
 
 

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
21/2009. (IX. 25.)KT. sz.  

r e n d e l e t e  
B1 

 
Az Ibrány Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló 5/2009.(II.27.)KT. rendelet módosításáról 
 
 

A KÉPVISELŐ TESTÜLET 
 

1. §. 
A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevételének előirányzatát megemeli 
az agrártermelési és földalapú támogatás összegével, 3. 284 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel 
csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 

2. §. 
A központosított előirányzatok között megemeli az óvodáztatási támogatás bevételi 
előirányzatát 220 e Ft-tal, és megemeli az egyes szociális feladatok támogatásának bevételi 
előirányzatát 40 e Ft-tal, ugyanakkor megemeli a pénzbeli óvodáztatási támogatás kiadási 
előirányzatát 230 e Ft-tal, és megemeli a természetben nyújtott óvodáztatási támogatás 
kiadási előirányzatát 30 e Ft-tal. 
 

3. §. 
A központosított előirányzatok között megemeli a gyermekszegénység elleni program 
keretében nyári étkeztetés biztosítása jogcím bevételi előirányzatát 4. 396 e Ft-tal, és 
ugyanezen összeggel megemeli a természetben nyújtott szociális ellátások között az étkeztetés 
kiadási előirányzatát is. 
 
 

4. §. 
A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú kiadási előirányzatát megemeli 1. 600 e Ft-tal, és 
ugyanezen összeggel megemeli a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 
 

5. §. 
A GAMESZ felhalmozási célú kiadási előirányzatát megemeli 1. 362 e Ft-tal, és ugyanezen 
összeggel megemeli a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 
 

6. §. 
A központosított előirányzatok között megemeli a közműfejlesztési támogatás bevételi 
előirányzatát 60 e Ft-tal, ugyanakkor a pénzeszközátadások között megemeli a víz közmű 
hozzájárulás visszafizetésének kiadási előirányzatát 23 e Ft-tal, valamint a szennyvíz közmű 
hozzájárulás visszafizetésének előirányzatát 37 e Ft-tal. 
 
 
 



7. §. 
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között megemeli a szennyvíz közmű befizetés bevételi 
előirányzatát 65 e Ft-tal, valamint a gáz közmű befizetés bevételi előirányzatát 274 e Ft-tal, 
ugyanakkor csökkenti a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 339 e Ft-tal. 
 

8. §. 
A támogatásértékű működési bevételek között megemeli a 2008. évi jövedelemkülönbség 
mérséklés elszámolásának bevételi előirányzatát 2. 282 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel 
csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 

9. §. 
A támogatásértékű működési bevételek között megemeli a kiegészítő gyermekvédelmi 
támogatás  bevételi előirányzatát 190 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a szociális 
alap bevételei között ugyanezen jogcím bevételi előirányzatát is. 
 

10. §. 
A támogatásértékű felhalmozási bevételek között megemeli az otthonteremtési támogatás 
bevételi előirányzatát 3. 058 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli ugyanezen jogcím 
kiadási előirányzatát is. 
 

11. §. 
A szociális alap kiadásai között megemeli a rendszeres szociális segély kiadási előirányzatát 
45. 000 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a rendelkezésre állási támogatás kiadási 
előirányzatát. 
 

12. §. 
A szociális alap kiadásai között megemeli a normatív pénzbeli lakásfenntartási támogatás 
kiadási előirányzatát 9. 700 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a normatív 
természetbeni lakásfenntartási támogatás kiadási előirányzatát. 
 
 

13. §. 
A Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések kiadási előirányzatát megemeli a Medi-Amb 
Nonprofit Közhasznú KFT-hez kapcsolódó törzsbetét összegével, 9. 400 e Ft-tal, és ugyanezen 
összeggel csökkenti a felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadási előirányzatát is. 
 
 

14. §. 
A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú kiadási előirányzatai között szereplő Gyerekház 
fejlesztési kiadási előirányzatát megemeli 1. 000 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a 
felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. Ezzel egyidejűleg 5 fővel megemeli a 
Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkeretét. 
 
 

15. §. 
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 1. ütemű támogatásának 
bevételi előirányzatát megemeli 89. 602 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a 
működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 
 



 
16. §. 

 
E rendelet 1-14. §-ában engedélyezett előirányzat-módosítások alapján a 2009. évi 
költségvetés bevételi előirányzata 1. 530. 368 e Ft-ra módosul, melyből működési célú 
hitelfelvétel előirányzata 73. 283 e Ft, felhalmozási célú hitelfelvétel előirányzata 161. 364 e 
Ft, ugyanakkor a kiadási előirányzata 1. 530. 368 e Ft-ra módosul, melyből általános 
tartalék: 0 e Ft, fejlesztési tartalék: 0 e Ft. 
 

17. §. 
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azzal, hogy az 1-5. § rendelkezéseit 2009. 
június 30. napjával kell alkalmazni. 
 
Ibrány, 2009. szeptember 15. 
 
 
     Berencsi Béla  Bakosiné Márton Mária 
     polgármester   jegyző 
 
 
 


