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Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám:   111/4/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. május 12-i ülésére 

 
Tárgy:  Előterjesztői kiegészítés a Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés 
módosításáról szóló 111/2022. sz. előterjesztéshez 

 
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette:    Romhányi Ildikó Pénzügyi Irodavezető 
 

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

  Rendelet x  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített x többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 
 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A 2022. évi költségvetés módosításhoz az alábbi előterjesztői kiegészítést teszem: 

 

4264-es számon új költségvetési sort, Tankerülettel közös finanszírozású felújítások néven 

hozunk létre, mely sorra 20.000 eFt szükséges. Szeretnénk megvalósítani a Komplex Óvoda és 

Iskola Vágóhíd utcai telephelyén lévő udvar felújítását illetve a Lobogó tanuszoda részleges 

felújítása is szükségessé vált. 

 

Szintén új sorként (5034) tesszük be a költségvetésbe a Gyáli úti aluljáróhoz okososzlop 

telepítésének költségeit, mely összegszerűen 10.000 eFt. 

 

A 3217-es Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. költségvetési sorra további 12.700 eFt biztosítása 

szükséges. Az újság nyomdai szerződése 2022. júliusban lejár, előzetes ajánlatok alapján 

látszik, hogy jelentősen növekedtek/növekednek az előállítási költségek, így szükséges 8.600 

eFt biztosítása erre a célra. További 4.100 eFt szükséges a szerkesztőségben foglalkoztatott 

újságírók díjazásának inflációs korrekciójára (2.050 eFt) illetve egyéb működési kiadásokra 

(2.050 eFt). 

 

A szükséges 42.700 eFt fedezetet a 6137 Felújításokkal kapcsolatos várható többletkiadás 

sorról biztosítjuk. 

 

  

A Tankerülettel közös finanszírozású felújítások sorra 20.000 eFt, a Gyáli úti aluljáróhoz 

okososzlop telepítésére 10.000 eFt előirányzat biztosítás, illetve a Ferencvárosi Média 

Nonprofit Kft. költségvetési sorra további 12.700 eFt biztosítását a 6137 Felújításokkal 

kapcsolatos várható többletkiadás sorról biztosítjuk. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2022. május 12-i ülésének meghívóján szereplő 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés 

módosításáról szóló 111/2022. sz. előterjesztést”, vagyis a rendelet-tervezetet jelen 

kiegészítéssel együtt fogadja el. 

 

 

Budapest, 2022. május 9.  

 

 

 

 

        Baranyi Krisztina s.k.  

             polgármester 


