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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22) önkormányzati rendelet 

módosítására az alábbi javaslatot teszem: 

 

 

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás 

 

A jelen módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 

60.996 eFt.  

A szociális ágazati összevont pótlék a szociális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottakat 

illeti meg, közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejük szerint. A központi költségvetés 2022. 

évre is biztosítja a pótlék teljes összegét, 2 intézményt (Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék és a 

FESZGYI) érintően ezen a támogatási jogcímen I.-IV. hónapokra vonatkozóan 60.996 eFt 

érkezett. A Magyar Államkincstár a támogatást a tényleges kifizetéseket követően utalja át 

részünkre, az előirányzatokat is a kifizetések szerint biztosítjuk az intézmények részére. 

 

II. 2021. évi zárszámadás 

 

A 2021. évi zárszámadás 12.-14. sz. melléklete alapján az intézmények - óvodák, szociális, 

kulturális intézmények és a FIÜK -, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal összes 

maradványa 5.999.369 eFt. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) 

rendeletben ebből az összegből az önkormányzati költségvetésben már 1.908.586 eFt-ot 

biztosítottunk. Jelen módosításkor 4.090.783 eFt-ot előirányzatosítunk.  

Az Önkormányzatnál 3.018.517 eFt működési és 615.278 eFt felhalmozási célú maradvánnyal 

lehet növelni az előirányzatokat. 

A Polgármesteri Hivatalnál a működési célú maradvány 289.851 eFt, míg a felhalmozási célú 

maradvány összege 124.394 eFt. 

A Polgármesteri Hivatalon kívüli költségvetési szervek esetében 31.426 eFt működési és 

10.851 eFt felhalmozási maradvánnyal emeljük az előirányzatokat. A Ferencvárosi Egyesített 

Bölcsődék alapító okirata 2020. évben módosítva lett és vállalkozási tevékenység folytatása 
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került engedélyezésre. Az intézmény 2021. évi vállalkozási tevékenységének maradványa 466 

eFt.  

 

III. Képviselő-testületi döntést igénylő módosítások 

 

A 2021. évi beszámolóban elszámolásra került az éves normatív támogatás, az elszámolásból 

adódóan önkormányzatunkat még további 10.768 eFt illeti meg. Az államháztartáson belüli 

tárgyévi finanszírozási előleg miatt, ezidáig 120.591 eFt-tal kell a költségvetés bevételi és a 

kiadási oldalt is emelni.  

A költségvetési intézményeket a „kiskincstári” rendszeren keresztül finanszírozzuk, a tényleges 

kiadásaik felmerülésének megfelelő ütemezésben. Az irányítószervi támogatások előirányzott 

mértékéig vállalhattak kötelezettséget, így a 2021 évi beszámolójuk szerint, az idei évre 

áthúzódó kötelezettségvállalásaik kifizetéséhez az alaptevékenységi maradványukon túl 

146.348 eFt előirányzatot kell biztosítani. 

2022. évi eredeti költségvetésben nem biztosítottuk előre az intézmények részére a túlórák 

díjazását, a tényleges kifizetés mértékében fogjuk az idei évben előirányzatosítani a kifizetett 

összegeket. 3 intézményt érintően összesen 5.379 eFt előirányzatot biztosítunk.    

A FIÜK részére várhatóan további 86.995 eFt-ot többlet előirányzat szükséges. A 

beruházásokra és felújításokra tervezett összegek, tavalyi árkalkulációk alapján kerültek be az 

eredeti költségvetésben, azonban már most látszik, hogy az infláció okozta várható 

áremelkedések miatt további 36.995 eFt-tal emeljük a felhalmozási kiadásokat, oly módon a 

meglévő feladatokhoz rendelt összegek további 20 %át biztosítjuk. Ezen felül a Bakáts téri 

Bunker kulturális tér kihasználtságának növelése biztosítása miatt tűzvédelmi szabványok 

megfeleltetéséhez kapcsolódóan 50.000 eFt-ot biztosítunk. 

A Ferencvárosi Művelődési Ház költségvetését  év elején még a 2021-es, pandémiával terhelt 

időszakhoz igazítottuk, miután jelen szerint az idén egész évben lehet újra kulturális 

rendezvényeket tartani, indokolt az FMK nagyrendezvények sorának 40.000 eFt-tal történő 

emelése. 

A köztisztasági feladatok előirányzatát 10.000 eFt-tal emeljük, hogy a tavalyi sikeres 

magasnyomású járdatakarítási programhoz hasonlóan, idén minél több terület takarításának 

megrendelését el tudjuk végeztetni. Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások 

előirányzatát 20.000 eFt növeljük, mivel a folyamatos szerződések, a Tervtanácsi tagok 

díjazásának emelése, és az idei új kötelezettségvállalások miatt, az előirányzott összeg már 
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közel kimerült. A további szerződések megkötése illetve egy a Vágóhíd utca megnövekedő 

beépítettségének hatásait vizsgáló tanulmány elkészítése miatt szükséges a plusz előirányzat 

biztosítása. 

A FEV IX. Zrt. dolgozói részére, július 1-től általános 10 %-os bérnövekedés miatt,  a FEV IX. 

Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízási) sort 3.500 eFt-tal, Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. 

által ellátott feladatokkal együtt) sort 22.000 eFt-tal, FEV IX. Zrt. támogatását 4.000 eFt-tal 

szükséges emelni. 

A Jégpálya működtetésének tavalyi sikerére való tekintettel idén is tervezzünk, hogy a téli 

időszakban a kerület lakosainak korcsolyázási lehetőséget biztosítunk, ennek fedezetére 25.000 

eFt forrást biztosítunk. Kulturális koncepció sort további 6.000 eFt-tal emeljük, amely egy 

szoborpályázat meghirdetésére és lebonyolítására ad lehetőséget. A Nemzeti, önkormányzati 

ünnepek, rendezvények sort a karácsonyi díszkivilágítás megvalósítására és üzemeltetésére 

15.000 eFt további előirányzat szükséges. A Testvérvárosi kapcsolatok költségvetési sort 7.000 

eFt-tal emeljük, mivel az eredetileg tervezett összegből már 5.000 eFt-ot biztosítottunk 

Beregszász városnak. A támogatást a háborúra való tekintettel biztosítottuk, ez egy előre nem 

tervezett költség volt az eredeti előirányzatban. 

A Ráday utca sajnos az elmúlt években látogatottság szempontjából hanyatlásba kezdett, 

szeretnénk ha újra sokak által látogatott, ismert területté válna kerületünknek. Reméljük, ha újra 

mozgalmas élet lenne, ha a lakosok kedvelt területévé válna. Ezért „Ráday Restart” néven 

programok megvalósítására új sorként a 3426-es soron 3.000 eFt előirányzatot biztosítunk.  

3.000 eFt előirányzatot tervezek Hackaton informatikai versenyre (új költségvetési sor 3427-es 

sor), applikációk kidolgozásával kapcsolatos versenyeztetési eljárásra, ennek lebonyolítására.  

Játszóterek felújítása költségvetési sorra a Részönkormányzat határozata nyomán (Távíró utcai 

játszótér) miatt 100.000 eFt-ot biztosítunk. Új feladatként jelenik meg a rossz állapotú, sok 

esetben viharkár sújtotta Önkormányzati lakóházak tetőfelújítása, jelenleg 52.000 eFt 

előirányzatot biztosítunk. A megújult Bakáts téren, a Bakáts tér 9. sz. alatt kávézó és nyilvános 

illemhely kialakítására 77.000 eFt előirányzatot tervezünk. Felújítási tervezésekre további 

60.000 eFt előirányzat szükséges. Lakások felújításának és komfortosításának folytatására 

további 100.000 eFt-ot biztosítunk. 

Az idei évi felújítási tervben szerepel a Gát u. 24.-26. sz. önkormányzati lakóház felújítása, 

melynek költségeit 2 évre tervezzük. Jelenleg 868.936 eFt előirányzatot biztosítunk, míg a 7. 

sz. mellékletben (több éves kihatással járó feladatok) 2023. évre 425.552 eFt-ot tettünk be. 
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A jelenlegi inflációs tendencia és ezáltal az építőipar nagyfokú áremelkedései miatt, a Haller u. 

50. függőfolyosó felújítására további 31.100 eFt előirányzat, a Telepy u. 34. szám alatti lift 

kiépítéséhez 50.000 eFt előirányzat szükséges. A Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek 

veszélyelhárítása költségvetési sora további 10.000 eFt önkormányzati forrást biztosítunk. 

Gyáli úti aluljáró rossz műszaki állapotának megszűntetésére elkészült a tervezői becslés, ez 

alapján az eredetileg tervezett előirányzatot még 5.000 eFt-tal emeljük. Az Ételliftek felújítása 

költségvetési soron még 3.000 eFt többletforrás szükséges, hogy mind a 4 tervezett 

intézménynél az ételliftek felújítását meg tudjuk valósítani. A Bölcsőde konyha felújítására 

érkezett ajánlatok alapján további 28.640 eFt szükséges.  

A megfelelő ütemű idei faültetésekre további 10.000 eFt szükséges. Új költségvetési sorként 

jelenik meg a Köztéri nyilvános illemhelyek kialakítása, melyre jelenleg 40.000 eFt 

előirányzatot biztosítunk, célunk, hogy a középső-ferencvárosi játszóterekre tudjunk mindenki 

által használható illemhelyet telepíteni. Idei évben elkezdődik az Ecseri úti metrómegálló 

felszíni rendezése, szintén 2 évre tervezzük a feladat megvalósítását, így az idei évben 465.000 

eFt-tal, 2023-ban pedig 663.000 eFt előirányzattal tervezünk. A tavalyi évben közbeszerzésen 

elindított Térfigyelő rendszer fejlesztésére érkezett ajánlatok, szintén magasabbak lettek, mint 

a kiírásban szereplő összeg, a fejlesztés megvalósításának érdekében további 3.060 eFt 

előirányzat szükséges. A tavalyi pályázat a Közművelődés érdekeltségnövelő pályázat végleges 

elszámolására még 28 eFt szükséges. 

A folyamatosan növekvő infláció miatt a felújításokkal kapcsolatos várható többletkiadások 

miatt, céltartalékba helyezünk 200.000 eFt-ot. 

A rendelet-tervezet 7. sz. mellékletében a FESZ felújításának részletezésében 2023. évre 

további 330.200 eFt-tal számolunk, a beérkezett ajánlatok alapján. 

 

 

Budapest, 2022. május 5. 

 

 

         Baranyi Krisztina 

             polgármester 
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1.Határozati javaslat 

 

 

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

hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 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 

a …./2022. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerint az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2022. 

(…..) önkormányzati rendeletét. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester   

 Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

 

2. sz. Határozati javaslat 

 

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

hogy   

a) a FEV IX. Zrt-vel kötött bérleményüzemeltetési közszolgáltatási szerződésben szereplő, 

a 2022. évre meghatározott kompenzáció összegét bruttó 3.500 eFt-tal megemeli,  

b) felhatalmazza a polgármestert a FEV IX. Zrt.-vel kötött bérleményüzemeltetési 

közszolgáltatási szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosítás 

megkötésére. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2022. május 31. 

 

 

3. sz. Határozati javaslat 

 

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

hogy   

a) a FEV IX. Zrt-vel kötött parkolás üzemeltetési közszolgáltatási szerződésben szereplő, 

2022. évre meghatározott kompenzáció összegét bruttó 22.000 eFt-tal megemeli,  
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b) felhatalmazza a polgármestert a FEV IX. Zrt. kötött parkolás üzemeltetési 

közszolgáltatási szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosítás 

megkötésére. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2022. május 31. 

 

 

4. sz. Határozati javaslat 

 

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

hogy   

a) a FEV IX. Zrt-vel kötött támogatási szerződésben szereplő, a 2022. évre meghatározott 

támogatás összegét 4.000 eFt-tal megemeli,  

b) felhatalmazza a polgármestert a FEV IX. Zrt. kötött támogatási szerződés jelen 

határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosítás megkötésére. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2022. május 31. 
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének …./2022. (…) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

3/2022. (II.22) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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 meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről 

szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

1. § 

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 14. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) és d) pontjában foglalt előírásra - 
az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetését: 

 
  18.844.571 ezer Ft költségvetési bevétellel 

  24.695.668 ezer Ft költségvetési kiadással  

                                  -5.851.097 ezer Ft költségvetési egyenleggel  

                                     -610.340 ezer Ft működési egyenleggel  

          -5.240.757 ezer Ft felhalmozási egyenleggel  

                                     2.548.820 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel 

             3.571.140 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám. nélkül) 

                                          48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással 

     220.863 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi tám. nélkül) 

                       -5.851.097 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. 

 

A költségvetési hiány, valamint a finanszírozási kiadások fedezetét az előző évek maradványa, illetve 

120.591 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezés biztosítja, az alábbiak szerint: 

2.548.820 ezer Ft belső felhalmozási finansz. bevétel (maradv. igénybev.) 

3.450.549 ezer Ft belső működési finanszírozási bevétel (maradv. igénybev.) 

   120.591 ezer Ft Áh-n belüli megelőlegezések műk. finanszírozási bevétel  

 

   220.863 ezer Ft Áh-n belüli megelőlegezések műk. finanszírozási kiadás 

                                           48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadás 
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2. § 

A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

„16. § A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (5)-(6)-(7) bekezdésében foglaltak alapján - a 2022. évi 

költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint: 

   
16.445.137 ezer Ft működési költségvetéssel 
 

ebből:       5.875.409 ezer Ft személyi juttatással  
   907.530 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális 

hozzájárulási adóval  
           6.842.398 ezer Ft dologi kiadással  
                    203.299 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival 
            2.616.501 ezer Ft egyéb működési célú kiadással  
 

   8.250.531 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel 
 

ebből:    2.001.426 ezer Ft beruházási célú kiadással 
   5.779.208 ezer Ft felújítási célú kiadással  
     469.897 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással 
 
     48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás      

nélkül) 
 
                      48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 
 

220.863 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (irányítószervi tám. 
nélkül) 
    100.591 ezer Ft áh-n belüli megelőlegezések visszafizetéssel (éven túl) 
    120.591 ezer Ft áh-n belüli megelőlegezések visszafizetéssel (éven belül)  
állapítja meg.” 

   

 

       3.§ 

(1) A Rendelet 1/A sz. melléklete helyébe e rendelet 1/A sz. melléklete lép. 

(2) A Rendelet 1/B sz. melléklete helyébe e rendelet 1/B sz. melléklete lép. 

(3) A Rendelet 1/C sz. melléklete helyébe e rendelet 1/C sz. melléklete lép. 

(4) A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. 

(5) A Rendelet 3/A sz. melléklete helyébe e rendelet 3/A sz. melléklete lép. 

(6) A Rendelet 3/B sz. melléklete helyébe e rendelet 3/B sz. melléklete lép. 

(7) A Rendelet 3/C sz. melléklete helyébe e rendelet 3/C sz. melléklete lép. 

(8) A Rendelet 3/D sz. melléklete helyébe e rendelet 3/D sz. melléklete lép. 
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(9) A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép. 

(10) A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép. 

(11) A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép. 

(12) A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép. 

(13) A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép. 

(14) A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép. 

(15) A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép. 

(16) A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép. 

(17) A Rendelet 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz. melléklete lép. 

(18) A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe e rendelet 13. sz. melléklete lép. 

(19) A Rendelet 14. sz. melléklete helyébe e rendelet 14. sz. melléklete lép. 

(20) A Rendelet 15. sz. melléklete helyébe e rendelet 15. sz. melléklete lép. 

(21) A Rendelet 16. sz. melléklete helyébe e rendelet 16. sz. melléklete lép. 

(22) A Rendelet 17. sz. melléklete helyébe e rendelet 17. sz. melléklete lép. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Budapest, 2022. május 

 

 

Balogné dr. Nagy Edit 
címzetes főjegyző 

Baranyi Krisztina 
polgármester 
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló  

     …./2022. (…..) rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelete 

módosításának (továbbiakban: Rendelet tervezet) várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. 

évi CXXX. törvény (Jat) 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint 

összegezhetők: 

 

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

 

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

 

aa.)  A rendelet tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A Rendelet tervezet a 2022. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatok 

a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az Önkormányzat 

gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja. 

 

 ab.) A rendelet tervezet környezeti és egészségügyi következményei: 

A Rendelet tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított 

számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek. 

 

 ac.)  A rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelettervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem 

keletkeztet. 

 

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) 

bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésben 

foglaltak 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. 
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Indokolás 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról   

 

 

Általános Indoklás 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) 

bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.  

 

 

     Részletes indokolás 

 

 

      1.§-hoz 

 

A költségvetési rendelet módosításával bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, 

a hiány összegei e rendelet szerinti változásait mutatja be.  

 

      2.§-hoz 

 

A költségvetési rendelet módosításával az eredeti költségvetésben kimutatott kiemelt 

előirányzatok módosított összegeit mutatja be.  

 

 

      3.§-hoz 

 

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot. 

 

 

      4.§-hoz 

 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.  

 

 

 

 

 

 

 


