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XII-190/4901/1996.sz.HATÁROZAT: 

Tárgy: 1997. évi költségvetés koncepciója 

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 1997.évi 
költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a 
vitában elhangzottak figyelembevételével a következő határozatot hozta: 

1. A Közgyűlés a költségvetési koncepciót elfogadta és azt a további 
tervező munka, a költségvetési rendelettervezet készítés alapjának 
tekinti. 

2.A Közgyűlés a részletes költségvetés kimunkálása során 
szükségesnek tartja a következő követelmények érvényesítését: 

2.1.Forráshiányos költségvetés nem készíthető. A költségvetés 

egyensúlyát külső források (hitel) számításba vétele nélkül kell 
biztosítani. 

2.2. Az önkormányzati intézmények valamint a város működőképes 
ségének alapvető feltételeit biztosítani szükséges. 

2.3.A korábban vállalt, 1997-re ütemezett kötelezettségeket (adósság-
szolgálat, folyamatban lévő áthúzódó feladatok) a költségvetési 
javaslatba be kell építeni. 

2.4.Az önkormányzati gazdálkodás biztonsága érdekében a kiadások 
legalább 0,5 %-át elérő általános tartalék képzésére kerüljön sor. 

2.5.A költségvetési kondíciókat különféle országos és regionális 
pályázatokhoz kapcsolódással is javítani kell. A pályázatokhoz 
szükséges saját erő biztosítására céltartalékot kell elkülöníteni. 

2.6.A tervezés során lehetőség szerint biztosítani kell, hogy a tervezett 
kiadásokban a felhalmozási célú (rendkívüli) kiadás részaránya 
legalább 10 % legyen. 

2.7.Az új közalkalmazotti illetménytábla bevezetésének 
költségkihatásai, az 1996. évi bérintézkedések áthúzódó hatásait 
és a 4 %-os létszámcsökkentést is tartalmazó 17 %-os 
keresetnövekedés keretein belül vehetők figyelembe a tervezés 
során. 

2.8.A tervezés során a már elfogadott koncepciókat (kulturális, sport), 
illetve az azokban megfogalmazott, ütemezhető feladatokat 
figyelembe kell venni. 



3.A közgyűlés a költségvetési koncepcióban bemutatott 
forráslehetőségek és felhasználási igények közötti eltérés lehetséges 
mértékű csökkentése érdekében az alábbiak végrehajtását tartja 
szükségesnek: 

3.1. A költségvetés forrásait illetően: 

3.1.1. A vagyongazdálkodási koncepció célkitűzéseinek 
alapulvételével ki kell alakítani a vagyongazdálkodás 
hatékonyabb szervezeti kereteit, módszereit. 
Ezen belül: 
 javaslatot kell kidolgozni a Polgármesteri Hivatalban 

maradó illetve külső szervezethez átrendezhető 
feladatokra. 
Ezzel együtt ki kell munkálni a koncepcióban számításba 
vett bevételek növelési lehetőségeit a következő 
területeken: 
=épületek,építmények,garázs 
=földingatlan 
  értékesítések 

 tovább kell folytatni az 1996-ban megkezdett portfólió 
kezelésben lévő részvény, üzletrész mobilizálást. 

 a privatizációs bevétel  időbeni realizálása érdekében fel 
kell gyorsítani az előkészítő munkálatokat, döntéseket. 

3.1.2. Felül kell vizsgálni a helyi adókkal kapcsolatos jelenleg 
hatályos önkormányzati rendeleteket, figyelemmel a 
törvénymódosítás hatásaira is. 

3.1.2.1.A koncepcióban számított helyi iparűzési adó 
realizálhatósága érdekében a jelenlegi adómérték 
1 %-ról a törvény szerinti maximumra, 1,2 %-ra 
történő emelése mellett úgy, hogy a foglalkoztatást 
elősegítő termelő, szolgáltató vállalkozások 
megfelelő preferenciában részesüljenek. 

3.1.2.2.A helyi adó bevételek további növelése érdekében 
ugyancsak meg kell vizsgálni az építményadónál 
alkalmazott adómértékek emelési lehetőségét is. 
Az adómértéket övezetek, építményfajták szerint 
kell differenciáltan megállapítani. 

A szükséges rendeletmódosítási javaslatokat, az adóévet 
megelőzően (a szükséges egyeztetések után) úgy kell a 
közgyűlés elé terjeszteni, hogy a változások hatása a 
költségvetési javaslatba beépíthető legyen. 

3.1.3. A költségvetési koncepcióban javasolt - helyi adóként 
működő megosztott bevételt jelentő - gépjárműadó 



előirányzat teljesíthetősége érdekében szükséges az erre 
vonatkozó helyi rendelet felülvizsgálata, módosítása. 
A közgyűlési előterjesztést a 3.1.2. pontban foglaltak 
szerint kell elkészíteni és benyújtani. 

3.1.4. A források növelése érdekében javítani kell a pályázatok 
menedzselését. Ennek szervezeti lehetőségét a 
Polgármesteri Hivatal keretein belül meg kell teremteni. 

3.1.5.A költségvetés stabilizálását az önkormányzati "kis kincstár" 
1997. január 1-i bevezetésével is elő kell segíteni. 

3.2. A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében minden 
szakterületen felül kell vizsgálni a számításba vett kiadási 
igényeket a következő szempontok alapján: 

3.2.1.Folytatni kell a korábban megkezdett intézmény 
szervezetkorszerűsítési reformot a szakmai 
részkoncepciókban megfogalmazottak szerint. 

3.2.2. Folytatni kell az irányított létszámgazdálkodást. 

3.2.3. Átfogóan felül kell vizsgálni az önkormányzat által ellátott 
feladatokat. 
Melyek azok, amelyeket: 
 továbbra is el kell látni, támogatni kell 
 önkormányzati szférán kívül 
= közhasznú társasági formában, 
= civil, karitatív szervezetek útján 
= vállalkozásba adással 
el lehet látni, 
 az önkormányzat tovább nem vállal fel, ellátásukról 

nem gondoskodik. 

A szakmai elvárások mellett a gazdaságossági 
szempontok is kapjanak teret. Hatékonyabbá, 
koncentráltabbá kell tenni a pénzeszközök felhasználását. 

3.2.4. A közszolgáltatási támogatások javasolt növekménye 12 %. 
Ennek megfelelően ki kell munkálni a szükséges 
tarifaemelések nagyságrendjét - figyelemmel a lakossági 
terhekre is - és az erre vonatkozó javaslatot a Közgyűlés 
elé kell terjeszteni. 

3.2.5.A MIHŐ-nek javasolt költségvetési támogatás mellett 
szakmailag meg kell vizsgálni a MIHŐ és Fűtőmű Kft 
likviditási problémáit, és amennyiben szükséges, úgy a 
költségvetés kialakításánál forgóalap pótlásról kell 
gondoskodni. 



3.2.6.Tovább kell szorgalmazni és fokozottan támogatni azokat a 
külső források bevonásával megvalósítható beruházásokat, 
amelyek az önkormányzat érdekkörével egybeesnek és 
önkormányzati pénzeszközöket váltanak ki (önerős 
lakossági és egyéb beruházások, stb.) 

3.2.7.A szociális ellátás iránti tömeges igények kielégíthetősége 
érdekében a rászorultsági elv érvényesítésével fokozni kell 
az ellátási rendszer hatékonyságát, figyelemmel a már 
meghozott és a továbbiakban várható törvénymódosításokra 
is. Az ellátás minősége a karitatív és más érintett 
szervezetekkel való együttműködéssel tovább javítandó. 

3.2.8.Az oktatási intézmények és feladatok vonatkozásában - az 
átvilágítás tapasztalatainak hasznosításával - fokozott 
figyelmet kell fordítani a párhuzamosságok megszüntetése, 
a nyitvatartási rend szabályozása, a csoportbontások 
indokoltsága, egyes (nem kötelező) szolgáltatások 
térítéskötelessé tétele, a szakmai és gazdasági integráció 
lehetősége kérdéseire. 

3.2.9.Áttekintendő a tömegközelekedési koncepcióból adódó 
feladatok - elsősorban az autóbuszrekonstrukció - 
beinditásának 1997. évi lehetősége. 

4.A közgyűlés a költségvetés forrás-felhasználás oldalai egyensúlyának 
biztosítása érdekében a tervező munka során további belső 
egyeztetéseket tart szükségesnek, melyben a polgármester 
koordinálásával a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek 
vezetői mellett a költségvetési tanácsnok is vegyen részt. 

5. A közgyűlés szükségesnek tartja, hogy a költségvetési javaslat 
előzetes - jogszabályok által is előírt - érdekképviseleti egyeztetését a 
polgármester szervezze meg. 

Felelős: polgármester 
Közreműködik: a Polgármesteri Hivatal érintett osztályvezetői 
Határidő:a.)a költségvetés tartalmát illetően:a költségvetési törvény 

elfogadását követő 30 nap, illetve a törvényben 
meghatározottak szerint 

b.) az évközi intézkedések vonatkozásában: 
              folyamatos illetve 1997. június 30. 

 
Kmft. 

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



 
A kiadmány hiteléül: 

 
 

kiadó 
 


