
 
 

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
20/2007. (XII. 06.)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. §. 

 
A központosított előirányzatok között a közműfejlesztési hozzájárulás bevételi előirányzatát 
megemeli 112 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a felhalmozási célú 
pénzeszközátadás kiadási előirányzatát is. 
 

2. §. 
A központosított előirányzatok között az alapfokú művészetoktatás támogatásának bevételi 
előirányzatát megemeli 1. 820 e Ft-tal, ugyanakkor megemeli a támogatásértékű kiadások 
előirányzatát is 1.820 e Ft-tal. 
 

3. §. 
 
Az alapfokú művészetoktatással kapcsolatos támogatásértékű kiadások előirányzatát 
csökkenti 1. 000 e Ft-tal, és egyidejűleg csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi 
előirányzatát is 1. 000 e Ft-tal. 
 

4. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatát megemeli a 
Mep-től mammográfia utazási költségének támogatására kapott összeggel, 82 e Ft-tal, és 
ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 

5. §. 
 
A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatát megemeli a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott összeggel, 601 e Ft-tal, és 
ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát. 

 
6. §. 

 
A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatát megemeli a 
Munkaügyi Központtól bértámogatásra kapott összeggel, 877 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel 
megemeli a bértámogatott közhasznú foglalkoztatás kiadási előirányzatát is, az alábbi 
bontásban: személyi juttatás: 664 e Ft 
 járulék: 213 e Ft 



 
7. §. 

 
A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatát megemeli a 
Munkaügyi Központtól közhasznú foglalkoztatásra kapott összeggel, 1. 015 e Ft-tal, és 
ugyanezen összeggel megemeli a közhasznú foglalkoztatás kiadási előirányzatát is, az alábbi 
bontásban: személyi juttatás: 769 e Ft 
 járulék: 246 e Ft 

 
8. §. 

 
A Polgármesteri Hivatal felhalmozási és tőkejellegű bevételi előirányzatát megemeli a 
szilárdhulladék-lerakó telep bérbe adásából származó 34. 500 e Ft-tal, ugyanakkor megemeli 
a felhalmozási célú hiteltörlesztés kiadási előirányzatát 6. 566 e Ft-tal, és csökkenti a 
felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 27. 934 e Ft-tal. 
 
A Képviselő-testület egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a szilárdhulladék-lerakó telep 
bérbeadásából származó bevétel összegével megegyező összeget a bérbeadással érintett 
vagyontárgy fejlesztésére - felhalmozási, felújítási célú felhasználására - fordítja, ennek 
megfelelően a bérbeadásból származó összeget a Megyei Szilárdhulladék Program saját 
erejének biztosításához használja fel. 

 
9. §. 

 
A Polgármesteri Hivatal sajátos működési bevételeinek előirányzatát megemeli a 
környezetvédelmi bírság összegével, 226 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a 
működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 

 
10. §. 
 

A Polgármesteri Hivatalnál megemeli a működési célú támogatásértékű bevételek 
előirányzatát a vizitdíj összegével, 800 e Ft-tal, és ugyanakkor megemeli az ügyelet dologi 
kiadási előirányzatát 400 e Ft-tal, és csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi 
előirányzatát is 400 e Ft-tal. 
 

11. §. 
 
A Polgármesteri Hivatalnál az okmányiroda működési bevételi előirányzatát megemeli 3. 000 
e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát. 
 

12. §. 
 
A Könyvtár működési célú bevételi előirányzatát megemeli 384 e Ft-tal, és ugyanezen 
összeggel csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát. 
 

13. §. 
 
A Művelődési Központ működési célú bevételi előirányzatát megemeli 250 e Ft-tal, és 
ugyanezen összeggel megemeli a Művelődési Központ szakfeladat dologi kiadási 
előirányzatát. 



 
14. §. 

 
A működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát megemeli a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata által táboroztatásra elnyert támogatásának összegével, 357 e Ft-tal, 
ugyanakkor megemeli a Kisebbség dologi kiadási előirányzatát 203 e Ft-tal, és csökkenti a 
működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 154 e Ft-tal. 
 

15. §. 
 
A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadási előirányzatát megemeli 
2. 549 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a fejlesztési kiadások előirányzatát is. 
 

16. §. 
 
A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadási előirányzatát megemeli 
a Kistérségnek akadálymentesítésre átadott összeggel, 276 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel 
megemeli a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 

17. §. 
 
A Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú kiadási előirányzatát megemeli 1. 172 e Ft-tal, és 
ugyanezen összeggel megemeli a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 

18. §. 
 
A Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú kiadási előirányzatát megemeli az ipartelephez 
vásárolt földterület értékével, 2. 000 e Ft-tal, ugyanakkor csökkenti az iparterület tervezési 
költségének kiadási előirányzatát 1. 500 e Ft-tal, és csökkenti a vállalkozói telephely 
energiaellátásának kiadási előirányzatát 500 e Ft-tal. 
 
 

19. §. 
 
A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszközátvételének bevételi előirányzatát 
megemeli a Nagyerdő-Nagytanya út ROP támogatásának összegével, 260. 269 e Ft-tal, 
ugyanakkor megemeli a hazai társfinanszírozás összegével, 53. 075 e Ft-tal, ugyanakkor 
megemeli a fejlesztési kiadási előirányzatát 310. 566 e Ft-tal, és csökkenti a felhalmozási célú 
hitelfelvétel bevételi előirányzatát 2. 778 e Ft-tal. 
 
 

20. §. 
 
A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszközátvételének bevételi előirányzatát 
megemeli a Rétközi kerékpárút ROP támogatásának összegével, 19. 882 e Ft-tal, ugyanakkor 
megemeli a hazai társfinanszírozás összegével, 6. 627 e Ft-tal, ugyanakkor megemeli a 
fejlesztési kiadási előirányzatát is 26. 509 e Ft-tal. 
 
 
 



 
 

21. §. 
 

E rendelet 1-20. §-ában engedélyezett előirányzat-módosítások alapján a 2007. évi 
költségvetés előirányzata 1. 547. 464 e Ft bevételi és 1. 547. 464 e Ft kiadási előirányzatra 
módosul, melyből általános tartalék: 10. 000 e Ft, fejlesztési tartalék: 1. 000 e Ft. 
 
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Ibrány, 2007. november  26. 
 
 
    Berencsi Béla    Bakosiné Márton Mária  
  polgármester     jegyző 
 
 
 


