
A Kor mány ha tá ro za tai

A Kor mány

2184/2008. (XII. 23.) Korm. 

ha tá ro za ta

a 2008. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos
tar ta lé ká nak elõ irány za tá ból tör té nõ felhasználásról

A Kor mány

1. az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 38. § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö ré ben az
1260,0 mil lió fo rint mel lék let sze rin ti át cso por to sí tást ren -
deli el a 2008. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka 
ter hé re;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
ön kor mány za ti mi nisz ter
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat 
 irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

2. Mis kolc me gyei jogú vá ros sze mély- és vagyonvé -
delmi szol gá la tá nak mû köd te té se, va la mint Nagy atád
 város te me tõ-lé te sít mé nyei be ru há zá sa és fel újí tá sa érde -
kében

a) a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl
szó ló 2007. évi CLXIX. tör vény 51. § (1) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a költ ség ve té si tör vény
1. szá mú mel lék le té nek IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo -
ga tá sai és át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem adó ja fe je ze té ben 
lét re hoz za az 

53. Mis kolc me gyei jogú vá ros sze mély- és va gyon vé -
del mi szol gá la ta mû köd te té sé nek tá mo ga tá sa és a 

54. Nagy atád vá ros te me tõ-lé te sít mé nyei be ru há zá sá -
nak és fel újí tá sá nak tá mo ga tá sa cí met.

Ez zel egy ide jû leg az 53. cím re 120,0 mil lió fo rin tot, az
54. cím re  140,0 mil lió fo rin tot cso por to sít át a mel lék let
sze rint;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
ön kor mány za ti mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

b) fel ha tal maz za az ön kor mány za ti mi nisz tert, hogy a
tá mo ga tást utó la gos, leg ké sõbb 2010. de cem ber 31-éig

Bu da pest,

2008. de cem ber 23.,

kedd
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tör té nõ el szá mo lá si kö te le zett ség gel so ron kí vül fo lyó sít sa  
Mis kolc me gyei jogú vá ros sze mély- és va gyon vé del mi
szol gá la ta mû köd te té sé re, va la mint  Nagy atád vá ros te -
metõ-létesítményei be ru há zá sá ra és fel újí tá sá ra az érin tett
ön kor mány zat nál erre a cél ra lét re ho zott, el kü lö ní tett
szám lára;

Fe le lõs: ön kor mány za ti mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

c) fel ha tal maz za az ön kor mány za ti mi nisz tert, hogy a
tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak és utó la gos el szá mo lá sá nak

fel té te le i rõl Mis kolc Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za tá -
val, va la mint Nagy atád Vá ros Ön kor mány za tá val tá mo ga -
tá si meg ál la po dást kös sön.

Fe le lõs: ön kor mány za ti mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter
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ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2008.
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Ki emelt elõ irány zat ne ve

IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai és át en ge dett sze mé lyi jö ve del ema dó ja

283589 53 Mis kolc me gyei jo gú vá ros sze mély- és va gyon vé del mi szol gá la ta mû köd te té -
sé nek tá mo ga tá sa 

120,0

283590 54 Nagy atád vá ros te me tõ-lé te sít mé nyei be ru há zá sá nak és fel újí tá sá nak tá mo ga -
tá sa 

140,0

X. Mi nisz ter el nök ség

11 Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

000648 1 Nem zet biz ton sá gi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1000,0

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka –1260,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.

A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, el nö ke dr. Pet ré tei Jó zsef.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adónál,
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: te l.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 26 460 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 525 Ft áfá val.
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08.3872 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


