u. 12., Sobieski J. u. 7. társasházak elektromos hálózat
részleges felújításának kivitelezései történtek meg.
Az Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása soron a teljesítés
84.199 eFt volt, a komfortosítás továbbra is ütemezetten zajlik.
Haller u. 50. függőfolyosó felújítás soron nem történt teljesítés, de a felújítás tervezésére
szerződést kötöttünk (2.032 eFt), a kivitelezésre pedig elindítottuk a közbeszerzési eljárást.
A Részleges épületbontás soron teljesítés nem történt, a közbeszerzési eljárást 2021. évben
elindítottuk, a IX. kerület Balázs Béla utca 27/B. alatt található meglévő lakóépület részleges
bontása tárgyában, 30.200 eFt értékben.
A Telepy u. 34. lift tervezés soron teljesítés nem történt.
Veszélyelhárítási soron veszélyessé vált méretlen elektromos hálózat részleges cseréjét (IX.
ker. Gát u. 14., és Sobieski János u. 9. társasházakban), lépcsőkar azonnali bontását, és azonnali
újraépítését (IX. ker. Soroksári út 84. lakóépület), valamint több balesetveszélyt elhárító
faápolási munkákat végeztettünk el, összességében 48.498 eFt összegben.
A nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében életveszélyes gázvezeték, erkélyek,
homlokzat miatti felújítási munkálatokra biztosítottunk visszatérítendő támogatásokat. A
teljesítés 15.660 eFt.

A Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása munkálataira vonatkozóan az
önkormányzatnak 61.341 eFt értékben keretszerződése volt 2020. november 9-től – 2021.
február 28-ig, az elszámolás és kifizetés folyamatban van. 2021. évre vonatkozóan
közbeszerzési eljárást indítottunk 30.226 eFt értékben.
A Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása soron a Lenhossék u. 24.-28. alatti épület I. és
II. emeletének átalakításával és funkcióváltásával kapcsolatos döntés előkészítő szakvélemény
elkészítése történt meg. A teljesítés ezen a soron 375 eFt.
A KÉSZ-ek tervezése soron a teljesítés 118 eFt, mely a IX. kerület egészét érintő közlekedési,
közterület használati, parkolási, közösségi közlekedési hálózattal és szolgáltatásokkal
összefüggő szakmai tanácsadás ellenértéke volt.
A 4. sz. mellékletben az intézményekkel kapcsolatos kiadások teljesítése 5.938 eFt volt, mely
a IX. ker. Fehér holló u. 2-4. sz. alatti Gyermekek Átmeneti Otthona tekintetésben elvégzett
felújítási, rendezési, és kocsi beálló kialakításának ellenértéke volt.
Az FESZ épületének felújítása soron 176.225 eFt teljesült, mely a FESZ rendelő új épületének
tervezése és a bővítéssel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátásából, szerver
beszerzésből, és annak helyiségének a kialakításából (elektromos ellátását biztosító fővezeték
kiépítése is) fakadó kifizetés volt. Kötelezettséget vállaltunk a IX. ker. Mester u. 49. földszintes
épületbontás kivitelezési munkáira. Közbeszerzési eljárásokat indítottunk csontsűrűségmérő,
UH, digitális mammográf és 128 szeletes CT készülékek beszerzése tárgyában.
VI. Beruházási, fejlesztési kiadások
Az Önkormányzat 5. sz. mellékletében kimutatott teljesítés 94.030 eFt, melyből 2021. évi
beruházási kiadások 91.284 eFt-ban, dologi kiadások 2.746 eFt teljesült. További beruházási
teljesítések szerepelnek a költségvetési szervek kiadásai között, illetve bizonyos 3/c, 3/d, 4.
melléklet szerinti feladatok vonatkozásában.
Az Önkormányzat területén közterületek és városrészek táblázására kifizetés nem történt.
A Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése soron teljesítés nem történt, a fakataszter
adatbázis elkészítésére közbeszerzési eljárást indítottunk 25.000 eFt értékben, a szerződés
megkötése 2022. év elején történt meg, a fafelmérés a tavaszi időszakban elkezdődött.
A Faültetés soron a teljesítés 6.999 eFt, mely összegből összesen 82 db fa és 115 db cserje
került elültetésre. További növények ültetésére kötöttünk szerződést 10.000 eFt értékben.
A Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók soron a teljesítés 2.959 eFt
volt, mely kerékpár és roller tárolók telepítését foglalja magában. Kötelezettséget vállaltunk 4
db kerékpáros szervizpont létesítésére 2.802 eFt értékben.

Közterületi takarítógépek beszerzése soron nem volt teljesítés, viszont közbeszerzési eljárást
indítottunk újabb takarítógép beszerzésére 30.869 eFt értékben, a szerződés megkötése 2022.
év elején megtörtént.
Kátyuzógép vásárlás soron 2021-ben teljesítés nem történt, az útburkoló gép beszerzéséhez
kiírásra került közbeszerzés 45.000 eFt összegben.
Boráros téri lámpás zebra kialakítására 2021-ben nem történt kifizetés. Szerződést kötöttünk
1.105 eFt értékben, a Budapest Közút Zrt.-vel a kiviteli terv elkészítésére.
Pöttyös utcai metró felszíni rendezés soron 3.112 eFt összeget kötöttünk le a tájépítészeti
koncepcióterv elkészítésére.
Az Illatos u. 3-5. számú ingatlanon épült Munkásszálló kialakítása megtörtént, a 2021. évi
kifizetés, áthúzódó maradvány volt, 318 eFt összegben.
Törzstőke Média cég létrehozásához soron a teljesítés 3.000 eFt.
A közbiztonság védelme érdekében a már előző évben vállalt kötelezettség szerint
továbbfejlesztettük a térfigyelő rendszert, cseréltünk régi kamerákat, bővítettük a meglévő
kamera db számot, illetve fejlesztettük a hálózatot. A teljesítés 60.765 eFt. Év végén
közbeszerzési eljárást indítottunk újabb 8 helyszínen térfelügyeleti kamera telepítése tárgyában,
melyre 20.000 eFt összegben adtunk ki közbeszerzési felkérőlevelet.
Közművelődés érdekeltségnövelő pályázat - FMK eszközbeszerzés soron 7.137 eFt-ot
költöttünk eszközök (hangtechnikai eszközök, lángmentesített előfüggöny a színházterembe,
19 db fémvázzal rendelkező kinyitható asztal) beszerzésére.
Digitális tanterem kialakítás soron a teljesítés 12.852 eFt, mely magában foglalja a projekt
eszközbeszerzését és az üzemeltetés éves díját is.
FESZGYI részére mikrobusz vásárlás soron kötelezettséget vállaltunk 10.950 eFt értékben, a
mikrobusz 2022. év elején leszállításra került.
VII. Kamat kiadás soron 20.160 eFt kiadást teljesítettük.
VIII. Fővárosi IPA visszafizetés 6.234 eFt volt, a fővárosi önkormányzati adóhatóság
működtetésével összefüggően.
IX. Szolidaritási hozzájárulási adó címen a központi költségvetésben előírt számítások
alapján 2021-ban 1.049.905 eFt-ot vontak el a nettó finanszírozás keretében
Önkormányzatunktól.
X. Fizetendő ÁFA-val kapcsolatos pénzforgalmi kiadásunk 161.125 eFt volt.

XI. Hosszú, rövid lejáratú hitelfelvétel törlesztése
Ezen soron az Önkormányzat által kedvezményes kamatozással felvett lakóház felújítási hitel
törlesztő részleteit számoltuk el. A teljesítés 48.000 eFt, négy negyedév tőketörlesztését
tartalmazza.
XII. 2. sz. melléklet szerinti intézmények költségvetési kiadásainak részéletezése az alábbi:
Az intézmények vonatkozásában a kiadások 92%-ban teljesültek
- személyi juttatások:
97 %
- munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
95 %
- dologi kiadások:
84 %
- ellátottak pénzbeli juttatása:
100 %
- egyéb működési kiadás:
100 %
- beruházások:
63 %
2021-ban az óvodák, Ferencvárosi Művelődési Központ, Pinceszínház valamint Ferencvárosi
Egyesített Bölcsődék vonatkozásában az üzemeltetési feladatok költségeit is a FIÜK
költségvetése tartalmazta. Az intézmények költségvetésében csak a szakmai feladatokkal
kapcsolatos előirányzatok szerepeltek.
Óvodák
2021. évben az óvodák kiadásai 94 %-ban teljesültek.
Személyi juttatás 95 % teljesítésében a rendszeres személyi juttatások, készenléti, ügyeleti díj,
jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítés, cafetéria, jutalom valamint néhány intézmény
esetében a nyugdíjas dolgozók felmentési idejére járó juttatás teljesült. A személyi
juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 97 %.
Dologi kiadások között a szakmai működéssel kapcsolatos kiadások merültek fel, többek között
játékok vásárlása, óvodai csoportfoglalkozásokra kellékek beszerzése, különböző
rendezvényekre (mikulás, karácsony) szolgáltatások beszerzése, óvodapedagógusok részére
szakmai folyóiratok, szakkönyvek beszerzése, továbbképzések kifizetései. Az óvodák dologi
kiadásainak teljesítése 65 %-ban realizálódott. Az egyéb működési célú kiadások 3.236 eFt-tal
teljesültek, itt az intézmények, a pályázati támogatások fel nem használt részét utalták vissza.
Beruházási kiadások teljesítése a 7.472 eFt-os előirányzattal szemben 4.199 eFt. Az óvodák
számítógépeket, bútorokat, sporteszközöket, egyéb eszközöket és berendezési tárgyakat
vásároltak.
Az óvodák intézményfinanszírozása 95 %-ban teljesült.
A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ látja el a kerülethez tartozó köznevelési
intézményekben, óvodákban a közétkeztetési feladatokat. A kilenc óvodában, FMK-ban és
telephelyein, Pinceszínházban, a FEBI-ben, a Munkásszállóban, valamint a két ifjúsági
táborban, és a termelői piac vonatkozásában üzemeltetési feladatokat lát el.
A FIÜK módosított előirányzata 2021. évben 1.860.538 eFt volt, a kiadást pénzforgalmilag, 90
%-ban, 1.669.564 eFt összegben teljesítette.

A személyi juttatások 98%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adók 93 %-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül a dolgozók részére,
munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, készenléti, ügyeleti díj, jubileumi jutalom,
közlekedési költségtérítés, cafetéria, jutalom, ruházati költségtérítés valamint a nyugdíjas
dolgozók felmentési idejére járó juttatás.
Dologi kiadások 87%-ban teljesült. Ebből készletbeszerzésre 56.564 eFt-ot, közüzemi díjakra
102.982 eFt-ot, vásárolt élelmezésre 411.154 eFt-ot, karbantartásra és kisjavítás
szolgáltatásokra 68.083 eFt-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 23.503 eFt-ot, egyéb
szolgáltatásokra 66.238 eFt-ot fizetett ki az intézmény az elszámolt időszakban.
Beruházási kiadások teljesítése 57.639 eFt. Az intézmény szervert, laptopot, egyéb informatikai
eszközöket, munkásszállóba bútorokat, egyéb irodai bútorokat, videó rögzítőt, telefonokat,
mosógépet, vasalót, egyéb konyhai eszközöket, érintésmentes hőmérőket, szerszámokat, kültéri
játékokat, egyéb berendezéseket, felszereléseket vásárolt.
A FIÜK intézményfinanszírozása 89 %-ban teljesült. Saját bevétele 2021. évben 214.383 eFt
volt.
Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde és Intézményei 615.487 eFt kiadást teljesített, amely a
2021. évi módosított előirányzathoz viszonyítva 94 %-os. A személyi juttatások 96 %-ban, a
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 98 %-ban teljesültek. A
rendszeres személyi juttatásokon kívül az intézményben a dolgozók részére cafetéria juttatások,
megbízási díjak, többletfeladat elvégzésért járó díjazások, ügyeleti, helyettesítési díjak,
jogszabályban meghatározott feltételek szerint járó jubileumi jutalmak, közlekedési
költségtérítések, jutalmak lettek kifizetve.
Dologi kiadások közül készletbeszerzésre 31.615 eFt-ot, karbantartásra és kisjavítás
szolgáltatásokra 333 eFt, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 3.600 eFt, egyéb
szolgáltatásokra 2.579 eFt-ot fizetett ki az intézmény az elszámolt időszakban. Beruházási
kiadások teljesítése 1.890 eFt volt.
Az intézmény webkamerát, napvitorlát, hűtőt,
mosogatógépet, mosógépet, számítástechnika eszközöket, bútorokat, érintésmentes hőmérőt,
egyéb berendezési és felszerelési eszközöket vásárolt.
A FEBI intézményfinanszírozása 94 %-ban teljesült.
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei kiadásai 79 %-ban teljesültek. Személyi
juttatások 94 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 92 %-ban
teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül az intézményben a dolgozók részére
cafetéria juttatások, megbízási díjak, jogszabályban meghatározott feltételek szerint járó
jubileumi jutalmak, közlekedési költségtérítések, jutalmak lettek kifizetve.
Dologi kiadás 69 % teljesült, ebből készletbeszerzésre 2.216 eFt-ot, szakmai tevékenységet
segítő szolgáltatásokra 36.232 eFt-ot, egyéb szolgáltatásokra 28.524 eFt-ot fizetett ki az
intézmény.
Az intézmény szervezte és bonyolította le a kerületben a kiemelt rendezvényeket.
Beruházási kiadások teljesítése 2.200 eFt, 24 %-os a teljesítés. Az intézmény többek között
monitort, laptopot, telefon, nyomtatót, projektor, keverőpultot, egyéb gép és berendezési
tárgyakat szerzett be.

A FMK intézményfinanszírozása 79 %-ban teljesült.
Ferencvárosi Pinceszínház kiadásai 81%-ban teljesültek. Személyi juttatások 92 %-ban, a
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 76 %-ban teljesültek. A
rendszeres személyi juttatásokon kívül az intézményben a dolgozók részére cafetéria juttatások,
megbízási díjak, jogszabályban meghatározott feltételek szerint járó közlekedési
költségtérítések, jutalmak lettek kifizetve.
Dologi kiadások teljesítése 75 %-os, ebből készletbeszerzésre 7.644 eFt-ot, szakmai
tevékenységet segítő szolgáltatásokra 52.991 eFt-ot, egyéb szolgáltatásokra 12.153 eFt-ot
fizetett ki az intézmény.
Beruházási kiadások teljesítése 3.853 eFt. Az intézmény monitort, nyomtatót, mikrofont,
hangfalat, berendezési tárgyakat vásárolt.
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények kiadásainak teljesítései a módosított
előirányzathoz viszonyítva 97 %. Személyi juttatások 99 %-ban, a munkaadókat terhelő
járulékok 95 %-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül az intézményben a
dolgozók részére cafetéria juttatások, megbízási díjak, célfeladatok, többletfeladat elvégzésért
járó díjazások, ügyeleti, helyettesítési díjak, jogszabályban meghatározott feltételek szerint járó
jubileumi jutalmak, közlekedési költségtérítések, jutalmak lettek kifizetve.
Dologi kiadások közül készletbeszerzésre 11.068 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra
15.654 e Ft-ot, közüzemi díjakra 16.963 eFt-ot, vásárolt élelmezésre 77.503 eFt-ot, bérleti
díjakra 1.112 eFt-ot, karbantartásra és kisjavítás szolgáltatásokra 4.436 eFt-ot, szakmai
tevékenységet segítő szolgáltatásokra 25.436 e Ft-ot, egyéb szolgáltatásokra 18.139 eFt-ot,
egyéb dologi kiadásokra 970 e Ft-ot fizetett ki az intézmény.
Beruházási kiadások teljesítése 2.311 eFt. 89 %-os a teljesítés. Az intézmény konyhai
eszközöket, másológépet, számítástechnikai eszközöket, telefont, mosogatógépet,
ülőgarnitúrát, kézfertőtlenítő adagoló állványt, hangszórót, kávéfőzőt véroxigénszint és
pulzusmérő készülék, vezeték nélküli kapucsengőt, porszívót és egyéb berendezési és
felszereléseket vásárolt.
A FESZGYI intézményfinanszírozása 97 %-ban teljesült.

XIII. Egyéb kiegészítések
A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések alakulása

Megnevezés

Részesedés
mértéke %

Bekerülési
érték (Ft)

Kötelezettség
alakulása

Üzletrész
alakulása Könyvszerin
/
ti érték
értékvesz 2021.12.31.
tés (Ft)
(Ft)

Részvények
Ferencvárosi Vagyonkezelő
és Városfejlesztő Zrt.
Üzletrészek

100

558 100 000

558 100 000

Ferencvárosi Egészségügyi
Szolgáltató Kft.

100

10 000 000

10 000 000

FESZOFE Nonprofit Kft.

100

3 000 000

3 000 000

4,35

200 000

200 000

0,96

187 656 501

187 656 501

100

3 000 000

3 000 000

Budapesti Önkormányzatok
Szövetsége
CF Pharma Gyógyszergyártó
Kft.
Ferencvárosi Média
nonprofit Kft
Részesedések
mindösszesen

761 956 501

A részesedések után osztalékot nem kapott az Önkormányzat.

-

-

761 956 501

Alapítványok, közalapítványok részére kifizetett támogatások 2021. évben

Támogatott megnevezése
"deák" Tanulmányi Ösztöndíj
Közalapítvány

Támogatás célja
Alapító okiratban rögzített.feladatok
ellátása 2021.

2B Kulturális és Művészeti Alapítvány

2B Alapítvány programja

Alapítvány a Molnár Ferenc Ált
Iskoláért

iskolai diák önkormányzati tevékenység
(csocsóasztal vásárlás, teremfestés)
Ha betér az Égi Király-adventi előadás a
Patronában
,,Kulturális találkozások"
iskolai diák önkormányzati tevékenység
(csocsóasztal vásárlás, teremfestés)
Nekem térkép e táj

A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány
Artemisszió Alapítvány
Bakáts Alapítvány
Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány
Eötvös Károly Közpolitikai Alapítvány
Ferencvárosi Utánpótlás Sportjáért
Alapítvány
Ferko Kooperáció a Ferencvárosért
Alapítvány
Grund Színházi Alapítvány
Hiszünk Benned Alapítvány
Hiszünk Benned! Alapítvány
Itt és Most Társulat Művészeti
Alapítvány
Itt és Most Társulat Művészeti
Alapítvány
Itt és Most Társulat Művészeti
Alapítvány
Kettőspont Kulturális és Művészeti
Alapítvány

,,Legyen Köztársaság!"
iskolai diák önkormányzati tevékenység
(csocsóasztal vásárlás, teremfestés)
Pedagógiai Szakszolg. IX Tagintézmben
bútor pótlás
Mesemorzsák improzatív gyerek előadás
Mikulás Ünnep és JátszóTér a Pacsirta
Fejlesztóházban
Szűrővizgálat 3 év alatti gyermekek
részére
Közöd?- Improvizációs előadás sorozat
iskolai bántalmazás, bullying
Működés támogatása

Kapocs- generációk Színháza
Interaktív gyermekelőadások
Ferencvárosban
Drámapedagógia és komplex művészeti
Kék Pont Drogkonzultációs Alapítvány nevelés
Kézenfogva Összefogás a
Kézenfogva Alap.Családtámogató
Fogyatékosokért Alapítvány
Szolgáltatása
Hátrányos helyzetű szülők számára dig
Konkáv Alapítvány
kompet fejlesztő tréning
Tanuljunk nyelvet a drámapedagógia
Konkáv Alapítvány
eszközeivel

(Ft-ban)
Összeg
12 500 000
650 000

150 000
150 000
560 000
250 000
215 000
1 000 000
200 000
1 200 000
315000
362 000
500 000
400 000
780 000
600 000
280 000
750 000
330 000
120 000
300 000

Konkáv Alapítvány
Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány
MÁV Szimfonikusok Zenekari
Alapítvány
Napkovi Alapítvány
Nem Adom Fel Alapítvány
Nem Adom Fel Alapítvány
Nemzeti Gundel Alapítvány
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány
Savaria Barokk Zenekar Alapítvány
Savaria Barokk Zenekar Alapítvány
Stúdió K Alapítvány
Szőke István Alapítvány
Szőke István Alapítvány
Vizuális Világ Alapítvány
Összesen:

,,Konkáv mentor program"
iskolai diák önkormányzati tevékenység
(csocsóasztal vásárlás, teremfestés)
Működési támogatás (kiemelt tám.)
ZK STREET ART
Érzékenyítő tréning a Szent István
Szakgimnázium ban
Mi 2020-ban sem adjuk fel
iskolai diák önkormányzati tevékenység
(csocsóasztal vásárlás, teremfestés)
Nemzeti ovi-sport program a Kerekerdő
Óvodában
Actus tragicus- J.S. Bach- Kantáták
Nagyböjti passió a Páli Szt Vince
templomban
Stúdió K Színház gyermek és ifjúsági
programja
Hagyományőrző képzőművészeti
foglalkozások
Hagyományőrző cigánybál az FMK-ban
Wapikong:Hangos Kép- viselet III.

600 000
389 000
217 170
000
444 000
150 000
200 000
130 650
4 500 000
300 000
300 000
875 000
330 000
670 000
500 000
248 170
650

Külön költségvetési soron nem szereplő feladatokra kifizetett támogatások 2021.
(Ft-ban)
Támogatott megnevezése
Acélvári Gyula
Abacusan Stúdió Np Kft
Anyahajó Egyesület
Anyahajó Egyesület
AppArt Egyesület
AppArt Egyesület
AREOLA Med Kft
Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek
Egyesülete
A-Z Dental Kft
BaloghEszter ev.

Bell-Medic Plusz Kft.
Belső-Pesti Tankerületi Központ
Belső-Pesti Tankerületi Központ
Belső-Pesti Tankerületi Központ
Belső-Pesti Tankerületi Központ
Bonbonier Chocolate Kft
Boreász Művészeti és Ügyviteli
Szolgáltató
Börzsöny Kft
Braqfilm Kft
Budapest Középsőferencvárosi Páli
Szent Vince Plébánia
Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent
Ferenc Főplébánia
Budapest-Ferencvárosi Evangelikus
Egyházközség
Budapesti Filharmóniai Társaság
Budapest-Külsőferencváros Szent
Kereszt Plébánia
Civilis Egyesület

Támogatás célja
Sportolói tevékenység támogatása
LeteraTÚRA robotokkal a kötelezők
lapjain
Közösségi Adventi készülődés a József A
lakótelapi családokkal
Nem vagy egyedül-szülőség és közösség
reSTART Összművészeti Fesztivál
A MáSZínház működésére
boka-kar index mérő
Kiállítások rendezése az Art9 Galériában
fogorvosi szék,fogászati eszköz, wifis
nyomtató beszerzés
Fiatalok a fiatalokért
Csengettyű utca 23.sz. alatti
gyermekorvosi rendelőbe EKG kézi
monitor, vizelet analizátor
intézményi zöldprogram
Weöres Sándor Ált Isk.diák Önk
tevékenység
Dió Ált Iskolában zöldfelületek
növ,komposztáló telepítése
intézményi zöldprogram
,,Szaloncukor készítő karácsonyi
workshop
Eörsi László: A megtorlás legfőbb
áldozatai 1956-1961
vérnyomásmérő, vércukor-,véroxigén-,
testsúly-, lázmérő beszerzése
Hangszínház

40 000
535 000
149 000
498 240
800 000
100 000
300 000
550 000
200 000
325 000

246 300
7 766 600
150 000
784 000
3 291 000
520 000
100 000
300 000
300 000

szociális tevékenységek támogatása 2021

250 000

,,Miatyánk hete 2021!"

400 000

Négy kantáta zenés istentisztelet
Wind+ Együttes a Ferencvárosban

400 000
500 000

A közösséggel átélt élmények
Ferenc téri Operett Gála

250 000
500 000

Common Vibe Egyesület
Csicsergő Óvoda
Csicsergő Óvoda
Csillag Kórus Egyesület
Csillag Kórus Egyesület
Csudafa Óvoda
Csudafa Óvoda
Denstiscalpium Kft
Dr-Peter Medical Care Kft

Zenés Fejlesztő Programok a József A Ált
Iskolában
intézményi zöldprogram
Kerékpáros tudáspróba, sporteszköz
beszerzés
,,Bluegrass story-amerikai népzenei
előadások"
,,Töldődj a Kulturosztagban"
intézményi zöldprogram
sportnap, sporteszköz beszerzés
gépi gyökérkezelő készülék beszerzése
7. házorvosi körzetben EKG,defibrillátor,
eszközök beszerzése

digitális panoráma rtg készülék
beszereléssel, 11.és 12 fogorvosi
Dokt-Oral Bt
körzetben
Egyesület a Marketing Oktatásért
6. Országos Városmarketing Verseny
Epres Óvoda
Mikulás kupa, sporteszköz beszerzés
A családon belüli bántalmazás
Fehér Gyűrű Kh Egyesület
megekőzése szakemberképzésen keresztül
Ferencvárosi Bolgár Nemzetiségi
Bábanap,Szőlőmetsző Trrifon napi
Önkormányzat
rendezvény, Március 3.
Ferencvárosi Horvát Nemzetiségi
Hagyományápolás,honlap,nyelvi
Önkormányzat
programok
Filharmónia Magyarország Koncert Kft Ifjúsági sorozat 2020-21 es évad
Ferenc D Kft
fogászati csontsebészeti készülék
Ferencvárosi Bolgár Nemzetiségi
Rendezvények, ünnepek, közös sport- és
Önkormányzat
kulturális programok
Ferencvárosi Főplébánia
Plébániai hittanosok, idősügyi programok
Ferencvárosi Görög Nemzetiségi
Önkormányzat
A tokaji görögök nyomában
Csengettyű utca 23.sz. alatti rendelőbe
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft
dermatoscop egyéb műszerbeszerzés
Vaskapu u.23-29. rendelőbe videós
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft
otoscop egyéb műszerbeszerzés
Ferencvárosi Horvát Nemzetiségi
Hagyományápolás, honlap működtetés,
Önkormányzat
nyelvi programok
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület
Utánpótlás nevelés 2021
Ferencvárosi Kutyatartók Civil
Köztisztaság, közegészségügy, kutíatartók
Szervezete
tájékoztatása
Ferencvárosi Művelődési Központ és
2021. évi karácsonyi fenyőfa és ajándék
Intézményei
osztás hátrányos h családok számára
Ferencvárosi Roma Nemzetiségi
Hagyományőrző, kult. és tehetségg.
Önkormányzat
tábor.2021

132 000
1 000 000
771 200
480 000
510 000
550 000
201 200
300 000
750 000

1 280 000
100 000
90 600
600 000
768 852
500 000
400 000
500 000
250 000
700 000
400 000
386 630
278 000
500 000
4 500 000
500 000
2 150 000
1 750 000

Ferencvárosi Román Nemzetiségi
Önkormányzat
Ferencvárosi Szerb Nemzetiségi
Önkormányzat
Ferencvárosi Természetbarát Egyesület

Mihail Eminescu rmán költő születés.172.
évfordulójára zenés irodalmi est

FTC Icehockey Kft
FTC Icehockey Kft
FTC Kajak-Kenu Utánp.Közh. Kft
FTC Női torna

Bánáti találkozó2021, Szent Miklós nap
Természetjárás Ferencvárosban
DefiSign Life defibrillátor csomag
beszerzés
Élménynapok H52 módra
2022.húsvéti program
,,Mesehősők vagyunk"
Szivárvány projeckt
Budapest Parkban korcsolya
okt.,jégkorong torna,bemutató
Utánpótlás nevelés 2021
Utánpótlás nevelés 2021
Utánpótlás nevelés 2021

Fog-Mű Bt
Gyárfás István e.v.
Hajdu Fanny egyéni vállalkozó

digitális panoráma rtg készülék
beszereléssel, 11.és 12 fogorvosi
körzetbenMÓD
Jazz gitar estek az IF Café teraszán
Konnektor a ferencvárosi Gyerekekért

Feriju Egészségügyi Szolgáltató Kft
FESZGYI
FMR Előadóművészeti Bt
Formiusz Színházi Egyesület
Friss Összművészeti Formáó

Háttér Társaság
Hidas Judit e.v.
Humen Media Hungary Kft
Hygea Háziorvos Kft
Ippon Kyokushine Karate
Sportegyesület
Jedermann Ker és Szolg Kft
Kaníziusz Szent Péter Templom
Kerekerdő Óvoda
Kicsi Bocs Óvoda
Kicsi Bocs Óvoda

300 000
300 000
220 000
400 000
400 000
1 075 000
400 000
350 000
1 300 000
4 000 000
5 000 000
2 000 000

1 280 000
750 000
300 000

Nyitott ajtók: befogadó és szakszerű
egészségügyi ellátás az LMBTQI
embereknek
Ms Columbo Live!
Humen Fesztivál 2021.
Boso Aby system, boka-kar indexmérő
beszerzése

1 000 000

Rezsi Költség-támogatás
Zenei kalandozások Ferencvárosban
szociális tevékenységek támogatása 2021
intézményi zöldprogram
intézményi zöldprogram

450 000
320 000
250 000
1 777 800
600 000

500 000
828 000
150 000

211 200

Kicsi Bocs Óvoda

Családi sportnap, sporteszköz beszerzés
Jobb együtt a világ: Családi rendezvény
szervezés

KIL BT

fogászati mikromotor készülék beszerzése

300 000

Kiserdő Egyesület
KÖZÉRT Egyesület

Kiserdő napja rendezvény
JátéKLUB Extra-Éld át a várost!
Interaktív prevenciós kiállítás
Ferencvárosban
Konkáv Közösségi Tér és Prevenciós
Műhely

250 000
350 000

Köztes Átmenetek Np. Kft
Köztes Átmenetek Np. Kft

215 000

250 000
400 000

Köztes Átmenetek Np. Kft
Liliom Óvoda
Liliom Óvoda
Makranczi Zalán Géza
Medáliák Műv. Kult Okt Egyesület
Medáliák Műv. Kult Okt Egyesület
Méhecske Óvoda
Méhecske Óvoda
Miénk a Színpad Egyesület
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Napfény Óvoda
Napfény Óvoda
Napfény Óvoda
Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen
Egyesület

Konkáv Közösségi Tér és Prevenciós
Műhely
intézményi zöldprogram
Óvodai tánc és sporttalálkozó, Liliom
családi délelőtt, sporteszköz besz.
A védőbeszéd című előadás a Púder
Bárszínházban
Ünnepek Másképp Generációknak
Kreatív gyerekekért 2021
intézményi zöldprogram
Családi sportnap, sporteszköz beszerzés
Iskolaszínház a József A Ált Iskolában
Noe Ludotéka Ferencvárosi Csoport
A világ is több sokkal…
Családi Sportnap
intézményi zöldprogram
Kerékpáros tudáspróba, sporteszk.
beszerz.

Szakmai képzés Ferencvárosban
Művészetterápiás foglalkozások a Patrona
Patrona Hungariae Iskola és Egymi
diákjainak
Pelső-Premier Színházi Bt
,,Testvérvárosba megyek" -3 előadás
Peregium Társadalmi Szervezet
Beregszász Nemzeti Összetartozás napja,
(Beregszász)
Astzaliteni Torna
,,Ki játszik ilyet? Kúlturország
Pintér Szilvia
kisszínpad" zenés drámafoglalkozások
Roma Kulturális és Sport IX. KHT Egy. Utánpótlás nevelés 2021
2021. évi EB és 2022 VB felkészülés és
Siketek Sport Klubja
részvétel
2021. 0705-07.09 között nyári biciklis
Szia-Helló67 Egyesület
tábor hátrányos helyzetű gyerekeknek
Olvasásnépszerűsítő olvasást segítő
Szia-Helló67 Egyesület
program
Szőke István Labdarúgó Akadémia
Egyesület
Sporttal a szabadidő hasznos eltöltéséért
Tájszólam Egyesület
Nyelvünk tiszta forrása
Történelemtanárok 31. országos
Történelemtanárok Egylete
Konferenciája
Ugrifüles Óvoda
intézményi zöldprogram
Ugrifüles Óvoda
Óvodai sporteszköz beszerzés
A Kettőspont Színház kortárs repertoárja
Új Akotóműhely Egyesület
megerősítése

1 000 000
480 000
560 900
390 000
120 000
150 000
460 000
110 600
180 000
525 000
300 000
70 000
1 998 000
530 600
250 000
150 000
1 200 000
300 000
400 000
2 000 000
550 000
570 085
150 000
525 000
100 000
500 000
450 000
90 600
250 000

Vakok és Gyengénlátók KpMagyarországi Reg.Egy.
Vakok és Gyengénlátók KpMagyarországi Reg.Egy.
Vero-Niké Immo Kft
Vero-Niké Immo Kft
Összesen:

Működési támogatás a Lámpás Klub
részére
Kulturális programok szervezése
Tompa Utcazane Fesztivál
,,Trash Neked"

200 000
250 000
800 000
250 000
81 391 407

A közvetett támogatások kimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza. Az építmény-, telek-, adó
vonatkozásában bemutatjuk az elengedéseket illetve részletfizetési kedvezményeket. Ellátottak
térítési díjának vonatkozásában a gyermekétkeztetés és személyes térítési díjak szerepelnek,
mely méltányossági kedvezményeket helyi rendelet szerint adtunk. Helyiség bérleti
díjkedvezmények között a közérdeket szolgáló civil szervezetek részére nyújtott kedvezmény
összegét mutattuk ki.
A pénzeszközök változásának bemutatását szolgálja a 17. sz. melléklet. Záró pénzkészletünk
összesen 6.891.273 eFt, mely tartalmazza az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az
Intézmények záró pénzkészletét. Év elejéhez képest a növekedés 177.791 eFt. A változás a
bevételek és kiadások előterjesztés szerint részletesen indokolt alakulásával magyarázható.
A 22. sz. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségek 2021. évi tény adatait, valamint a költségvetési évet követő 3 évre várható
összegét tartalmazza, az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján.
2021. évben évközben az eredeti előirányzatokhoz képest a saját bevételeinket némileg
csökkentettük, év végére azonban leginkább az iparűzési adóbevétel miatt növeltük. A
teljesítési adatok a várt bevételekhez képest kedvezően alakultak. Részletes indoklás az
előterjesztés korábbi részeiben szerepel.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatánál a 2021. évben könyvvizsgálati
tevékenységet az EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt. látta el, a 2021 évi
kifizetett díjak összege bruttó 3.810.000 Ft volt.
A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetésért felelős személy:
Neve:
Mérlegképes regisztrációs száma:

Romhányi Ildikó
147679

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentebb ismertetett adatok alapján az
előterjesztést megtárgyalni, és az Áht. által előírt zárszámadási rendelet megalkotása érdekében
a határozati javaslatot és az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet és az
intézményi vagyon beszámolót elfogadni szíveskedjen.
Budapest, 2022. május 5.
Baranyi Krisztina s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló …./2022. (…..) önkormányzati
rendeletet egy fordulóban tárgyalja.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2022. május 12.
Döntési javaslat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról szóló …./2022. (…..) önkormányzati rendeletét, a
…/2022. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 15 nap
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kifüggesztésért

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2022. (…..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya

1. §
A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatára (a
továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az
Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.

II. fejezet
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma
2. §
A Képviselő-testület 2021. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert - az
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet
táblarendszerével összhangban - e rendelet mellékletei szerinti szerkezetben alakítja ki és
hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai
3. §
(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az
Önkormányzattal és a költségvetési szervekkel együttesen
15.398.978 eFt költségvetési bevétellel
15.314.508 eFt költségvetési kiadással
84.470 eFt költségvetési egyenleggel

1.527.070 eFt működési egyenleggel
-1.442.600 eFt felhalmozási egyenleggel
4.276.579 eFt működési finanszírozási bevétellel (irányítósz.tám.és lekötött
betét nélkül)
547.261 eFt működési finanszírozási kiadással (irányítósz.tám. és lekötött
betét nélkül)
2.233.581 eFt felhalmozási finanszírozási bevétellel
48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással
5.959.098 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétele)
ebből:3.725.517 működési belső finanszírozási bevétel eFt
2.233.581 felhalmozási belső finanszírozási bevétel eFt
551.049 eFt (államháztartáson belüli megelőlegezések)
48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással
547.261 eFt működési finanszírozási kiadással (államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetése)
az 1/B, 1/C számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés összefoglaló adatait, működési- és felhalmozási
mérlegét e rendelet 1/A. számú mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.

4. §
A Képviselő-testület
a) az oktatási, szociális, kulturális intézmények költségvetési kiadásait összességében
4.942.7421eFt-ban, ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése e rendelet
2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően,
b) a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait, ezen belül kiemelt kiadási
előirányzatainak teljesítése, 2.347.112 eFt-ban a 3/a számú mellékletnek megfelelően,
c) a Közterület-felügyelet költségvetési kiadásait 204.090 eFt-ban a 3/b számú
mellékletnek megfelelően,
d) az Önkormányzat 3/c. melléklet szerinti költségvetési - ezen belül kiemelt
előirányzatonkénti - kiadásait együttesen 4.392.450 eFt-ban, a mellékletben foglaltak
szerinti tartalommal,
e) a támogatások összege 1.053.619 eFt-ban a 3/d. számú mellékletben foglaltak szerint
fogadja el.

5. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat
a) a 4. sz. mellékletben foglaltak szerinti felújítási és azzal kapcsolatos költségvetési
kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti
részletezését összességében 1.043.043 eFt összegben,
b) az 5. sz. mellékletben foglaltak szerinti fejlesztési, beruházási, pénzügyi befektetések és
azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti
és kiemelt előirányzatonkénti részletezését összességében 94.030 eFt összegben
hagyja jóvá.
6. §
Az Önkormányzat általános és cél tartalékainak alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
7.§
A Képviselő-testület Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó
bevételeket és a teljesített kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 7. számú mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.
8. §
A Képviselő-testület Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásainak teljesítését e rendelet
8. számú mellékletében foglalt tartalommal hagyja jóvá.
9. §
Az Önkormányzat intézményei – ezen belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása
szerinti – 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszámadatainak alakulását e rendelet 9.
számú melléklete tartalmazza.
10. §
Az Önkormányzat 2021. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások
elszámolásának alakulását, valamint a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású
támogatások elszámolását jogcímenként e rendelet 10. és 11. számú melléklete tartalmazza.
11. §
(1)
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi, összesen 414.245 eFt összegű
maradvány felhasználásának jogcímeit a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2)
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi, összesen 5.542.381 eFt összegű
maradvány felhasználásának jogcímeit a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3)
Az Önkormányzat által fenntartott óvodák, a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei
Intézmények, a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, a Ferencvárosi Szociális és

Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága, a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei,
a Ferencvárosi Pinceszínház 2021. évi, összesen 42.277 eFt összegű alaptevékenység
maradvány, 466 eFt vállalkozási tevékenység maradvány felhasználását a 14. számú
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
12.§
A Képviselő-testület a 2021. december 31-i állapot szerint:
a) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonát a 15. számú mellékletben
szereplő mérlegadatok alapján 223.572.024 eFt-ban,
b) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonkimutatását a 16. számú melléklet
szerint
szerint állapítja meg.
13. §
A Képviselő-testület:
a) az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkészlet változás bemutatása a 17. sz.
melléklet,
b) az adósságállomány évenként bemutatását a 18. számú melléklet,
c) az Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
adatait a 19. számú melléklet,
d) az Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és
kiadásainak adatait a 20. számú melléklet,
e) az Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadási adatait a 21. sz. melléklet,
f) az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő
fizetési kötelezettségeinek alakulását a 22. sz. melléklet,
g) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkció szerinti bemutatását
a 23. sz. melléklet
szerint hagyja jóvá.
III. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatályba léptető rendelkezések
14. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budapest, 2022. május
Baranyi Krisztina
polgármester

Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a 2021. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezete
előzetes hatásvizsgálata
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi zárszámadási rendelet tervezetében (továbbiakban: rendelet tervezet) foglaltak
várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17.§ (2)
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

1.
a.)

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
aa.) A rendelet tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A zárszámadási rendelet tervezetnek közvetett hatása van az Önkormányzat
területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások
teljesítése közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott
szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési
bevételek tényleges alakulása befolyásolta az Önkormányzat likviditását.
ab.) A rendelet tervezet környezeti és egészségi következményei:
A rendelet tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított
környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.
ac.) A rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet tervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket
nem okozott.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-ban és 91.§-ban foglalt
rendelkezések teszik indokolttá.
3.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:

A rendelet tervezet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest
többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő
hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek biztosítottak.

Indokolás
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásról
Általános Indoklás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §. (1)
bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a
polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést
követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó
napjáig hatályba lépjen.
Részletes indokolás
1.§-hoz
A rendelet hatályát mutatja be.
2.§-hoz
A rendelet szerkezetére, mellékleteinek tartalmára vonatkozó szabályozást tartalmazza.
3.§-hoz
Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési
adatait.
4.§-9.§-hoz
A 2021. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2021. évi
jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.
10.§-hoz

2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó
támogatások elszámolását és a mutatószámok alakulását, valamint a központosított
előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként
részletezve tartalmazza.
11.§-hoz
Az Önkormányzat, a költségvetési szervek maradványának jóváhagyását tartalmazza, a
végrehajtási rendelkezésekkel együtt.
12.§-13.§-hoz
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásához kapcsolódó egyéb kimutatásokat tartalmazza.
14.§-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

