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Előterjesztő:    Takács Krisztián, frakcióvezető 
    Torzsa Sándor, frakcióvezető 
 
Előzetesen tárgyalja:  valamennyi bizottság 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 

 



             
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének 

módosításához az alábbi módosító javaslatokat terjesztjük elő:  

1. Az új 4325 számú „Toronyház utca 11. felújítása” költségvetési sorra 140 millió forint 

átcsoportosítása a 2985 számú költségvetési sor „kiemelt rendezvények” megnevezésű 

alsorának (20 millió forint erejéig), a 4119 számú költségvetési sor (77 millió forint erejéig), a 

3411 számú költségvetési sor (23 millió forint erejéig), a 3212 számú költségvetési sor (10 

millió forint erejéig), a 3206 számú költségvetési sor (10 millió forint erejéig) terhére. 

2. A 3928 számú „Társasházi pályázat - Térfelügyelő kamera” költségvetési sorra 2 millió 

forint átcsoportosítása a 3411 számú költségvetési sor terhére. 

3. Az 3111 számú „Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés” költségvetési sorra 

200 millió forint átcsoportosítása a 5023 számú költségvetési sor (150 millió forint erejéig), a 

4126 számú költségvetési sor (50 millió forint erejéig) terhére. Ezzel egyidejűleg a 7-es 

táblában az „Ecseri úti metrómegálló felszínrendezés” 2023-as kötelezettségvállalását 150 

millió forinttal növeljük.   

4. Az 6137 számú „Felújításokkal kapcsolatos várható többletkiadás” költségvetési sorra 67,7 

millió forint átcsoportosítása a 5017 számú költségvetési sor (45 millió forint erejéig), a 5034 

számú költségvetési sor (10 millió forint erejéig), a 3217 számú költségvetési sor (12,7 millió 

forint erejéig) terhére.  

5. Az 3355 számú „Idősügyi Koncepció” költségvetési sorra 3 millió forint átcsoportosítása a 

6137 számú költségvetési sor terhére. 

 

6. A 4312 költségvetési sor címének átírása „Csengettyű utcai rendelő” megnevezésre.  

7. A …/2022. (…/…) számú költségvetési rendelet 24. §-a egy további bekezdéssel kiegészül:  

(3) „A 3111. számú költségvetési sorról a Sobieski utca 3 és Sobieski utca 5 szám alatt található 

önkormányzati bérházak kiürítését kell fedezni”. 

Budapest, 2022. május 23.  

        Takács Krisztián, frakcióvezető s.k. 



             
        Torzsa Sándor, frakcióvezető s.k. 

 

 

Határozati javaslat 

 

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

hogy az Önkormányzat XXXXX előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt – ……./2022. (…..) 

önkormányzati rendeletet a …/2022. számú módosító indítványban foglalt módosításokkal 

rendeletként elfogadja. 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 


