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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

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

módosítására 2022. májusában került sor, a rendelet további módosítására az alábbi javaslatot 

teszem: 

 

 

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás 

 

Jelen módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 

22.780 eFt.  

2022. május hónapban lehetett az állami normatívákkal kapcsolatban plusz igényt és 

lemondást benyújtani. A felülvizsgálat során a pedagógus szakképzettséggel rendelkező/nem 

rendelkező segítők átlagbér alapú támogatás normatívájából mondott le az önkormányzat 

24.647 eFt-ot, illetve a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásában szintén 

lemondás történt 22.696 eFt összegben, így összesen 47.343 eFt-tal kell az általános tartalékot 

csökkenteni.   

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 V.-VIII. hónapokra vonatkozóan 66.005 

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

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

A Belügyminisztérium a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló 

humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az 

azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III.12.) Korm. rendelet szerint a 

helyi önkormányzat az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes szállása és ellátása 

után naponta elszállásoltanként és ellátottanként támogatásra jogosult. Az igénylést követően 

jelen módosításkor 4.118 eFt-ot előirányzatosítunk, mely összeggel a Munkásszállót 

üzemeltető FIÜK költségvetését emeljük meg. 
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II. Képviselő-testületi döntést igénylő módosítások 

 

Az állami pénzeszközök bevételein kívül 478.558 eFt-tal növeljük a költségvetés főösszegét. 

Pályázati támogatás keretében a FESZGYI részére 2022. évre vonatkozóan az Utcai szociális 

munkára 9.421 eFt folyósítás érkezik az Emberi Erőforrás Minisztériumától, ezzel az 

intézmény személyi és munkaadói járulékait növeljük. 

2021. január 1. előtt a közterület-foglalási díj ÁFÁ-s szolgáltatási díjnak minősült, a számlák 

így kerültek kiállításra. Az akkori követeléseinket folyamatos felszólításokkal igyekszünk 

behajtani, a kiegyenlítéseket még az akkori számlák alapján kell lekönyvelni. Idei évben 

ezidáig 10.466 eFt került befizetésre, melynek előirányzatát a már közhatalmi bevételek közti 

közterület-foglalási díj előirányzatából csoportosítjuk át. 

Az önkormányzati kamatbevételek sor előirányzatát 38.516 eFt-al emeljük meg a már befolyt 

kamatbevételek miatt. Ebből az összegből 9.395 eFt-tal a FESZ épület felújítása sort emeljük 

meg, mivel a közel 3 milliárd Ft-os bevételből folyamatosan kötjük le a külön alszámlán 

nyilvántartott pénzeszközt.   

A parkolási közszolgáltatási tevékenységre fizetett 2021. évi összeg túlkompenzációt 

mutatott, így elvonásra kerül összesen bruttó 139.065 eFt (a számviteli helyes elszámolások 

miatt, az összeg részben 65.761 e Ft-tal az Egyéb működési bevételek – Parkolási 

feladatokkal kapcsolatban, részben pedig kiadás csökkenéssel 73.304 eFt-tal a Parkolási 

feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt) sorról.  

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök sor előirányzatát 2.682 eFt-tal emeljük, részben a 

Zwack Unicum Nyrt. által fizetett 1.500 eFt-tal, részben támogatások fel nem használt 

visszafizetések összegével (418 eFt), illetve köztemetések visszatérülései miatt (764 eFt). Az 

1.500 eFt-tal a Zwack Unicum Nyrt. az „Élet győzni fog” című jótékonysági koncert 

megvalósítására adta, a rendezvények sor kiadási előirányzatát emeltük meg. 

A Ferencvárosi Humanitárius Alapra ezidáig 2.023 eFt érkezett, a Testvérvárosi sor 

előirányzatát emeltük meg az összeggel.  

73.590 eFt érkezett 2 telekalakítási, településrendezési szerződéssel kapcsolatban, az Avico 

Riverbay Zrt.-től 48.590 eFt érkezett, mely összeget céltartalékba helyezünk a szerződés 

szerint, a Metrodom Kft-től pedig 25.000 eFt. Mivel erre a feladatra vonatkozóan a 

költségvetésben terveztünk, így ez az összeg az általános tartalékba kerül. 
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A Cordia Kft. 10.000 eFt-ot, a Ráday Hotel Kft. pedig 88.424 eFt-ot utalt parkolóhely 

megváltásra, mely összeggel a céltartalékban szereplő parkolóhely megváltás sort növeljük.    

Az államháztartáson belüli tárgyévi finanszírozási előleg miatt, további 91.584 eFt-tal kell a 

költségvetés bevételi és a kiadási oldalt is emelni.  

Az Országgyűlési választás és Népszavazás pénzügyi elszámolása megtörtént, emiatt további 

3.812 eFt-tal emelhető a bevételi és kiadási előirányzat is. A Népszámlálásra a KSH 70.742 

eFt-ot utalt a Polgármesteri Hivatal részére, szintén bevételi és kiadási oldalon egyforma 

összeggel történik az előirányzat módosítás. 

Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmükben 22.003 eFt bevételi 

többletet jeleztek, ebből a FIÜK 14.388 eFt-os bevételi többletével az intézmény 

irányítószervi támogatásának összegét korrigáljuk, így az intézményeknek saját hatáskörű 

módosítási kérelmük miatt, összességében 7.615 eFt-tal nő az előirányzatuk. 

2022. évi eredeti költségvetésben a túlórák díjazását a tényleges kifizetés mértékében fogjuk 

előirányzatosítani. Erre három intézményt érintően összesen 16.948 eFt előirányzatot 

biztosítunk.    

A Bakáts téri Bunker kulturális tér biztonságos működtetése miatt szükséges felújítási 

munkákra vonatkozóan 50.000 eFt-ot biztosítunk, mely összeg felhasználásáról a Képviselő-

testület külön tájékoztatást kap. 

A FIÜK részére további 31.902 eFt előirányzatot biztosítunk, az Ukrán gyerekek nyári 

táboroztatásával kapcsolatban 3.832 eFt-tal, a Balatonlellei és Kincsesbányai nyári 

gyermekfelügyelettel kapcsolatban 10.419-tal, az október 1-től az étkeztetéssel kapcsolatos – 

szerződés szerinti kötelezően érvényesítendő - árváltozások miatt pedig 17.651 eFt-tal 

emeljük az intézmény költségvetését. 

A Ferencvárosi Művelődési Központnak további 20.000 eFt-ot biztosítunk a 

nagyrendezvények (Kerület Napja megrendezésére) megszervezésére. 

A Képviselő-testület döntött a FESZGYI-FIÜK intézmények gazdálkodásának 

összevonásáról. Az október 1-től kezdődő feladat végrehajtására az előirányzatot jelen 

módosításkor rendezzük. Összesen 23.395 eFt-tal csökken a FESZGYI költségvetése, míg 

ugyanezzel az előirányzat összeggel nő a FIÜK költségvetése. 
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Az ingatlanokkal kapcsolatos kiadás sor előirányzatát 5.000 eFt-tal emeljük a várható 

kötelezettségvállalások miatt, jelenleg a költségvetési soron lévő szabad maradvány év végéig 

nem elég. 

A Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai sort a tiszteletdíjak emelése miatt 61.896 

eFt előirányzatot kell biztosítani. A frakciótitkárok díjazása is emelésre került, továbbá 

frakciók költségtérítése is biztosítunk fedezetet. 

Biztosítani szeretnénk a részvételi költségvetés elindítását kerületünkben, ehhez jelenleg 

10.000 eFt előirányzatot biztosítunk, a sor felhasználásáról a Testület külön napirendi pontban 

dönt. 

A Bérlemény üzemeltetési közszolgáltatási tevékenységre fizetett 2021. évi összeg túl 

kompenzációt mutatott, így elvonásra kerül bruttó 13.335 eFt. A számviteli helyes 

elszámolások miatt, az összeg kiadás csökkenéssel a FEV IX. ZRt. Bérlemény közszolg + 

Megbízási szerz. sorból történik. 

A FESZOFE Kft. költségvetési sor előirányzatát a közszolgáltatási szerződésben foglalt eseti 

megrendelések miatt további 5.000 eFt-tal emeljük. 

A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozóan 10.044 eFt alul kompenzációt 

mutatott ki, mely összeget 2022. évben biztosítunk a Kft-nek. A Képviselő-testület döntött 

10.538 eFt pótbefizetésről a volt ügyvezető juttatásainak kifizetéséről, mely összeggel szintén 

emeljük a  Kft. idei évi előirányzatát. 

A Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli támogatás sort 15.000 eFt 

előirányzattal szükséges emelni, mivel a közüzemi számlák várható drasztikus növelése miatt 

jelentős többletigény várható. Az előirányzatot részben az alacsony kihasználtságú 

Gyógyszertámogatás, részben pedig a 65+ támogatás sorról tudjuk biztosítani.  

A FESZOFE Kft. támogatását 15.000 eFt-tal emeljük, a szükséges bérintézkedések miatt.  

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

időszakban a kerület lakosainak kedvezményes árú korcsolyázási lehetőséget biztosítunk, 

ennek fedezetére 20.000 eFt forrást biztosítunk. A támogatásból idén is megteremtjük annak a 

lehetőségét, hogy a kerületi iskolások hétköznap délelőttönként kizárólagosan használhassák a 

jégpályát. 

A Bakáts projekt megvalósítása befejeződött a költségvetési soron lévő szabad 10.618 eFt 

átcsoportosítható a tartalékba. 

A Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása sor előirányzatát, melyről 

kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújt az önkormányzat, 5.000 eFt-tal emeljük az idei 
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év még várható kérelmei miatt. Az előirányzatot a céltartalékban szereplő felújításokkal 

kapcsolatos várható többletkiadás sorról biztosítjuk. 

A rendelet-tervezet továbbá, kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításokat tartalmaz. 

 

 

 

Budapest, 2022. augusztus 29. 

 

         Baranyi Krisztina s.k. 

             polgármester 

 

 

 

 

 

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. szeptember 8.  

 

 

 

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 
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2. sz. Határozati javaslat 

 

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

hogy   

a) a FESZOFE Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződésben 2022. évre 

meghatározott eseti megrendelések összegét bruttó 5.000 eFt-tal megemeli,  

b) felhatalmazza a polgármestert a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási 

szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosítás megkötésére. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2022. szeptember 30. 

 

 

3. sz. Határozati javaslat 

 

 

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

hogy   

a) a FESZOFE Nonrofit Kft-vel kötött támogatási szerződésben szereplő, a 2022. évre 

meghatározott támogatás összegét 15.000 eFt-tal megemeli,  

b) felhatalmazza a polgármestert a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kötött támogatási 

szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosítás megkötésére. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2022. szeptember 30.  
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1. sz. melléklet 

 

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: 

 
  19.254.325 ezer Ft költségvetési bevétellel 

  25.105.422 ezer Ft költségvetési kiadással  

                                  -5.851.097 ezer Ft költségvetési egyenleggel  

                                     -729.369 ezer Ft működési egyenleggel  

          -5.121.728 ezer Ft felhalmozási egyenleggel  

                                     2.548.820 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel 

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

                                          48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással 

     312.447 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 

212.175 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.) 

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

 

   312.447 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: 

   
16.801.906 ezer Ft működési költségvetéssel 
 

ebből:       6.085.617 ezer Ft személyi juttatással  
   940.798 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális 

hozzájárulási adóval  
           6.875.236 ezer Ft dologi kiadással  
                    203.890 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival 
            2.696.365 ezer Ft egyéb működési célú kiadással  
 

   8.303.516 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel 
 

ebből:    1.569.071 ezer Ft beruházási célú kiadással 
   5.909.572 ezer Ft felújítási célú kiadással  
     824.873 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással 
 
     48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás      

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

312.447 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (irányítószervi tám. 
nélkül) 
    100.272 ezer Ft áh-n belüli megelőlegezések visszafizetéssel (éven túl) 
    212.175 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. 
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(8) A Rendelet 3/D sz. melléklete helyébe e rendelet 3/D sz. melléklete lép. 

(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. szeptember 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 


