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IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
16/2007. (X. 12.)KT. sz.  

r e n d e l e t e 
(B1) 

 
Az Ibrány Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló 3/2007. (II.23.) KT. rendelet módosításáról 
 
A Képviselő Testület 
 
 

1. §. 
Az Általános Iskola intézményi vagyon működtetése szakfeladatának kiadási előirányzatát 
csökkenti 36. 712 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli az általános iskolai oktatás 
szakfeladat kiadási előirányzatát is az alábbi bontásban: 
 személyi juttatás:   7. 730 e Ft 
 járulék:   2. 516 e Ft 
 dologi kiadás: 26. 466 e Ft 
 
 

2. §. 
A Napközi Otthonos Óvoda intézményi vagyon működtetése szakfeladatának kiadási 
előirányzatát csökkenti 12. 667 e Ft-tal, ugyanakkor 11. 667 e Ft-tal megemeli az óvodai 
nevelés szakfeladat dologi kiadási előirányzatát, illetve 1. 000 e Ft-tal megemeli az óvodai 
intézményi közétkeztetés dologi kiadási előirányzatát is. 
 
 

3. §. 
A központosított előirányzatok között a közoktatás-fejlesztési célok támogatása bevételi 
előirányzatát megemeli 2. 746 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a Polgármesteri 
Hivatal dologi kiadási előirányzatát is. 
 
 

4. §. 
A központosított előirányzatok között a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások 
hozzájárulásának bevételi előirányzatát megemeli 3. 126 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel 
csökkenti a működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatát is. 
 
 

5. §. 
A központosított előirányzatok között a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás és múzeumok szakmai támogatása bevételi előirányzatát megemeli 572 e Ft-tal, és 
ugyanezen összeggel megemeli a Könyvtár dologi kiadási előirányzatát is. 
 
 

6. §. 
Az önkormányzatok egyéb központi támogatásánál megemeli a szociális nyári 
gyermekétkeztetés támogatásának bevételi előirányzatát 1. 974 e Ft-tal, és ugyanezen 
összeggel megemeli a Polgármesteri Hivatal dologi kiadási előirányzatát is. 
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7. §. 
A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevétel előirányzatát megemeli az 
otthonteremtési támogatás összegével, 1. 570 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a 
felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadási előirányzatát is. 
 
 

8. §. 
A feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás bevételi előirányzatát csökkenti 
96.787 e Ft-tal, a normatív kötött támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 1.336 eFt-tal, és 
ugyanakkor megemeli a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 98.123 eFt-tal. 
 
 

9. §. 
 
Az Általános Iskola bevételi előirányzatát 10. 065 e Ft-tal, kiadási előirányzatát 102. 072 e 
Ft-tal csökkenti, ugyanakkor az Óvoda bevételi előirányzatát 2. 441 e Ft-tal, kiadási 
előirányzatát 36. 105 e Ft-tal csökkenti, és egyben a felhalmozási hitel bevételi előirányzatát 
megemeli 268 e Ft-tal, a működési célú hitel bevételi előirányzatát csökkenti 125. 939 e Ft-tal 
az alábbi bontásban: 
 
 
 Bevételi előirányzat változás Kiadási előirányzat változás 

Iskola 

Működési bevétel -5.983 Személyi -55.472 

Támogatásértékű 
bevétel 

-4.082 
Járulék -17.084 
Dologi -29.784 
Felhalmozási +268 

Bevétel összesen -10.065 Kiadás összesen -102.072 

Óvoda 
Működési bevétel -2.441 

Személyi -17.935 
Járulék -5.398 
Dologi -12.772 

Bevétel összesen -2.441 Kiadás összesen -36.105 
Intézmények összesen -12.506 -138.177 
Felhalmozási hitel +268  
Működési célú hitel -125.939  
Előirányzat változás 
összesen 

-138.177 -138.177 

 
 

10. §. 
A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű kiadási előirányzatát megemeli 
26.506 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a működési célú hitelfelvétel bevételi 
előirányzatát is. 
 
 

11. §. 
E rendelet 1-10. §-ában engedélyezett előirányzat-módosítások alapján a 2007. évi 
költségvetés előirányzata 1.198.698 eFt bevételi és 1.198.698 eFt kiadási előirányzatra 
módosul, melyből általános tartalék: 10.000 e Ft, fejlesztési tartalék: 1. 000 e Ft. 
 



 3 

 
 
 

12. §. 
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azzal, hogy az 1-2. § rendelkezéseit 2007. 
június 30. napjával kell alkalmazni. 
 
 
Ibrány, 2007. október 2. 
 
 
 
 Berencsi Béla  Bakosiné Márton Mária 
 polgármester jegyző 
 
 
 


