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Tisztelt Közgyűlés!

Az  államháztartás  működési  rendjét  a  217/1998.  (XII.  30.)  számú 
kormányrendelet  szabályozza,  mely  szerint  az  önkormányzatok  költségvetési 
rendeletében elfogadott előirányzatok az év folyamán, mind főösszegében, mind 
belső tartalmában többször is módosulhatnak.
Ez alapvetően az  államháztartás  sajátos  működési  rendjével  függ össze,  mely 
alapján az önkormányzatok év közben is részesülnek a központi költségvetésből 
– döntően feladathoz, célhoz kötötten – pótelőirányzatokban, melyeket szükséges 
a  költségvetésen  átvezetni.  Mindemellett  a  költségvetési  előirányzatok 
módosítását  igényli  az  év  folyamán  a  különböző  feladatokhoz  átvett 
pénzeszközök,  elnyert  pályázatok költségvetésre  történő  ráépítése  is,  illetve  a 
polgármesteri hivatalban megtervezett előirányzatok egy részének a felhasználás 
helyére, az intézményekhez történő ún. „technikai” jellegű lebontása is.

E változások egy részének átvezetése már az első félévben megtörtént, melyről 
az első féléves gazdálkodásról szóló beszámolóban adtunk számot.

Jelen  előterjesztés  kereteiben  döntő  hányadában  kiadási  előirányzatok  közötti 
módosításokra,  illetve  intézményekhez  történő  előirányzat  lebontásra  teszünk 
javaslatot  a  költségvetés  bevételi-kiadási  egyensúlyának  megtartása  mellett. 
Előzőeken  túlmenően  javaslatot  teszünk  bevétellel  összefüggő  változások 
átvezetésére  is,  valamint  néhány  aktuális  kisebb  volumenű  többletigényhez 
fedezet biztosítására. A többletigények fedezetét döntőrészt az általános tartalék 
terhére javasoljuk biztosítani.

I.  BEVÉTELEKEN  BELÜLI  BELSŐ  ELŐIRÁNYZAT 
ÁTRENDEZÉS

A költségvetés összeállításánál a 2007. évi adóerőképesség becslése a 2005. 
évi bevallások adóalap adatai alapján történt. A 2006. évről beadott iparűzési 
adóbevallások adóalapjai a 2007. májusi adóbevallások feldolgozása során a 
vártnál lényegesen kedvezőbben alakultak, mely az iparűzési adóbevételünk 
növekedését  eredményezi.  A  számított  többlet  320  millió  Ft,  mellyel 
javasoljuk ezen adónem megemelését. Ugyanakkor szükséges az átengedett 
központi  adók  között  szereplő  személyi  jövedelemadóból 



jövedelemkülönbségek mérséklésére önkormányzatunkat megillető összeg 
320.000  eFt-tal  történő  csökkentése,  mivel  a  központi  támogatásnál  a 
lejelentett  adóerőképesség  alacsonyabb  adóalaphoz  kapcsolódóan  került 
megállapításra.

II. BEVÉTELT, KIADÁST EGYARÁNT ÉRINTŐ KORREKCIÓK

− A helyi közösségi közlekedés normatív támogatásaként 
önkormányzatunknak  megítélt  központi  támogatás  3.213  eFt-tal 
alacsonyabb  a  tervezett  előirányzatnál,  ezért  vált  szükségessé  mind  a 
bevételi, mind a kiadási előirányzat 3.213 eFt-tal történő csökkentése.

− Az önkormányzathoz befizetett  tűzvédelmi bírság 50%-át 
a  Belügyminisztériumhoz,  az  elővezetési  költség 60%-át  a  Borsodi 
Rendőrfőkapitányság-hoz  utalja  át  az  önkormányzat  jogszabályi  előírás 
alapján. A felmerült kiadásokhoz kapcsolódóan szükséges az előirányzatok 
rendezése 738 ezer Ft-os nagyságrendben.

− Az önkormányzat  megállapodás  alapján átadta  a  MIVÍZ 
Kft-nek  az  ivóvíz-  és  szennyvízelvezetési,  valamint  csapadékcsatorna-
elvezetési rendszer üzemeltetését biztosító eszközöket használatra, melyért 
a  Kft.  használati  díjat fizet  az  önkormányzat  részére.  Ugyanakkor  az 
önkormányzat  a  Kft  részére  a  zárt  rendszerű  csapadékcsatorna  rendszer 
üzemeltetéséért,  karbantartásáért  átalánydíjat  fizet  megállapodás  alapján. 
Ezért  javasoljuk  a  befizetett  összeggel,  53.573  ezer  Ft-tal  a  bevételi 
előirányzatot  megemelni,  míg  a  városüzemeltetési  feladatok  között  a 
csapadékvízelvezető  csatorna  üzemeltetése tételsorra  53.520  ezer  Ft 
előirányzatot  rendezni.  A  befizetett  összegből  53  ezer  Ft  általános 
tartalékba helyezését javasoljuk.

− Az igazgatási feladatok tételsor előirányzatának növelése 
szükséges  28.000  eFt-os  nagyságrendben  a  kifizetett  adóérdekeltségi 
támogatással összefüggésben, melynek fedezetéül a  gépjárműadó,  illetve 
építményadó bevételi többlet szolgál, 18.000 ezer Ft-os, illetve 10.000 ezer 
Ft-os összegben.

− A  Megyei  Illetékhivatallal kapcsolatosan 
önkormányzatunkat  érintően  a  2006.  év vonatkozásában  elszámolási 
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kötelezettség keletkezett  23.250  ezer  Ft-os  nagyságrendben,  melyet 
illetékbevételi többletből javaslunk rendezni. 

− A Közgyűlés III-51/16.325/2007. sz. határozatával döntött 
a  Mezőőri  Szolgálat  létrehozásáról.  A  Szolgálat  2007.  VII.  1-től 
megkezdte működését, melynek 2007. évi költségkihatása 11.390 ezer Ft. 
Az összeg fedezetét az igényelhető  állami támogatás,  illetve a  helyszíni 
bírság tételsoron éves szinten várható bevételi többlet biztosítja. 

− Az  év  folyamán  több,  az  Észak-Magyarországi 
Regionális  Fejlesztési  Tanácshoz  benyújtott  pályázatunk  kedvező 
elbírálást nyert. Az elnyert összegekkel javasoljuk a költségvetés bevételi-
kiadási oldalát megemelni az alábbiaknak megfelelően:
- Egressy  B.  Zeneiskola  épületének  átalakítása  és 

rekonstrukciója 27.199 ezer Ft 
- Tüskevár  Óvoda  és  Általános  Iskola  épületének 

korszerűsítése 21.442 ezer Ft 
- Bulgárföldi Általános és Magyar-Angol Két Tanítási 

nyelvű  Iskola  Erenyői  Tagiskolája  elektromos 
rekonstrukció 13.804 ezer Ft 

- Települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú 
belterületi közutak burkolat felújítása 2007. 46.547 
ezer Ft 

− A  Multifunkcionális  Kulturális  Központ  és 
Hangversenyterem tételsornál  az  üzembe  helyezést  követően  felmerült 
pótmunkákra a jótállási bankgarancia lehívásra került, melynek összegével 
5.000  ezer  Ft-tal  szükséges  megemelni  mind  a  bevételi,  mind  a  kiadási 
előirányzatot.

− A MIK ZRt. lebonyolításában megvalósuló Király u. 1-3-
5. sz.  panel program – melyhez az önkormányzat támogatást nyert el – 
kivitelezése befejeződött. A beruházás a tervezetthez képest 2.258 ezer Ft-
tal  kevesebbe  került,  mely  összeggel  szükséges  mind a  bevételi,  mind a 
kiadási előirányzat csökkentése.

− Az  önkormányzat  a  Miskolci  fejlesztési  pólusprogram 
kidolgozására, előkészítésére összességében 100.000 ezer Ft-ot nyert el az 
EU  nagyberuházások  előkészítése  fejezeti  előirányzatból.  Az  összegből 
eddig 20.000 ezer Ft épült be a költségvetésbe, a fennmaradó 80.000 ezer Ft 
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költségvetésbe  történő  beépítésére  jelen  korrekció  kereteiben  teszünk 
javaslatot.

− A Közgyűlés 29/2005. (VII. 7.) számú rendeletével döntött 
a  gépjármű-várakozóhelyek  biztosításának,  elhelyezésének,  valamint 
megváltásának szabályairól.  A rendelet alapján létrehozott parkolóalapból 
8.000 ezer Ft felhasználását javasoljuk a Szilágyi D. Általános Iskola előtti 
parkoló kialakítására.

III.  KIADÁSI  ELŐIRÁNYZATOKON  BELÜLI 
ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK

1.  Intézmények közötti átcsoportosítás 

A Közgyűlés  III-48/16.322/2007.  számú határozatával  döntött  a  Tüskevár 
Óvoda és Általános Iskola, valamint az  Éltes Mátyás Általános Iskola és 
Egységes  Gyógypedagógiai  Módszertani  Intézmény  összevonásáról. 
Ugyanezen határozatával döntött az Erkel Ferenc Alapfokú Zeneoktatási 
Intézmény  és  az  Egressy  Béni  Zeneiskola  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény integrálásáról is. Előzőekre tekintettel szükséges a költségvetési 
előirányzatok érintett intézmények közötti átvezetése.

2.  Polgármesteri Hivataltól intézményekhez történő átcsoportosítás 

− A  Díszalegységek  Fesztiváljára 15.000  ezer  Ft-ot 
biztosított  a  Közgyűlés  a  2007.  évi  költségvetésben.  A  Fesztivál 
megvalósult, a rendezvényt az Ifjúsági és Szabadidőház szervezte, ezért 
szükséges a költségvetési előirányzat lebontása a tényleges felhasználás 
helyére.

− A Diósgyőri Rádió támogatására 2.000 ezer Ft áll rendelkezésre, melyet 
javaslunk lebontani a feladatot ellátó Ady Endre Kulturális és Szabadidő 
Központ részére.

− Az Ifjúsági  és  Szabadidőközpont  szervezésében az  I.  félév  folyamán a 
különböző városi ünnepekkel, rendezvényekkel kapcsolatosan 7.628 ezer 
Ft  kiadás  keletkezett.  A felmerült  kiadás  egy részét  5.628 ezer  Ft-ot  a 
városi ünnepek tételsorról, míg további részét, 2.000 ezer Ft-ot az ünnepi 
tűzijátékok tételsor terhére javasoljuk biztosítani.
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− A  Közgyűlés  III-48/16.322/2007.  számú  határozatával 
osztályfejlesztésről döntött a  Martin János Szakiskolában.  Az ehhez 
szükséges 6.020 ezer Ft-os előirányzatot három tételsorról, a  pedagógiai 
munkát segítő álláshelyek létesítéséről, az  oktatási törvényben előírt 
órakedvezményekre  és  új  ellátandó  feladatokra  rendelkezésre  álló 
tételsorról,  valamint  az  egyéb  ágazati  feladatok előirányzatából 
javasoljuk biztosítani.

− Az  önkormányzatot  szakmai  vizsgák  támogatása jogcímén  megillető 
központosított  előirányzat  az  I.  félév  folyamán  átutalásra  került.  Az 
előirányzat  jelen  korrekció  kereteiben  kerül  lebontásra  az  érintett 
intézményekhez.

− A Helyi Környezetvédelmi Alap célelőirányzatból – a Környezetvédelmi 
és Energiaügyi Bizottság döntésének megfelelően – 380 ezer Ft a IV. sz. 
ÓGASZ-hoz,  míg 700 ezer  Ft  az  Iránytű  Avasi  Szociális  Szolgálathoz 
kerül lebontásra különböző rendezvények megvalósítására.

− A Győri kapui Településrészi Önkormányzat előirányzatából 300 ezer 
Ft-ot javaslunk lebontani az Ifjúsági és Szabadidőháznak a Győri kapui 
Gyereknap támogatására, a részönkormányzat döntésének megfelelően.

− Az Egyesített  Bölcsődék és  Egészségügyi  Szolgálat  2007.  június  30-ig 
1.690 ezer Ft-os összegben biztosított  iskolatejet a bölcsődés gyermekek 
számára, melyhez kapcsolódóan szükséges az előirányzat rendezése.

− A  „Védett  Férfiak  Egészségnapja  II.  Apák  Napja”  című  rendezvény 
szervezését,  lebonyolítását  az  Egyesített  Bölcsődék  és  Egészségügyi 
Szolgálat szervezte, melyhez 2.000 ezer Ft lebontását javasoljuk a városi 
egészségnapra,  egészségügyi  programokra rendelkezésre  álló  fedezet 
terhére.

− A  szociális  szakdolgozók  továbbképzése,  szakvizsgája tételsorról  a 
feladathoz kapcsolódóan 1.175 ezer Ft biztosítása szükséges az Egyesített 
Bölcsődék és Egészségügyi Szolgálat részére.

− Pedagógiai  szakszolgálat   címén  49.980  ezer  Ft  előirányzat  áll 
rendelkezésre  a  költségvetésben.  Jelen  korrekció  kereteiben  az  összeg 
lebontására  teszünk  javaslatot  a  feladatot  ellátó  intézményekhez,  a 
tényleges feladatmutatók alapján.
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− A  Megyei  Jogú  Városok  Sporttalálkozójának megrendezésére  2007. 
augusztus 31.-szeptember 2. között kerül sor Szegeden. Miskolc megyei 
jogú  Város  Önkormányzata  csapatának  részvételét  a  Miskolc  Városi 
Sportiskola  szervezte  meg.  Az ezzel  kapcsolatos  kiadások költségeinek 
megtérítésére 500 ezer Ft szolgál, melynek átcsoportosítása szükséges az 
érintett intézményhez.
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3.  Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás 

− A  polgármester,  illetve  az  alpolgármesterek  döntései 
alapján  összesen  300  ezer  Ft  átcsoportosítását  javasoljuk  a  Mecénási 
Alapokból az Idősbarát Önkormányzati díj tételsorra, a miskolci senior 
olimpiai  csapat  Senior  Olimpiai  Játékokon  való  részvételének 
támogatására.

− A  Győri  kapui  Településrészi  Önkormányzat 
döntésének  megfelelően  200  ezer  Ft  átcsoportosítása  szükséges  a 
Közbiztonság, Polgárőrség támogatása feladatra.

− A  MIK  ZRt.  által  bonyolított  2005.  évi 
energiaracionalizálási  pályázatokhoz,  valamint  thermofor  kémények 
felújításához a  társasházak 2006.  év folyamán az  őket  érintő tervezett 
hányadot  beutalták  az  önkormányzat  számlájára.  Azóta  a  beruházások 
befejeződtek,  a  tényleges  költségek  alapján  a  szövetkezetek részére  a 
beutalt  többletönerő  visszautalása megtörtént.  Ehhez  szükséges  a 
kapcsolódó  előirányzatok  átcsoportosítása  a  beruházási  tételsorokról  a 
működési  kiadások  között  megjelenő  kifizetésekhez  16.807  ezer  Ft-os, 
illetve 108 ezer Ft-os nagyságrendben.

− A  hátrányos  helyzetű  gyermekek  nyári  csillebérci 
táboroztatását segíti  a  Választókerületi  Alapból történő hozzájárulás, 
összességében  3.280  ezer  Ft-os  összegben.  A  Szirmai  Településrészi 
Önkormányzat 200 ezer Ft biztosításával segíti a feladat megvalósítását, 
így összességében a tételsorra 3.480 ezer Ft kerül átcsoportosításra.

− Javasoljuk  a  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás 
előirányzatáról az  ápolási díj szakvéleményezés díjára 1.000 ezer Ft, a 
kiegészítő  gyermekvédelmi  támogatás tételsorra  1.200  ezer  Ft 
átrendezését.

− A hidak fenntartásán rendelkezésre álló előirányzat nem 
biztosított  teljes  egészében  fedezetet  a  kötelező  hídfelülvizsgálatokra, 
ezért  szükséges  a  3.360  ezer  Ft-ot  a  jelzőlámpa  üzemeltetésről 
átcsoportosítani.

− Ez  évben  önkormányzatunk  –  mint  az  a  bevétellel 
összefüggő  előirányzatváltozások  blokkban  már  bemutatásra  került  – 
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újabb  pályázatot  nyert  el  a  települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú 
közutak burkolat felújítására.  A feladatok megvalósulása kapcsán újabb 
jelentős mennyiségű mart aszfalt keletkezik, melyből célszerű folytatni – a 
2006.  évben  beindult  gyakorlatot  követve  –  a  zúzalékos  utak  mart 
aszfalttal történő ellátását. A feladat fedezetigénye 20.500 ezer Ft, mely 
összeg a balesetveszélyes buszmegállók rekonstrukciója, illetve a Páva 
út önerős útépítés tételsorokról átcsoportosítható.

− Az Önerős Bizottság döntésének megfelelően szükséges az 
alábbi előirányzatok költségvetésen történő átvezetése:

- önerős közműépítések 
víz, szennyvíz + 40.000 ezer Ft 

- gázvezeték - 20.000 ezer Ft 
- villany - 20.000 ezer Ft 

− Az  év  folyamán  elnyert  pályázatokhoz  kapcsolódóan  a 
pályázati önrész tételről a konkrét beruházási feladatokra szükséges az 
önrészeket kivezetni  összességében 189.825 ezer Ft-os nagyságrendben, 
az alábbiak szerint:

- Nagy-Avas Felső sor 446. előtti partfalszakadás 
helyreállítása 9.952 ezer Ft 

- Egressy B. Zeneiskola épületének átalakítása és 
rekonstrukciója 18.133 ezer Ft 

- Tüskevár Óvoda és Általános Iskola épületének 
korszerűsítése 18.427 ezer Ft 

- Bulgárföldi Általános és Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Iskola Erenyői Tagiskolája 
elektromos rekonstrukció 10.179 ezer Ft 

- Települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat felújítása 2007.

133.134 ezer Ft 

− A  nagyvolumenű  útrekonstrukció tételsorról  került 
kifizetésre  a  pályázathoz  szükséges  terv  készítésével  kapcsolatos  1.407 
ezer  Ft,  így  javasoljuk  az  előirányzat  tervezési  feladatokról történő 
átcsoportosítását.

− Az  Avasi  Gimnázium  épületbővítés  és  rekonstrukció 
engedélyezési, kivitelezési tervének készítésénél pótmunkák merültek fel 
42 ezer Ft-os nagyságrendben, valamint a háziorvosi rendelők felújítása 
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feladatnál is többletteljesítés jelentkezett 79 ezer Ft-os összegben. A két 
összeg  fedezete  a  Pereces,  Liszkay  G.  u.  csúszásveszély  további 
figyelése tételsoron  keletkezett  121  ezer  Ft-os  megtakarításból 
átcsoportosítható.

− A Szolártsik tér park kialakítása sorról került kifizetésre 
az elkészült kiviteli terv közmű egyeztetési eljárása, ezért szükséges a 40 
ezer Ft-os előirányzat tervezési feladatokról történő átrendezése.

− A Diósgyőri Gimnázium épületbővítés és rekonstrukció 
feladatnál előre nem látható pótmunkák merültek fel – régi és új épület 
közötti  összekötő  szárnyban  az  elavult  vezetékrendszer  cseréje, 
homlokzatfelújítás,  nyílászáró  cserék,  vizesblokkok  legszükségesebb 
helyreállítási munkái –, összességében 17.522 ezer Ft-os nagyságrendben. 
Az  ehhez  szükséges  előirányzat  a  Ferenczi  S.  Egészségügyi 
Szakközépiskola épületbővítés és rekonstrukció kapcsolódó feladatai 
tételnél jelentkező maradványból biztosítható.

− A Diósgyőri Gimnázium épületbővítés és rekonstrukció   
két tételsora között az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé:

- építés + 25.644 ezer Ft
- kapcsolódó feladatok - 25.644 ezer Ft

− A  kerékpárút  kialakítása tételen  rendelkezésre  álló 
előirányzat terhére került kifizetésre a 3.960 ezer Ft-os tervezési költség, 
ezért indokolt a fedezet tervezési feladatokról történő átcsoportosítása.

− Az önkormányzat a Szinva-patak medertámfal beomlása 
címen vis maior pályázatot nyújtott be, melyre ígérvény van az országos 
vis maior keretből.  A feladathoz kapcsolódó 7.400 ezer Ft-os önrészt  a 
tervezési  feladatok költséghelyről  kell  biztosítani  a  közgyűlési 
határozatban megfogalmazottak alapján.

− Néhány feladat esetében – az 1. sz. mellékletben tételesen 
felsoroltak  szerint  –  működési  előirányzatoknak  a  beruházási 
előirányzatok  közé  történő  átcsoportosítására teszünk  javaslatot  a 
tényeges  teljesítéseknek  megfelelően,  a  számviteli  előírásoknak  eleget 
téve.

4.  Többletigények kezelésével összefüggő átcsoportosítási javaslatok 
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− A Gazdasági Bizottság 37/2007. sz. határozatával döntött a 
Miskolci Operafesztivál Kht. 2006. évi 17.629 ezer Ft-os veszteségének 
visszapótlásáról.  A  szükséges  fedezetet  az  általános  tartalék  terhére 
javasoljuk biztosítani.

− A Közgyűlés V-110/16.499/2007. számú határozatával az 
Önálló  Másság  Életminőség  Fejlesztő  Alapítvány részre  a  Miskolc, 
Váltó u. 45. sz. alatti épület – szolgáltatás beindítás előtti – üzemeltetési 
költségeinek  biztosítására  2.200  ezer  Ft-ot  hagyott  jóvá.  A  szükséges 
fedezetet az általános tartalék terhére javasoljuk biztosítani.

− A  Közgyűlés  II-32/16.241/2007.  számú  határozatával  a 
Miskolc Városi Sportiskola sportági kínálatának bővítéséről és a Lékó 
Péter  Sakkiskola  megalapításáról döntött.  A  működéshez  a  2007. 
március 1. – 2007. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan 8.278 
ezer  Ft-ot  hagyott  jóvá,  melyet  az  általános  tartalékból javaslunk 
biztosítani.

− Az  év  eltelt  időszakában  jelentkezett  néhány  olyan 
többletigény, melyekre az eredeti költségvetés fedezetet nem tartalmazott. 
E feladatokra ugyancsak az általános tartalék terhére javaslunk fedezetet 
biztosítani az alábbiak szerint: 

= A  2007.  pünkösdi  esőzések  okozta  elöntések jelentős  károkat 
okoztak  a  város  egyes  részein.  E  területeken  szükségessé  vált  a 
vízrendezési  feladatok  sürgető  elvégzése  és  a  hozzájuk  szükséges 
tervezési folyamatok azonnali indítása. A feladatok kivitelezésére a 
belvízelvezetési  tételek  között  nem  áll  rendelkezésre  előirányzat, 
ezért javasoljuk a  helyi vízkárelhárítás tételsor összegének 15.000 
ezer Ft-tal történő megemelését.

= Az  újonnan  létesült  szökőkutak –  Hősök  tere,  Petőfi  tér, 
Sportcsarnok  előtti  tér  –  üzemeltetésére a  költségvetés  nem 
tartalmazott  fedezetet,  ezért  szükséges  a  Városgazda  Kht.  egyéb 
működési támogatásának 4.000 ezer Ft-tal történő növelése.

= A mozgáskorlátozottak  közlekedését  elősegítő  pályázat  kereteiben 
lift létesült a Búza téri aluljáróban. Az üzemeltetéséhez szükséges 
összeggel,  1.000 ezer  Ft-tal  javasoljuk a  Városgazda Kht.  egyéb 
működési támogatását megemelni.
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= A  Factory  Sportaréna  üzemeltetésére  a  Komlóstetői  Kerékpáros 
Sportklubbal az önkormányzat szerződést kötött.  A  Mászócsarnok 
kialakítása – melyet az üzemeltető végez – az eredetileg tervezettől 
jelentősebb  ráfordítást  igényel,  ezért  javasoljuk  a  beruházáshoz  
5.000 ezer Ft  támogatás biztosítását.

= Perecesen a Dalárda és a Jószerencse út végében található területen 
illegális  hulladéklerakó  működött,  mely  rendszeresen 
újratermelődött. A területről május hónapban az ott található szemét 
elszállítása és a terület elegyengetése megtörtént.  A területen – az 
illegális  szemétlerakóhely  megújulásának  megakadályozása 
érdekében – 2.000 ezer  Ft  felhasználásával  közpark létrehozását 
javasoljuk, melynek őrzését az ott lakók vállalták.

= A pályázati  támogatással  megvalósuló  Kárpát-medence  viseleteit 
bemutató  magángyűjtemény  látogathatóvá  tételének 
támogatására 5.000 ezer Ft támogatás biztosítása szükséges, mely 
összeggel  az  évközi  kulturális  rendezvények tételsort  javasoljuk 
megemelni.

= A  Miskolci  Városgazda  Kht.  a  kistérségi  közmunka  program 
keretében  két  projektre  nyert  támogatást,  melynek  települést 
terhelő  önrészét befizette  a  Társulás  részére.  Javasoljuk  az  ehhez 
szükséges 3.447 ezer Ft-ot a Kht. részére biztosítani.

= A  Közgyűlés  V-100/16.490/2007.  sz.  határozatával  döntött  a 
gyermekétkeztetéssel  kapcsolatos  intézményi  konyhák 
működtetésének  racionalizálásáról.  Ennek  kereteiben  több 
intézményi főzőkonyha melegítőkonyhává került  átalakításra,  mely 
az érintett konyháknál  konyhai eszközök  – badellák –  beszerzését 
igényelte. A lefolytatott közbeszerzési eljárást követően az eszközök 
beszerzése  folyamatban  van,  összességében  26.259  ezer  Ft-os 
nagyságrendben.  Javasoljuk az előirányzat érintett  intézményekhez 
történő lebontását.

− A Szociális Osztály Miskolc, Petőfi S. u. 39. sz. alatt lévő 
épülete állapotát  tekintve régóta felújításra szorul.  Az évek óta húzódó 
probléma megoldására – a legszükségesebb belső festési, karbantartási, 
állagmegóvási  feladatok elvégzésére  –  2.325  ezer  Ft  felhasználását 
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javasoljuk,  melynek  fedezete  a  helyszíni  bírság tételsor  várható 
többletbevételéből biztosítható.

IV.  EGYÉB,  ELŐIRÁNYZAT  MÓDOSÍTÁST  NEM  IGÉNYLŐ 
JAVASLAT

Javasoljuk a  Szentpéteri  kapu – Levente vezér u. jelzőlámpa telepítés 
tételsor megnevezésének Szentpéteri kapu – Levente vezér u. jelzőlámpa 
telepítés  és  26.  sz.  főútvonal  elkerülő út  forgalomirányító  csomópont 
átalakítására történő módosítását. A jelzőlámpa telepítés a Magyar Közút 
Kht-val közös beruházásban megvalósult.  A soron keletkezett maradvány 
fedezetet  nyújt  a  26.  sz.  főúti  forgalomirányító  csomópont  átalakítására, 
mely elengedhetetlenül szükséges a BOSCH II. út átadásához. Ez indokolja 
a tételsor megnevezésének módosítását.

Az előzőekben részletezett  korrekciós  tételeket,  valamint  a  módosítást  követő 
előirányzatokat a 1-9. sz. mellékletek tartalmazzák.

A korrekció a költségvetés bevételi-kiadási egyensúlyát nem módosítja.
Az  előirányzat  módosításokhoz  szükséges  fedezet  részben  a  feladathoz 
kapcsolódó  bevétellel,  részben  belső  átcsoportosítással,  illetve  az  általános 
tartalék terhére biztosítható. 

Mindezek  alapján  kérem  a  költségvetés  korrekciójáról  szóló  rendelet 
megalkotását, a korrigált előirányzatok jóváhagyását. 

Miskolc, 2007. augusztus

K á l i    Sándor

12



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
....../2007. (….....) SZÁMÚ RENDELETE

az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
6/2007. (III. 7.) sz. rendelet módosításáról

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és szerveik ... 
feladat-  és  hatásköréről"  szóló  módosított  1991.  évi  XX.  törvény  138.  §  (1) 
bekezdés  d.)  pontjában  foglaltak  alapján  az  önkormányzat  2007.  évi 
költségvetéséről  szóló  pénzmaradvánnyal  növelt  6/2007.  (III.  7.)  sz. 
önkormányzati  rendelettel  (a  továbbiakban  R.)  megállapított  előirányzatok 
módosítására a következő rendeletet alkotja:

1.§

A R. 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az önkormányzat 2007. évi költségvetésének
a.) bevételi főösszegét 53.229.611  ezer  Ft-ban
b.) kiadási főösszegét 57.584.141  ezer  Ft-ban

ebből az adósságszolgálat összegét 1.238.726  ezer  Ft-ban
c.) hiányát 4.354.530 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2.§

A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete, a R. 1/a. számú 
melléklete  helyébe  e  rendelet  2/a.  sz.  melléklete,  a  R.  3.  számú  melléklete 
helyébe e rendelet 3. sz. melléklete, a R. 4/a. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. 
sz. melléklete, a R. 4/b. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete, a R. 
4/c. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete, a R. 4/d. sz. melléklete  
helyébe e rendelet 8. sz. melléklete, a R. 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. 
sz. melléklete lép.

3.§

A R. 2.§ (1)-(10) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A személyi jellegű kiadások előirányzata 20.002.212 ezer Ft
(2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munka-

adói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata 6.510.814 ezer Ft
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(3) A dologi jellegű kiadások előirányzata 11.228.722 ezer Ft
(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 24.321 ezer Ft
(5) Pénzeszközátadás, támogatások

(speciális célú támogatások) előirányzata 6.542.137 ezer Ft 
(6) A beruházások előirányzata 11.625.948 ezer Ft 
(7) A felújítások előirányzata 304.573 ezer Ft 
(8) A költségvetés általános tartaléka 76.688 ezer Ft 
(9) A költségvetés céltartaléka 30.000 ezer Ft 
(10) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata 1.238.726 ezer Ft 

4.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. augusztus

dr. M é s z á r o s  Miklós K á l i   Sándor
jegyző polgármester
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