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Ibrány Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
A Képviselő-testület 
 

1. § 
Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 

2. § 
Az Önkormányzat bevételeit az 1. számú melléklet szerint forrásonként megbontva 1. 488. 834 
eFt-ban állapítja meg. 

3. § 
Az Önkormányzat kiadásait a 2. számú melléklet szerinti részletezésben 1. 476. 451 eFt-ban 
állapítja meg. 

4. § 
A Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok kiadásait a 3. sz. melléklet alapján 
366. 117 eFt-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 121. 273 eFt, járulékfizetési 
kötelezettség 39. 646 eFt, dologi kiadás 205. 198 eFt. Az átlagos statisztikai állományi 
létszám: 69 fő, melyből polgármester 1 fő, köztisztviselő 22 fő, közalkalmazott 12 fő, Munka 
Törvénykönyve előírásai szerint foglalkoztatott (közhasznú, közcélú foglalkoztatott is) 34 fő. 
 

5. § 
Az intézmények kiadásait a 4. számú melléklet részletezésének megfelelően az alábbiakban 
állapítja meg: 
 

Megnevezés Kiadás 
Ebből: 

Létszám 
személyi járulék dologi felhalmozási 

GAMESZ 
81.516 

eFt 41.455 eFt 
13.353 

eFt 26.608 eFt 100 eFt 35 fő 

Általános Iskola 
299.158 

eFt 
177.944 

eFt 
56.833 

eFt 62.595 eFt 1.786 eFt 84 fő 

Óvoda 
138.638 

eFt 84.332 eFt 
26.612 

eFt 27.368 eFt 326 eFt 38 fő 

Összesen: 
519.312 

eFt 
303.731 

eFt 
96.798 

eFt 
116.571 

eFt 2.212 eFt 157 fő 
 
 

6. § 
A Családsegítő szolgálat kiadásainak alakulását az 5. számú melléklet alapján 16. 853 eFt-
ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 10. 419 eFt, járulékfizetési kötelezettség 3. 352 
eFt, dologi kiadás 3. 082 eFt. A statisztikai állományi létszám: 5 fő közalkalmazott. 
 
 

7. § 



A kisebbségi önkormányzat 2006. évi kiadásait a 6. számú melléklet alapján 2. 399 eFt-tal 
tudomásul veszi. 
 

8. § 
Az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár kiadásainak alakulását az 7. számú 
melléklet alapján 35. 702 eFt-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 11. 566 eFt, 
járulékfizetési kötelezettség 3. 676 eFt, dologi kiadás 18. 482 eFt, felhalmozási kiadás 1. 978 
eFt. A statisztikai állományi létszám: 7 fő közalkalmazott. 
 

9. § 
Az Önkormányzat 2006. évi támogatásait, átadott pénzeszközeit a 8. számú melléklet szerinti 
bontásban 45. 267 eFt-ban állapítja meg. 
 

10. § 
A szociális alap kiadásait a 8./a számú melléklet szerinti részletezettséggel 166. 985 eFt-ban 
állapítja meg. 
 

11. § 
Az Önkormányzat fejlesztési kiadásait a 9. számú melléklet szerinti bontásban 211. 645 eFt-
ban állapítja meg. 
 

12. § 
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását a 10. és 11. számú melléklet 
alapján tudomásul veszi. 
 
 

13. § 
A gazdasági szükséghelyzetre való tekintettel az önkormányzat az intézmények 2006. évi 
kiutalatlan támogatását 28. 738 eFt összegben elvonja. 
 
 

14. § 
Az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a 12. számú melléklet alapján 4. 592 
eFt-ban, költségvetési pénzmaradványát 9. 066 eFt-ban állapítja meg a következő bontásban: 
 
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa:  3. 942 eFt, ebből 
Felhalmozási célú pénzmaradvány összege:  1.223 eFt, melyből 

- Szakmai és informatikai feladatok központi támogatásának 2006. évben fel nem 
használt felhalmozási része:  223 eFt 

- Felhalmozási célú tartalék 2007. évi pályázatok saját forrás biztosítására:  1. 000 eFt 
Működési célú pénzmaradvány összege 2. 719 eFt, melyből 

- Szállítói tartozás és egyéb kötelezettség:  701 eFt 
- Gyermekjóléti szolgálatra átvett működési célú pénzeszközök 2006. évben fel nem 

használt része:  334 eFt 
- Polgármesteri Hivatal épületének 2006. évben megrendelt frissítő festése:  1. 684 eFt 

 
 
Általános Iskola működési célú pénzmaradványa:  2. 855 eFt, melyből 

- Szállítói tartozás, és egyéb kötelezettség:  2. 024 eFt 
- Pedagógus továbbképzés:  257 eFt 



- Szakmai és informatikai feladatok központi támogatásának 2006. évben fel nem 
használt működési része:  523 eFt 

- Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség:  51 eFt 
 
Napközi Otthonos Óvoda működési célú pénzmaradványa:  701 eFt, melyből 

- ÁFA befizetés:  217 eFt 
- 2006. évben megrendelt szakmai és karbantartási anyagok beszerzése:  484 eFt 

 
GAMESZ működési célú pénzmaradványa:  1. 568 eFt, melyből 

- ÁFA befizetés:  100 eFt 
- 2006. évben megrendelt anyagok beszerzése:  580 eFt 
- 2006. évben megrendelt kisértékű gépek, felszerelések beszerzése:  888 eFt 

 
15. § 

Az önkormányzat vagyonáról a 14. számú melléklet szerinti kimutatást tudomásul veszi. 
 

16. § 
A 15. számú melléklet alapján az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést tudomásul veszi. 
 

17. §. 
 
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Ibrány, 2007. április 16. 
 
 
    Berencsi Béla   Bakosiné Márton Mária 
    polgármester    jegyző 
 
 
 


