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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

33/2021. (X.11.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló  
8/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) 
bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi 
és Ügyrendi Bizottsága; 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) 
bekezdésében, valamint 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) 
bekezdésében, valamint 1. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és- üzemeltetési 
Bizottsága; 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) 
bekezdésében, valamint 1. melléklet 4.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága; 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) 
bekezdésében, valamint 1. melléklet 5.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 
Környezetegészségügyi Bizottsága és 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) 
bekezdésében, valamint 1. melléklet 6.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
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1.§ 

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 8/2021. (III.5.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2.§ 
 

 (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2021. évi költségvetését 
a) 55.126.514.486 Ft költségvetési bevétellel, 
b) 91.992.896.644 Ft költségvetési kiadással, 
c)  -36.866.382.158 Ft költségvetési egyenleggel, melyből  
ca)     -3.752.492.142 Ft működési egyenleg, 
cb)   -33.113.890.016 Ft felhalmozási egyenleg, 
d) 41.230.450.740 Ft finanszírozási bevétellel, 
e)   4.364.068.582 Ft finanszírozási kiadással, 
f) 36.866.382.158 Ft finanszírozási egyenleggel, 
g) 96.356.965.226 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg. 

 
(2) A Közgyűlés az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában megállapított -3.752.492.142 Ft 

működési egyenleget, és cb) alpontjában megállapított -33.113.890.016 Ft felhalmozási 
egyenleget, valamint az e) pontja szerinti 4.364.068.582 Ft finanszírozási kiadást a d) pontja 
szerinti 41.230.450.740 Ft finanszírozási bevételből finanszírozza. 

 
(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) 

bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a 
finanszírozási bevételeket és kiadásokat, annak működési és felhalmozási célú csoportosítását 
kiemelt előirányzatonként, mérlegszerűen az 1. melléklet szerint állapítja meg. 

 
  (4) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül: 
 

a) Működési költségvetési kiadások előirányzata           45.378.401.769 Ft, 
 

 aa) A személyi jellegű kiadások előirányzata 10.415.328.791 Ft, 
  ebből: 
  a Polgármesteri Hivatalnál a nemzetközi és belföldi kapcsolatok 

 reprezentáció előirányzata  17.000.000 Ft, 
 

 ab) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
 hozzájárulási adó előirányzata 1.795.345.152 Ft, 
 ac) A dologi kiadások előirányzata  19.128.426.854 Ft, 
 ad) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata  441.706.936 Ft, 
 ae) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 13.597.594.036 Ft, 
  ebből: 
  a költségvetés általános tartaléka  614.198.904 Ft, 
  a költségvetés céltartaléka 1.350.000.000 Ft , 
  ebből: 
  céltartalék az iparűzési adóbevételek célirányos felhasználására 0 Ft, 
  céltartalék az iparűzési adómérték csökkentésének 
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  kompenzációjára 1.350.000.000 Ft, 
 
b) Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata          46.614.494.875 Ft, 
 

ba) A beruházások előirányzata  44.556.847.206 Ft, 
bb) A felújítások előirányzata 283.215.762 Ft, 
bc) Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata  1.774.431.907 Ft, 

 
c) Finanszírozási kiadások előirányzata           4.364.068.582 Ft.” 

 
2.§ 

 
 

A R. 3. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet 
tartalmazza. 

(8) Az Alapítványok-Közalapítványok 2021. évi támogatását a 13. melléklet tartalmazza.” 

 
3.§ 

 
A R. 22. § (1) bekezdés a) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A Közgyűlés az egyes kiadási előirányzatok felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza 

át:) 
„a) a Polgármester dönt: 

aa) a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap – 
Polgármesteri” előirányzatból 3 millió Ft összeg felhasználásáról, 
ab) Alpolgármester(ek) javaslata alapján, a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-

csoporton belül a „Mecénási Alap – alpolgármesteri” előirányzatból 4,5 millió Ft 
összeg felhasználásáról, 

ac) a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap – 
Kulturális rendezvények és feladatok támogatása” előirányzat felhasználásáról, 

ad) az „Egyesületi támogatások” előirányzat felhasználásáról, 
ae) a „Kiemelt sportesemények támogatása” előirányzat felhasználásáról, 
af) a „DVTK egyesületi támogatások” előirányzat felhasználásáról.” 

 
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. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
(6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
(7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
(8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
(9) A R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 



4 

(10) A R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
(11) A R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

   (12)   A R. a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki. 
 (13)   A R. a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki. 
 
 

5.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.” 
 
Miskolc, 2021. október 7. 
 
 
 
 Dr. Ignácz Dávid  Veres Pál  
 jegyző polgármester 

 

  
   


