
 
IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

23/2005. (XII. 09.)KT.  
r e n d e l e t e  

 
 

A 2005. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2005. (II. 25.) KT. rendelet 
módosításáról 

 
 

1. §. 
 

Az egyes jövedelempótló támogatásoknál a normatív lakásfenntartási támogatásra biztosított 
állami támogatás bevételi előirányzatát megemeli 8.800 e Ft-tal, és egyben a szociális kiadások 
előirányzatát is ugyanezen összeggel megemeli. 
 

2. §. 
 
Az egyes jövedelempótló támogatásoknál az időskorúak járadékára biztosított állami támogatás 
bevételi előirányzatát csökkenti 987 e Ft-tal, és egyben a szociális kiadások előirányzatát is 
ugyanezen összeggel csökkenti. 
 

3. §. 
 
Az egyes jövedelempótló támogatásoknál a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás bevételi 
előirányzatát megnöveli 3.244 e Ft-tal, és egyben a szociális kiadások előirányzatát is megnöveli 
3.244 e Ft-tal. 

4. §. 
 
Az egyes jövedelempótló támogatásoknál a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás 
címén juttatott támogatás bevételi előirányzatát megnöveli 11 e Ft-tal, és egyben a szociális 
kiadások előirányzatát is megnöveli ugyanezen összeggel. 
 

5. §. 
 
Az egyéb központi támogatásoknál a szociális célú gyermekétkeztetés bevételi előirányzatát 
megemeli 757 e Ft-tal, ugyanakkor a nyári gyermekétkeztetés és a természetbeni étkeztetés 
kiadási előirányzatát is megemeli ugyanezen összeggel a Polgármesteri Hivatal szociális 
kiadásainál. 
 

6. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal SZJA jövedelemkülönbség mérséklésének bevételi előirányzatát 
csökkenti 40 e Ft-tal, ugyanakkor az iparűzési adó bevételi előirányzatát ugyanezen összeggel 
megnöveli. 
 

7. §. 



 
Az önkormányzat a 2004. évi SZJA jövedelemkülönbség mérséklésének maradványösszegével, 
3.724 e Ft-tal megnöveli a pénzmaradvány bevételi előirányzatát, ugyanakkor a működési célú 
hitel bevételi előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. 
 

8. §. 
 

Az egyes szociális feladatoknál a közcélú foglalkoztatás támogatásának bevételi előirányzatát 
megemeli 5.933 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megnöveli a közcélú foglalkoztatás kiadási 
előirányzatát az alábbi bontásban: - személyi juttatás:  3.433 e Ft 
  - járulék:   2.500 e Ft 
 

9. §. 
 

A központosított támogatás bevételi előirányzatát a belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek 
karbantartására szervezett közhasznú foglalkoztatás saját forrásának támogatásával 
kapcsolatosan megnöveli 142 e Ft-tal, s ugyanezen összeggel megnöveli a közhasznú 
foglalkoztatás kiadási előirányzatát az alábbi bontásban: 
 - személyi juttatás: 108 e Ft 
 - járulék:   34 e Ft 
 
 

10. §. 
 

A belső ellenőrzéssel kapcsolatosan csökkenti a működési célú pénzeszközátvétel előirányzatát 
4.000 e Ft-tal, s ugyanezen összeggel csökkenti a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát az 
alábbi bontásban: 
 - személyi juttatás: 2.400 e Ft 
 - járulék:    458 e Ft 
 - dologi kiadás: 1.142 e Ft 
 

11. §. 
 
A pályakezdők munkatapasztalat-szerző támogatásának összegével, 1.543 e Ft-tal megnöveli a 
működési célú átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát, melyből munkatapasztalat-szerző 
foglalkoztatásra 832 e Ft-ot biztosít az alábbi bontásban: 
 - személyi juttatás: 630 e Ft 
 - járulék: 202 e Ft,  
továbbá a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát csökkenti 711 e Ft-tal. 
 

12. §. 
 
A működési célú átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát az 50 év felettiek foglalkoztatásának 
támogatásával kapcsolatosan megemeli 561 e Ft-tal, mely összeget a közhasznú foglalkoztatás 
személyi kiadásaira biztosítja. 
 

13. §. 



 
A működési célú átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát a parlagfű pályázattal kapcsolatosan 
megemeli 250 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a közhasznú foglalkoztatás kiadási 
előirányzatát az alábbi bontásban: 
 - személyi juttatás: 168 e Ft 
 - járulék:   56 e Ft 
 - dologi kiadás:   26 e Ft 
 

14. §. 
 
A működési célú átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát a május 1. rendezvényre elnyert 
támogatással kapcsolatosan megemeli 1.370 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a dologi 
kiadások előirányzatát. 
 
 

15. §. 
 

Az otthonteremtési támogatás összegével, 1.482 e Ft-tal megemeli a Polgármesteri Hivatal 
felhalmozási célú pénzeszközátvétel bevételi előirányzatát, ugyanakkor az otthonteremtési 
támogatás kiadási előirányzatát is 1.482 e Ft-tal megemeli. 
 
 

16. §. 
 
A Családsegítő Szolgálat működési célú pénzeszközátvétel bevételi előirányzatát a kisebbségtől 
átvett pénzeszköz előirányzatának összegével, 400 e Ft-tal megnöveli, és ugyanezen összeggel 
csökkenti a működési célú hitel felvétel előirányzatát. 
 
 
 

17. §. 
 

A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó felhalmozási bevételek előirányzatát 28.327 e Ft-tal 
megnöveli, ugyanakkor 17.972 e Ft-ot a szennyvízberuházás kiadási előirányzatára biztosít, és 
10.355 e Ft-tal megemeli a fejlesztési tartalék előirányzatát, az alábbi részletezésben: 
 

Bevételi előirányzat változás Kiadási előirányzat változás 
Felhalmozási célú pe. 
átv. Nagyhalásztól + 3.628 e Ft Egyéb építmény 

beruházás + 10.718 e Ft 

KAC támogatás + 3.563 e Ft Beruházásba be nem 
számító ÁFA - 1.561 e Ft 

Társfinanszírozás + 2.126 e Ft Felhalmozási célú pe. 
átadás 
Nagyhalásznak + 8.815 e Ft PHARE támogatás + 16.961 e Ft 



ÁFA visszatérülés + 2.049 e Ft 
Fejlesztési célú 
tartalék + 10.355 e Ft 

Bevételi előirányzat 
összesen: + 28.327 e Ft 

Kiadási előirányzat 
összesen: + 28.327 e Ft 

 
 
 

18. §. 
 

A szennyvízberuházással kapcsolatos továbbszámlázott kiadás összegével, 11.859 e Ft-tal 
csökkenti a Polgármesteri Hivatal dologi kiadási előirányzatát, ugyanakkor csökkenti a 
továbbszámlázott bevételek előirányzatát is 11.859 e Ft-tal. 

19. §. 
 

A szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulások többletösszegével, 3.900 e Ft-tal megnöveli a 
felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát, s ugyanezen összeggel csökkenti a 
felhalmozási célú hitelfelvétel előirányzatát. 
 

20. §. 
 

Az árfolyamnyereség bevételi előirányzatát megnöveli 1.740 e Ft-tal, és az árfolyamveszteség 
kiadási előirányzatát is megnöveli 1.740 e Ft-tal. 
 

21. §. 
 

Az államháztartáson kívülre továbbszámlázott bevétel előirányzatát megnöveli 1.152 e Ft-tal, 
ugyanakkor az államháztartáson kívülre továbbszámlázott kiadás előirányzatát is ugyanezen 
összeggel megnöveli. 
 

22. §. 
 

A kamat bevételi előirányzatát megnöveli 1.651 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel növeli a kamat 
kiadási előirányzatát. 

23. §. 
 

A tárgyi eszközök értékesítésének bevételi előirányzatát megemeli 2.839 e Ft-tal, s ugyanezen 
összeggel csökkenti a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát. 
 

24. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszközátvétel bevételi előirányzatát csökkenti a 
központi orvosi ügyelet eszközbeszerzés összegével, 2.400 e Ft-tal, és a felhalmozási célú 
hitelfelvétel előirányzatát is csökkenti 1.500 e Ft-tal, ugyanakkor a tárgyi eszköz beszerzés 
kiadási előirányzatát csökkenti 3.900 e Ft-tal. 
 

25. §. 
 



A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszközátvétel bevételi előirányzatát csökkenti az 
EKG beszerzéssel kapcsolatosan 63 e Ft-tal, ugyanakkor a tárgyi eszköz beszerzés kiadási 
előirányzatát is ugyanezen összeggel csökkenti. 
 

26. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzatát megnöveli a jelzőrendszeres 
házigondozással kapcsolatosan 207 e Ft-tal, s ugyanezen összeggel csökkenti az általános 
tartalék kiadási előirányzatát. 

27. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszközátvétel bevételi előirányzatát csökkenti a 
területfejlesztési koncepcióval kapcsolatosan 3.000 e Ft-tal, és a felhalmozási célú hitelfelvétel 
előirányzatát is csökkenti 1.200 e Ft-tal, ugyanakkor a fejlesztési kiadás előirányzatát csökkenti 
4.200 e Ft-tal 

28. §. 
 
A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadás előirányzatát csökkenti 5.617 e Ft-tal, és ugyanezen 
összeggel megemeli a felhalmozási célú tartalék előirányzatát. 
 
 

29. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszközátvételének előirányzatát csökkenti 20.927 
e Ft-tal, s egyben a fejlesztési tartalék előirányzatát csökkenti 20.927 e Ft-tal. 
 
 

30. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadás előirányzatát a Kistérségi irodával kapcsolatosan 
csökkenti 90.960 e Ft-tal, ugyanakkor megnöveli a fejlesztési célú pénzeszközátadás előirányzatát 
96.391 e Ft-tal, és a kamatbevétel előirányzatát is növeli 5.431 e Ft-tal. 
 
 

31. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásainak előirányzatát az alábbi felsorolásnak 
megfelelően 20.089 e Ft-tal megnöveli, és ugyanezen összeggel növeli a felhalmozási célú 
hitelfelvétel bevételi előirányzatát is: 

- mentőállomás tetőszerkezetének átalakítása: 10.100 e Ft 
- Ibrány-Nagytanya út és Lónyai híd:      1.700 e Ft 
- Szabó Andrásné féle ingatlan:      5.500 e Ft 
- fűkasza vásárlás:         313 e Ft 
- szivattyú vásárlás:           98 e Ft 
- 2 db számítógép beszerzése:         533 e Ft 
- statikus henger vásárlás:      1.625 e Ft 
- fizikoterápia műszerbeszerzés:         100 e Ft 



- kerékpártartó:         120 e Ft 
 
 
 

32. §. 
 

Az Általános Iskola működési célú pénzeszközátvétel bevételi előirányzatát 300 e Ft-tal 
megnöveli, s egyben 300 e Ft-tal megemeli az intézmény kiadási előirányzatát az alábbi 
bontásban: személyi juttatás: 145 e Ft 
 dologi kiadás: 155 e Ft 
 
 
 

33. §. 
 

A GAMESZ működési bevétel előirányzatát megemeli 1.222 e Ft-tal, és ezt az összeget dologi 
kiadási előirányzatra biztosítja. 
 

34. §. 
 

A Művelődési Ház működési bevételi előirányzatát megemeli 2.400 e Ft-tal, ugyanakkor 
megemeli a dologi kiadási előirányzatát is ugyanezen összeggel. 
 
 

35. §. 
 

A Könyvtár felhalmozási célú átvett pénzeszközének előirányzatát megemeli 972 e Ft-tal, s ezt az 
összeget a Könyvtár részére tárgyi eszköz beszerzésre biztosítja. 
 

36. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal működési célú hitel felvételének bevételi előirányzatát csökkenti 35.000 
e Ft-tal, ugyanakkor csökkenti a saját és intézményei kiadási előirányzatát az alábbi 
részletezésben: 
 
Megnevezés Személyi Járulék Dologi Összesen 
Iskola 3.447 e Ft 1.103 e Ft 5.450 e Ft 10.000 e Ft 
Óvoda 2.692 e Ft 863 e Ft 1.445 e Ft 5.000 e Ft 
GAMESZ 2.730 e Ft 403 e Ft  3.133 e Ft 
Műv. Központ 737 e Ft 236 e Ft 3.427 e Ft 4.400 e Ft 
Polgárm. Hivatal 2.138 e Ft 4.000 e Ft 6.329 e Ft 12.467 e Ft 
Összesen: 11.744 e Ft 6.605 e Ft 16.651 e Ft 35.000 e Ft 
 

37. §. 
 



E rendelet 1-36. §-ában engedélyezett előirányzat-módosítások alapján a 2005. évi költségvetés 
előirányzata 2. 019. 225 e Ft bevételi és 2. 019. 225 e Ft kiadási előirányzatra módosul, melyből 
általános tartalék 19.793 e Ft, államháztartási tartalék 5.058 e Ft, fejlesztési céltartalék 4.771 e 
Ft. 
 

38. §. 
 

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
 
 
Ibrány, 2005. november 29. 
 
 
    Berencsi Béla sk.   Bakosiné Márton Mária sk. 
    polgármester           jegyző 
 
 


