
IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
37/2006. (XII. 31.)KT. sz. 

r e n d e l e t e  
 
 

Az Ibrány Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2006. (II.24.) KT. rendelet módosításáról 

 
1. §. 

 
A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevételét megemeli a pedagógiai 
szakszolgálati feladatok ellátáshoz kapcsolódó Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi 
Társulástól átvett 2. 000 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megnöveli az iskola tetőtér Lehel úti 
szárny fejlesztési kiadásának előirányzatát is. 
 

2. §. 
 
Az Általános Iskola működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát megemeli a 
pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátáshoz kapcsolódóan 2. 170 e Ft-tal, és ugyanezen 
összeggel megemeli az általános iskola pedagógiai szakszolgálat szakfeladatának dologi 
kiadási előirányzatát is. 
 

3. §. 
 
A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszközátvétel bevételi előirányzatát megemeli 
4. 060 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megnöveli a fejlesztési célú kiadási előirányzatát is az 
alábbi bontásban 
- Ady köz aszfaltozása: 1. 316 e Ft 
- Árpád utcai COOP üzlet és a 4. számú óvoda  
előtti terület aszfaltozása: 2. 744 e Ft 
 

4. §. 
 
A Polgármesteri Hivatalnál a támogatási kölcsönök visszatérülésének bevételi előirányzatát 
megemeli 950 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a Polgármesteri Hivatal út-híd 
szakfeladatának dologi kiadási előirányzatát is. 
 

5. §. 
 
A Polgármesteri Hivatalnál a működési célú pénzeszközátadások között szereplő 
sporttámogatás kiadási előirányzatát megemeli 900 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti 
a képviselő-testületi hatáskörbe tartozó támogatási keret kiadási előirányzatát. 

6. §. 
 
A Polgármesteri Hivatalnál  a  közcélú  foglalkoztatás kiadási előirányzatát megemeli 2. 000 
e Ft-tal, az alábbi bontásban:  
 - személyi juttatás: 1. 300 e Ft 
 - járulék:    700 e Ft, 
és ugyanezen összegekkel csökkenti a Polgármesteri Hivatal igazgatás szakfeladatának 
személyi és járulék kiadási előirányzatát is. 



 
7. §. 

 
A Polgármesteri Hivatalnál a közhasznú foglalkoztatás kiadási előirányzatát megemeli 1. 500 
e Ft-tal, az alábbi bontásban:  
 - személyi juttatás: 1. 050 e Ft 
 - járulék:    450 e Ft, 
és ugyanezen összeggel megnöveli a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 
 

8. §. 
 
A Polgármesteri Hivatalnál a lakáscélú támogatás kiadási előirányzatát megemeli 2. 000 e 
Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a fejlesztési tartalék kiadási előirányzatát. 
 

9. §. 
 
A Polgármesteri Hivatalnál a felhalmozási kiadások előirányzatát megemeli a Soltész-tábla 
megvásárlásával kapcsolatosan 1. 208 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a fejlesztési 
tartalék kiadási előirányzatát. 
 

10. §. 
 
A Polgármesteri Hivatalnál csökkenti az uszoda dologi kiadásának előirányzatát 4. 054 e Ft-
tal, és ugyanezen összeggel megnöveli az uszoda fejlesztési célú kiadási előirányzatát. Ezzel 
egyidőben csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 4. 054 e Ft-tal, és 
ugyanezen összeggel megnöveli a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 

11. §. 
 
A központosított előirányzatok között a szakmai és informatikai feladatok bevételi 
előirányzatát megemeli 3. 806 e Ft-tal, ugyanakkor megemeli a Polgármesteri Hivatal 
igazgatás szakfeladatának dologi kiadási előirányzatát 2.718 e Ft-tal, megemeli a Napközi 
Otthonos Óvoda fejlesztési célú kiadási előirányzatát 342 e Ft-tal, és megemeli az Általános 
Iskola fejlesztési célú kiadási előirányzatát 746 e Ft-tal. 
 
 

12. §. 
 

Az állami támogatás bevételi előirányzatát az ÖNHIKI II. ütemű támogatás összegével, 4.616 
e Ft-tal megemeli, s egyben ugyanezen összeggel csökkenti a működési hitelfelvétel bevételi 
előirányzatát. 
 

13. § 
A Polgármesteri Hivatal út-híd szakfeladatának dologi kiadási előirányzatát megemeli 8.309 
e Ft-tal, s ugyanezen összeggel megemeli a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 
is.  
 
 
 



14.§. 
 

A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadási előirányzatát megemeli 6.095. e Ft-tal az alábbi 
bontásban: 
- Nagytanya hátsó út útburkolat építése: 4.391 e Ft 
- Szőlő-köz csapadékvíz-elvezető rendszer építése: 1.704 e Ft 
 s egyben 2.570 eFt-tal csökkenti a fejlesztési tartalék előirányzatát, valamint 3.525 e Ft-tal 
megemeli a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát.  
 
 

15. §. 
 
Az Általános Iskola intézményi vagyon működtetés szakfeladatának dologi kiadási 
előirányzatát csökkenti 1. 787 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megnöveli az iskola fejlesztési 
célú kiadási előirányzatát is. Ezzel egyidőben csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi 
előirányzatát 1. 787 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a felhalmozási célú 
hitelfelvétel bevételi előirányzatát. 
 
 

16. §. 
 
Az Általános Iskola működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát megemeli a 
munkatapasztalat-szerző támogatás összegével, 363 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel növeli az 
Általános Iskola iskolai oktatás szakfeladatának személyi juttatás kiadási előirányzatát is. 
 
 

17. §. 
 

E rendelet 1-16. §-ában engedélyezett előirányzat-módosítások alapján a 2006. évi 
költségvetés előirányzata 2.005.791 e Ft bevételi és 2.005.791 e Ft kiadási előirányzatra 
módosul, melyből államháztartási céltartalék 1. 655 e Ft. 
 
 

18. §. 
 
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Ibrány, 2006. december 19. 
 
 
    Berencsi Béla   Bakosiné Márton Mária  
    polgármester          jegyző 


