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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
4/2023. (III.6.) 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 és 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)    60.060.438.525 Ft költségvetési bevétellel, 
b)    94.976.546.425 Ft költségvetési kiadással, 
c)  - 34.916.107.900 Ft költségvetési egyenleggel, melyből  
ca)   - 1.632.978.476 Ft működési egyenleg, 
cb)  - 33.283.129.424 Ft felhalmozási egyenleg, 
d)   44.856.768.909 Ft finanszírozási bevétellel, 
e)  9.940.661.009 Ft finanszírozási kiadással, 
f)   34.916.107.900 Ft finanszírozási egyenleggel, 
g) 104.917.207.434 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg. 

 
(2) A Közgyűlés az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában megállapított -1.632.978.476 Ft 

működési egyenleget, és cb) alpontjában megállapított -33.283.129.424 Ft felhalmozási 
egyenleget, valamint az e) pontja szerinti 9.940.661.009 Ft finanszírozási kiadást a d) pontja 
szerinti 44.856.768.909 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                     49.598.085.651 Ft, 
 

 
 aa) A személyi jellegű kiadások előirányzata 12.453.289.220 Ft, 
  ebből: 
  a Polgármesteri Hivatalnál a nemzetközi és belföldi kapcsolatok 

             reprezentáció előirányzata                  30.173.028 Ft, 
 

 ab) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
 hozzájárulási adó előirányzata 1.812.594.382 Ft, 
 ac) A dologi kiadások előirányzata     20.778.713.552 Ft, 
 ad) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata       490.075.985 Ft, 
 ae) Egyéb működési célú kiadások előirányzata               14.063.412.512 Ft, 
  ebből: 
  általános tartalék 767.631.535 Ft, 
  céltartalék az iparűzési adóbevételek célirányos felhasználására 0 Ft, 
  céltartalék az iparűzési adómérték csökkentésének 
  kompenzációjára  0 Ft , 
  Miskolci Városvédelmi Alap Céltartalék              6.533.160 Ft , 
 
b) Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata          45.378.460.774 Ft, 
 

ba) A beruházások előirányzata         40.490.594.912 Ft, 
bb) A felújítások előirányzata     463.102.752 Ft, 
bc) Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata                  4.424.763.110 Ft, 

 
c) Finanszírozási kiadások előirányzata                        9.940.661.009 Ft.” 

 
 

2.§ 

(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 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
(11) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 
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3.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
Miskolc, 2023. március 2. 
 
 
 Dr. Ignácz Dávid  Veres Pál  
 jegyző polgármester  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


