
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

34/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló  
5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feladat-és hatáskörét gyakorolva, az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1.§ 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete 
(a továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A Közgyűlés az önkormányzat 2020. évi költségvetését 

a)   62.598.733.497 Ft költségvetési bevétellel, 
b) 101.508.999.021 Ft költségvetési kiadással, 
c)   - 38.910.265.524 Ft költségvetési egyenleggel, melyből  
ca)      - 4.080.109.785 Ft működési egyenleg, 
cb)    - 34.830.155.739 Ft felhalmozási egyenleg 
d)   41.579.376.576 Ft finanszírozási bevétellel, 
e)     2.669.111.052 Ft finanszírozási kiadással, 
f)   38.910.265.524 Ft finanszírozási egyenleggel, 
g) 104.178.110.073 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.” 

 
2.§ 

A R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Közgyűlés az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában megállapított -4.080.109.785 Ft 
működési egyenleget, és cb) alpontjában megállapított -34.830.155.739 Ft felhalmozási 
egyenleget, valamint az e) pontja szerinti 2.669.111.052 Ft finanszírozási kiadást a d) pontja 
szerinti 41.579.376.576 Ft finanszírozási bevételből finanszírozza.” 

 
3.§ 

A R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ (4) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül: 
 

a) Működési költségvetési kiadások előirányzata           43.658.310.333 Ft, 
 

 aa) A személyi jellegű kiadások előirányzata 10.266.927.035 Ft, 



 

  ebből: 
  a Polgármesteri Hivatalnál a nemzetközi és belföldi kapcsolatok 

 reprezentáció előirányzata  36.800.000 Ft, 
 

 ab) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
 hozzájárulási adó előirányzata 1.953.084.101 Ft, 
 ac) A dologi kiadások előirányzata  17.703.800.223 Ft, 
 ad) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata  450.400.000 Ft, 
 ae) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 13.284.098.974 Ft, 
  ebből: 
  a költségvetés általános tartaléka  230.180.888 Ft, 
  a költségvetés céltartaléka 1.723.502.992 Ft, 
  ebből:   

 iparűzési adóval összefüggő céltartalék 0 Ft 
  céltartalék a koronavírus gazdasági  
  következményeinek kezelésére 1.723.502.992 Ft 
  
 
b) Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata         57.850.688.688 Ft, 
 

ba) A beruházások előirányzata  54.258.765.479 Ft, 
bb) A felújítások előirányzata 232.901.011 Ft, 
bc) Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata  3.359.022.198 Ft, 

 
c) Finanszírozási kiadások előirányzata               2.669.111.052 Ft.” 

 

4.§ 

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A R. 3.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A R. 3.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
(6) A R. 3.3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
(7) A R. 3.4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
(8) A R. 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
(9) A R. 6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
(10) A R. 7. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
 

5.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 
Miskolc, 2020. november 27. 
 
 
 Dr. Ignácz Dávid  Veres Pál  
 jegyző polgármester 


