
 
 
Kivonat Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 
1996. szeptember 5-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
VIII-125/4654-4/1996.sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: 1996. évi költségvetési egyensuly és gazdálkodás stabilitásának 

biztositása 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az 1996. évi költségvetés 
korrekciójáról szóló előterjesztést, mely alapján a költségvetési egyensúly, a 
gazdálkodás stabilitásának biztosítása érdekében az alábbi gazdálkodási 
intézkedéseket tartja szükségesnek: 
 
1.) Bevételek vonatkozásában: 

 
a.) Át kell tekinteni, fel kell gyorsítani a portfolió kezelést a költségvetés 

kondícióinak függvényében, a minél nagyobb eredmény realizálása 
érdekében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik: Vagyonkezelő és Vállalkozási Osztály vezetője 
 Tulajdonosi Bizottság 

b.) A kintlévőségek hatékonyabb beszedése érdekében intézkedéseket kell 
tenni új módszerek alkalmazására, így keresni kell behajtással 
foglalkozó profi cégeket a feladat lebonyolítására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Közreműködik: érintett osztályok vezetői 

c.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanok értékesítésénél a 
jelenleg alkalmazott módszereken túlmenően szükség esetén a 
pályázati kiírást mellőzve,  a potenciális vásárlókör közvetlen 
megkeresése útján történő értékesítésre is sor kerülhessen. 
El kell érni, hogy az értékesítendő ingatlanok esetében olyan műszaki, 
főépítészi, földhivatali előkészítettség álljon rendelkezésre, melyek 
alapján az érintett ingatlanok gyorsan értékesíthetővé válnak. 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik: Vagyonkezelő és Vállalkozási Osztály vezetője 
 Városüzemeltetési és Városellátási Osztály vezetője 
 Városi Főépítész 
 Tulajdonosi Bizottság 

 

 



 

d.) Fel kell gyorsítani a Libra, az ÉMÁSZ és a TIGÁZ üzletrészek 
értékesítését. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   polgármester 
Közreműködik: Vagyonkezelő és Vállalkozási Osztály vezetője 
 Tulajdonosi Bizottság 

e.) Az illetékbevételek beszedése érdekében úgy a személyi, mind a tárgyi 
feltételek vonatkozásában a megfelelő intézkedéseket meg kell tenni. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

f.) A Közgyűlés úgy dönt, hogy a költségvetési kiadások finanszírozásához, 
a fizetőképesség biztosításához szükség esetén a lakásértékesitésből 
befolyó bevételek ideiglenesen bevonásra kerülhetnek a gazdálkodásba  
a közgyűlés által XI-163/4851-2/1995.számú határozatban elfogadott 
lakásgazdálkodási irányelvek végrehajtásáról szóló határozat egyidejű 
teljesíthetősége mellett . 
 

Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Városüzemeltetési és Ellátási Osztály, 

MIK.Rt.Igazgatója, 
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály, 

Határidő: folyamatos 

2.) Kiadások vonatkozásában: 
 
a.) A Közgyűlés úgy dönt, hogy mindaddig amíg a felhalmozási és 

tőkejellegű bevételek realizálásában lényeges elmozdulás nem 
következik be, újabb kötelezettségvállalás, szerződéskötés csak 
feltétlenül indokolt esetben engedélyezhető. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
Közreműködik: a Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

b.) A már megkötött szerződések vonatkozásában fel kell készülni a 
fizetési határidő esetleges átütemezésére is, melynek érdekében 
lehetőség szerint kezdeményezni kell a szerződésmódosításokat. 
 
Határidő:  szeptember 30., illetve folyamatos 
Felelős: polgármester 
Közreműködik:  Építési és Beruházási Osztály vezetője 
 Városüzemeltetési és Városellátási Osztály vezetője 
 Főépítészi Osztály vezetője 
 Pénzügyi-  és Gazdálkodási Osztály vezetője 

 



 

 

c.) A gazdálkodás valamennyi területét érintően fel kell tárni a tárgyévi 
megtakarítási lehetőségeket, fel kell mérni, hogy melyek azok a 
feladatok, amelyek véglegesen elhagyhatók. Az erre vonatkozó 
javaslatot a III. negyedévi korrekció kapcsán a Közgyűlés elé kell 
terjeszteni. 
 
Határidő: szeptember 30., folyamatos 
Felelős: polgármester 
Közreműködik: a Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

d.) Az intézményi gazdálkodás területén, a szűkös pénzügyi keretek mellett 
is  el kell kerülni az intézmények támogatási  túlfinanszírozását, az 
eddigiektől határozottabban meg kell követelni az önállóan gazdálkodó  
intézmények előirányzaton belüli gazdálkodását, 
kötelezettségvállalásait, felelősségét. 
A gazdálkodási lehetőségeket indokolatlanul túllépő intézményvezetők 
ellen felelősségrevonást kell kezdeményezni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
Közreműködik:  érintett osztályok vezetői 
 Ellenőrzési Osztály vezetője 
 Pénzügyi Bizottság elnöke 
 Oktatási Bizottság elnöke 

e.) A központilag tervezett működtetési előirányzatokat csak a III. 
negyedévi tájékoztatót követően lehet a legszükségesebb esetben az 
intézmények részére biztosítani. Az erre vonatkozó javaslatot a III. 
negyedéves korrekció keretében a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 
 
Határidő: novemberi közgyűlés 
Felelős: polgármester 

f.) Az oktatási törvény alapján, az átvilágítást is figyelembevéve a 
költségvetés stabilitása érdekében intézkedéseket kell tenni 
= a kötelező óraszám növelés, 
= az egy tanulócsoportra jutó tanulólétszám növelés, 
= a nem kötelező feladatok finanszírozása, 
= az oktatási intézmények további szakmai, gazdasági korszerűsítése 
    vonatkozásában, 
=a költségvetési  reformot folytatni kell ezen a  területen is. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Közreműködik: Közoktatási- és Közművelődési Osztály vezetője 
                         Oktatási Bizottság 

 

 



 

  

g.) Az intézmények finanszírozásánál, gazdálkodásánál a korábbi években 
kialakult gyakorlat helyett olyan új formákat, módszereket kell keresni - 
pl. közbeszerzési törvény alapján városi szintű beszerzések 
megszervezése, esetlegesen helyi kincstár kialakítása, stb. -, melyek 
alkalmazásával a rendelkezésre álló szűkös források hatékonyabb 
felhasználása válik lehetővé. 
 

Határidő: az előkészítésre az 1997. évi költségvetés, illetve folyamatos 
Felelős: polgármester 
Közreműködik:  a Polgármesteri Hivatal érintett osztályvezetői 

h.) Meg kell tenni a szükséges lépéseket a kincstári rendszer  1997. január 
1-től történő bevezetésére.Az ere vonatkozó elképzeléseket az 1996. 
novemberi közgyűlés elé kell terjeszteni. 

Felelős: polgármester 
Közreműködik: Pénzügyi- és Gazdálkodási Osztály vezetője 
Határidő: 1996. novemberi közgyűlés 

 
Kmft. 

 
 
Dr.Szádeczki Zoltán sk.                                    Kobold Tamás sk. 
        jegyző                                                           polgármester 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 

kiadó 
 


