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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

22/2022. (X.4.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló  
2/2022. (III.3.) 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. § (3) 
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 1. melléklet 2.1.1. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

1.§ 

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2.§ 
 

 (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2022. évi költségvetését 
a) 53.868.231.741 Ft költségvetési bevétellel, 
b) 88.784.339.641 Ft költségvetési kiadással, 
c)  -34.916.107.900 Ft költségvetési egyenleggel, melyből  
ca)     -3.574.717.404 Ft működési egyenleg, 
cb)   -31.341.390.496 Ft felhalmozási egyenleg, 
d) 40.653.169.957 Ft finanszírozási bevétellel, 
e)   5.737.062.057 Ft finanszírozási kiadással, 
f) 34.916.107.900 Ft finanszírozási egyenleggel, 
g) 94.521.401.698 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg. 

 
(2) A Közgyűlés az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában megállapított -3.574.717.404 Ft 

működési egyenleget, és cb) alpontjában megállapított -31.341.390.496 Ft felhalmozási 
egyenleget, valamint az e) pontja szerinti 5.737.062.057 Ft finanszírozási kiadást a d) pontja 
szerinti 40.653.169.957 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. 
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  (4) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül: 
 

a) Működési költségvetési kiadások előirányzata           45.124.209.562 Ft, 
 

 aa) A személyi jellegű kiadások előirányzata 12.033.857.164 Ft, 
  ebből: 
  a Polgármesteri Hivatalnál a nemzetközi és belföldi kapcsolatok 

 reprezentáció előirányzata  22.661.095 Ft, 
 

 ab) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
 hozzájárulási adó előirányzata 1.795.097.827 Ft, 
 ac) A dologi kiadások előirányzata  17.298.096.258 Ft, 
 ad) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata  495.419.500 Ft, 
 ae) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 13.501.738.813 Ft, 
  ebből: 
  a költségvetés általános tartaléka  252.352.758 Ft, 
  a költségvetés céltartaléka 800.528.279 Ft , 
  ebből: 
  céltartalék az iparűzési adóbevételek célirányos felhasználására 0 Ft, 
  céltartalék az iparűzési adómérték csökkentésének 
  kompenzációjára  0 Ft , 
  Miskolci Városvédelmi Alap Céltartalék  800.528.279 Ft , 
 
 
b) Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata          43.660.130.079 Ft, 
 

ba) A beruházások előirányzata  40.852.251.553 Ft, 
bb) A felújítások előirányzata 442.039.241 Ft, 
bc) Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata  2.365.839.285 Ft, 

 
c) Finanszírozási kiadások előirányzata           5.737.062.057 Ft.” 

 
2.§ 

 
 

A Rendelet 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) Az Alapítványok-Közalapítványok 2022. évi támogatását a 13. melléklet tartalmazza.” 

 
3.§ 

 
 

A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A Közgyűlés a 2022. évi költségvetésben: 
a) az iparűzési adómérték csökkentésének kompenzációjára,  
b) energia árak kezelésével összefüggő problémák kezelésére Miskolci Városvédelmi 

Alap 
céltartalékot különít el.” 
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4.§ 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

   (12)   A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 
 (13)   A Rendelet a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki. 
 
 

5.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
Miskolc, 2022. szeptember „...” 
 
 
 
 Dr. Ignácz Dávid  Veres Pál  
 jegyző polgármester 

 

  
  


