
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

          Iktató szám: Sz-368/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság  

2022. december 7-i rendes ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat a szakbizottság hatáskörébe tartozó 3412. számú sport és 

szabadidős feladatok költségvetési sor felosztására 

 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető Humánszolgáltatási Iroda 

    Halmai András irodavezető helyettes Humánszolgáltatási Iroda 
    Hajdu Erika csoportvezető Humánszolgáltatási Iroda 

Hidasi Gábor sportreferens Humánszolgáltatási Iroda 
     
 
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  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.  
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Tisztelt Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság!  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának a jelenleg hatályos 2022. évi 

költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) számú önkormányzati rendeletében a 3412. ”Sport és 

szabadidős feladatok” költségvetési előirányzatán 25.000.000,- Ft került szerepeltetésre.  

 

Tárgyi előirányzat felhasználását az ESzSICB. 41/2022. (III.9.) sz. határozat 5. pontja hagyta 

jóvá az alábbiak szerint: 

 

„ESZSICB 41/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 

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

5. 3412. sorszámú „Sport és szabadidős feladatok” megnevezésű költségvetési előirányzat 

felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

"3412." számú "Sport és szabadidős feladatok" megnevezésű költségvetési előirányzat  

2022. évi felosztása 

Felhasználás módja 

Felhasználásra elkülönített 

összeg  

(Ft) 

Lakossági sport és szabadidős rendezvények 12 300 000  

Sporteszközbeszerzés 700 000  

Nyári napközis tábori programok; Sportgála 4 000 000  

Egyedi kérelmek 3 000 000  

Összesen: 20 000 000  

„ 

A tárgyi előirányzat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének 

módosításáról szóló 28/2022. (XI.22.) önkormányzati rendelet alapján került megemelésre 

5.000.000, Ft-tal, ezért a költségvetési sor felosztására az alábbi módosítási javaslatot teszem: 

 

"3412." számú "Sport és szabadidős feladatok" megnevezésű költségvetési előirányzat  

2022. évi felosztása 

Felhasználás módja 

Felhasználásra elkülönített 

összeg  

(Ft) 

Lakossági sport és szabadidős rendezvények 11.300.000  

Sporteszközbeszerzés 7.700.000  

Nyári napközis tábori programok; Sportgála 4.100.000  

Egyedi kérelmek 1.900.000  

Összesen: 25.000.000  
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Fentiek szerint a lakossági sport és szabadidő rendezvényekre, az egyedi kérelmekre 

előirányzott összeg csökkenne és a fennmaradó összeget kültéri és beltéri lakossági, óvodai 

sportrendezvényeken használatos különböző sporteszközök beszerzésére fordítanánk. A 

sporteszközök beszerzésével a rendezvényeink színvonala emelkedne, több eszközt vehetnek 

igénybe az érintettek, valamint mentesülünk az eszközök magas bérleti díjaitól. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntés meghozatalát. 

 

Budapest, 2022. november 23. 

 

 

 

 Tisztelettel: 

 

 

 Baranyi Krisztina s.k. 

 polgármester 
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Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, 

Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy a 2022. évi 3412. „Sport és Szabadidős feladatok” 

költségvetési előirányzat felhasználására vonatkozó ESzSICB. 41/2022. (III. 9.) sz. határozat 

5. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

"3412." számú "Sport és szabadidős feladatok" megnevezésű költségvetési előirányzat  

2022. évi felosztása 

Felhasználás módja 

Felhasználásra elkülönített 

összeg  

(Ft) 

Lakossági sport és szabadidős rendezvények 11.300.000  

Sporteszközbeszerzés 7.700.000  

Nyári napközis tábori programok; Sportgála 4.100.000  

Egyedi kérelmek 1.900.000  

Összesen: 25.000.000  

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 

 


