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Az Ibrány Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló 3./2008. (II.25.) KT. rendelet módosításáról 
 
A Képviselő Testület 
 

1. §. 
A fejlesztési kiadások előirányzatát megemeli 4. 072 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a 
felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 

2. §. 
A Polgármesteri Hivatalnál megemeli a kölcsön nyújtásának kiadási előirányzatát a Köz-KHT 
részére nyújtott tagi kölcsön összegével, 3. 120 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a 
felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 

3. §. 
A működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát megemeli az agrártermelési támogatás 
összegével, 600 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi 
előirányzatát is. 
 

4. §. 
A működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát megemeli a mozgáskorlátozottak 
támogatásának összegével, 125 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú 
hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 

5. §. 
A központosított előirányzatok között megemeli a Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú 
támogatásának bevételi előirányzatát 461 e Ft-tal, egyben megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 
kiadásainak előirányzatát 310 e Ft-tal, és 151 e Ft-tal csökkenti a működési célú 
támogatásértékű bevételek előirányzatát. 
 

6. §. 
A felhalmozási célú pénzeszközátvétel bevételi előirányzatát megemeli 740 e Ft-tal, ugyanakkor 
megemeli a felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadási előirányzatát 48 e Ft-tal, és 692 e Ft-tal 
csökkenti a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 

7. §. 
A támogatásértékű működési bevételek előirányzatát megemeli a szociális rászorultságot 
megállapító bizottság szakértői díjának összegével, 60 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli 
a Polgármesteri Hivatal dologi kiadási előirányzatát is. 
 

8. §. 
A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevétel előirányzatát megemeli az 
otthonteremtési támogatás összegével, 1. 226 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a 
felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadási előirányzatát is. 
 
 
 



9. §. 
A Polgármesteri Hivatal felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek előirányzatát megemeli 10. 118 
e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 
is. 
 

10. §. 
A Könyvtár felhalmozási célú kiadási előirányzatát megemeli 444 e Ft-tal, és ugyanezen 
összeggel megemeli a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 

11. §. 
A GAMESZ működési célú bevételi előirányzatát megemeli 12. 000 e Ft-tal, ugyanakkor 
megemeli a működési célú kiadási előirányzatát az alábbi bontásban: 
 személyi juttatás:                         655 e Ft 
 járulék kiadás:                             190 e Ft 
 dologi kiadás:                          9. 892 e Ft 
 működési célú pénzeszközátadás: 63 e Ft, 
és megemeli a fejlesztési kiadási előirányzatát is 1. 200 e Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenti a 
működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 1. 200 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel 
megemeli a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát. 
 

12. §. 
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásokon 
belül a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása bevételi előirányzatát 
megemeli 10. 000 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú hitelfelvétel 
bevételi előirányzatát is. 
 
 
 

13. §. 
A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevételi előirányzatát megemeli 1. 
735 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi 
előirányzatát is. 
 
 

14. §. 
E rendelet 1-13. §-ában engedélyezett előirányzat-módosítások alapján a 2008. évi költségvetés 
előirányzata 1. 107. 074 e Ft bevételi és 1. 107. 074 e Ft kiadási előirányzatra módosul, melyből 
általános tartalék: 10. 000 e Ft, fejlesztési tartalék: 9. 000 e Ft. 
 

15. §. 
 
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Ibrány, 2008. december 9.  
 
 
      Berencsi Béla   Bakosiné Márton Mária  
     polgármester    jegyző 


