
 1

 
IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2006.(V. 05.)KT. 
r e n d e l e t e  

 
 

Ibrány Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

1. § 
Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 

2. § 
Az Önkormányzat bevételeit az 1. számú melléklet szerint forrásonként megbontva 2. 064. 
875 eFt-ban állapítja meg. 
 

3. § 
Az Önkormányzat kiadásait a 2. számú melléklet szerinti részletezésben 1. 988. 525 eFt-ban 
állapítja meg. 
 

4. § 
A Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok kiadásait a 3. sz. melléklet 
alapján 350. 027 eFt-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 122. 441 eFt, 
járulékfizetési kötelezettség 41. 346 eFt, dologi kiadás 186. 240 eFt. A statisztikai 
állományi létszám: 94 fő, melyből polgármester 1 fő, köztisztviselő 25 fő, közalkalmazott 14 
fő, Munka Törvénykönyve előírásai szerint foglalkoztatott (közhasznú, közcélú 
foglalkoztatott is) 54 fő. 
 

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

Megnevezés Kiadás 
Ebből: 

Létszám 
személyi járulék dologi felhalmozási 

GAMESZ 92.823 eFt 36.652 eFt 12.292 eFt 43.172 eFt 707 eFt 32 fő 
Művelődési Központ 30.084 eFt 9.203 eFt 3.048 eFt 17.259 eFt 574 eFt 7 fő 
Általános Iskola 273.781 eFt 168.668 eFt 55.597 eFt 49.516 eFt 83 fő 

Óvoda 120.801 eFt 70.109 eFt 22.930 eFt 26.890 eFt 872 eFt 38 fő 

Összesen: 517.489 eFt 284.632 eFt 93.867 eFt 136.837 eFt 2.153 eFt 160 fő 
 
 

6. § 
A Családsegítő szolgálat kiadásainak alakulását az 5. számú melléklet alapján 12.717 eFt-
ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 8.541 eFt, járulékfizetési kötelezettség 2.816 
eFt, dologi kiadás 1.360 eFt. A statisztikai állományi létszám: 5 fő közalkalmazott. 
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7. § 

A kisebbségi önkormányzat 2005. évi kiadásait a 6. számú melléklet alapján 2. 505 eFt-tal 
tudomásul veszi. 
 

8. § 
Az Önkormányzat 2005. évi támogatásait, átadott pénzeszközeit a 7./a számú melléklet 
szerinti bontásban 144. 280 eFt-ban állapítja meg. 
 

9. § 
A szociális alap kiadásait a 7./b számú melléklet szerinti részletezettséggel 195. 253 eFt-
ban állapítja meg. 
 

10. § 
Az Önkormányzat fejlesztési kiadásait a 8. számú melléklet szerinti bontásban 720. 201 
eFt-ban állapítja meg. 
 

11. § 
A Kistérség 2005. évi kiadásait és bevételeit a 9. számú melléklet szerint tájékoztató 
jelleggel tudomásul veszi. 
 

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 2005. évi 
kiutalatlan támogatását 20. 729 eFt összegben elvonja. 
 

14. § 
Az önkormányzat pénzmaradványát a 12. számú melléklet alapján 82. 680 eFt-ban állapítja 
meg a következő bontásban: 
 

Általános Iskola működési célú pénzmaradványa: 7. 773 eFt, melyből  
- 2006. évi eredeti előirányzatként jóváhagyva: 2. 638 eFt 
- Informatikai hálózat karbantartására: 917 eFt 
- Iskolaudvar fűtéglázás, térkövezés: 1. 564 eFt 
- Székek, asztalok vásárlása: 1. 055 eFt 
- HACCP bevezetésére: 1. 000 eFt 
- PHARE támogatás visszafizetése: 445 eFt 
- Honalapító gyermekszervezet 2005. évben fel nem használt támogatása: 149 eFt 
- Szállítói kötelezettség: 5 eFt 
 
Napközi Otthonos Óvoda működési célú pénzmaradványa 2. 186 eFt, melyből  
- 2006. évi eredeti előirányzatként jóváhagyva: 632 eFt 
- Kötelező taneszköz-beszerzés: 1. 300 eFt 
- Szakmai anyag beszerzés: 254 eFt 
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GAMESZ működési célú pénzmaradványa 2. 437 eFt, melyből  
- 2006. évi eredeti előirányzatként jóváhagyva: 2. 337 eFt 
- ÁFA fizetési kötelezettség: 100 eFt 
 
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 70. 284 eFt, ebből 
Felhalmozási célú pénzmaradvány összege 38. 072 eFt, melyből  
- 2006. évi eredeti előirányzatként jóváhagyva: 10. 000 eFt 
- Iskola tetőtér PHARE beruházás: 22. 294 eFt 
- Felhalmozási célú tartalék: 5. 778 eFt 
Működési célú pénzmaradvány összege 32. 212 eFt, melyből 
- 2006. évi eredeti előirányzatként jóváhagyva: 3. 321 eFt 
- Gyermek és ifjúsági feladatokra 2005. decemberében kapott központosított 

 támogatás felhasználása: 1. 500 eFt 
- Ajánlati biztosíték visszafizetése: 1. 500 eFt 
- Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása: 3. 100 eFt 
- ÁFA fizetési kötelezettség (GAMESZ): 1. 191 e Ft 
- Közalkalmazottak 2005. évi 2%-os kereset-kiegészítése: 2. 552 eFt, melyből      

Általános Iskola személyi juttatás: 497 eFt, járulékfizetési kötelezettség 159 eFt, 
Napközi Otthonos Óvoda személyi juttatás: 329 eFt, járulék: 105 eFt,         
GAMESZ személyi juttatás: 536 eFt, járulékfizetési kötelezettség: 171 eFt, 
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás: 572 eFt, járulék: 183 eFt. 

- Normatív kötött támogatás 2005-ben fel nem használt része: 2. 536 eFt 
- Szabad pénzmaradvány a 2006. évi működési célú hitel előirányzatának 

csökkentésére: 16. 512 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. § 
A 16. számú melléklet alapján a többévi kihatással járó kötelezettségeket tudomásul veszi. 
 

18. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Ibrány, 2005. április 25. 
 
 
    Berencsi Béla   Bakosiné Márton Mária 
    polgármester    jegyző 
 


