
 
Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 

8/2010. (IV.9.) önkormányzati rendelete 
Az Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 2009. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló 5/2009.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása 
B1 

 
 
A Képviselő-testület 

1. §. 
Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklés bevételének előirányzatát csökkenti 1 e Ft-tal, és 
ugyanezen összeggel megemeli a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát. 
 
 

2. §. 
A központosított előirányzatok között megemeli a közműfejlesztési támogatás bevételi 
előirányzatát 9 e Ft-tal, ugyanakkor a pénzeszközátadások között megemeli a víz közmű 
hozzájárulás visszafizetésének kiadási előirányzatát 8 e Ft-tal, valamint a szennyvíz közmű 
hozzájárulás visszafizetésének előirányzatát 1 e Ft-tal. 
 
 

3. §. 
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között megemeli a szennyvíz közmű befizetés bevételi 
előirányzatát 75 e Ft-tal, valamint az út közmű befizetés bevételi előirányzatát 25 e Ft-tal, 
ugyanakkor csökkenti a gáz közmű befizetés bevételi előirányzatát 80 e Ft-tal, és csökkenti a 
felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 20 e Ft-tal. 
 
 

4. §. 
A központosított előirányzatok között a települési kisebbségi önkormányzatok működése 
támogatásának bevételi előirányzatát megemeli 3 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a 
működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát. 
 
 

5. §. 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételének 
előirányzatát megemeli a mikulás rendezvény támogatására kapott összeggel, 50 e Ft-tal, 
ugyanakkor megemeli a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás 
kiadási előirányzatát 423 e Ft-tal, és csökkenti a dologi kiadási előirányzatát 373 e Ft-tal. 
 
 

6. §. 
A központosított előirányzatok között az önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai 
saját forrás kiegészítésének bevételi előirányzatát megemeli a Járóbeteg Szakellátó Központ 
kialakításával kapcsolatosan 446 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a felhalmozási 
célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 
 
 
 



 
 

7. §. 
A központosított előirányzatok között az önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai 
saját forrás kiegészítésének bevételi előirányzatát megemeli a Polgármesteri Hivatal akadály-
mentesítésével kapcsolatosan 946 e Ft-tal, valamint megemeli a felhalmozási célú EU-tól 
átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát 1. 653 e Ft-tal, és megemeli a Polgármesteri Hivatal 
akadály-mentesítésének és bővítésének kiadási előirányzatát 1. 440 e Ft-tal, ugyanakkor 
csökkenti a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 1. 159 e Ft-tal. 
 
 

8. §. 
A központosított előirányzatok között a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi 
közutak burkolat-felújítása támogatásának bevételi előirányzatát megemeli a Dobó István út 
felújításával kapcsolatosan 3. 051 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a felhalmozási 
célú támogatásértékű bevételek előirányzatát. 
 
 

9. §. 
A központosított előirányzatok között a bérpolitikai intézkedések támogatásának bevételi 
előirányzatát csökkenti 6. 836 e Ft-tal, ugyanakkor csökkenti a személyi juttatások között a 
kereset-kiegészítés kiadási előirányzatát 3. 711 e Ft-tal, és csökkenti a járulékok kiadási 
előirányzatát is 3. 125 e Ft-tal. 
 
 

10. §. 
A központosított előirányzatok között az óvodáztatási támogatás bevételi előirányzatát 
megemeli 1. 020 e Ft-tal, illetve az egyes szociális feladatok között ugyanezen jogcím bevételi 
előirányzatát csökkenti 310 e Ft-tal, ugyanakkor megemeli a pénzbeli óvodáztatási támogatás 
kiadási előirányzatát 660 e Ft-tal, a természetbeni óvodáztatási támogatás kiadási 
előirányzatát 120 e Ft-tal, és egyben megemeli a működési célú hitelfelvétel bevételi 
előirányzatát is 70 e Ft-tal. 
 
 

11. §. 
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2. ütemű támogatásának 
bevételi előirányzatát megemeli 5. 197 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a működési 
célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 
 

12. §. 
A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásának bevételi előirányzatát 
megemeli 7. 000 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú hitelfelvétel 
bevételi előirányzatát is. 
 
 
 
 
 
 



13. §. 
Az egyes szociális feladatok között a közcélú foglalkoztatás támogatásának bevételi 
előirányzatát megemeli 33. 937 e Ft-tal, ugyanakkor megemeli a közcélú foglalkoztatás 
személyi juttatásainak kiadási előirányzatát 25. 088 e Ft-tal, csökkenti a járulékok kiadási 
előirányzatát 1. 816 e Ft-tal, és megemeli ugyanezen jogcím dologi kiadási előirányzatát 802 
e Ft-tal, és egyben csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is 9. 863 e Ft-
tal. 
 

14. §. 
Az egyes szociális feladatok támogatásának bevételi előirányzatát megemeli 23. 636 e Ft-tal, 
a Szociális Alap kiadási előirányzatát megemeli 23. 011 e Ft-tal, és csökkenti a működési célú 
hitelfelvétel bevételi előirányzatát 625 e Ft-tal. 
 

15. §. 
A támogatásértékű felhalmozási bevételek között megemeli az otthonteremtési támogatás 
bevételi előirányzatát 1. 710 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli ugyanezen jogcím 
kiadási előirányzatát is. 
 

16. §. 
A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevételének előirányzatát megemeli 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatásával 
kapcsolatosan 632 e Ft-tal, ugyanakkor megemeli ugyanezen jogcím kiadási előirányzatát 
731 e Ft-tal, és megemeli a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is 99 e Ft-tal. 
 
 

17. §. 
A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevételének előirányzatát megemeli 
a szociális rászorultságot megállapító bizottság szakértői díjának összegével, 946 e Ft-tal, és 
ugyanezen összeggel megemeli a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát is az alábbi 
bontásban:  
 személyi juttatás: 745 e Ft 
 járulékok: 201 e Ft 
 

18. §. 
A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevételének előirányzatát megemeli 
az agrártermelési és földalapú támogatás összegével, 1. 664 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel 
csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 

19. §. 
A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevételének előirányzatát megemeli 
a településőrök támogatásának összegével, 160 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a 
településőrök dologi kiadási előirányzatát is. 
 

20. §. 
A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevételének előirányzatát megemeli 
a közhasznú foglalkoztatás támogatásával kapcsolatosan, 192 e Ft-tal, ugyanakkor megemeli 
ugyanezen jogcím személyi juttatás kiadási előirányzatát 7. 920 e Ft-tal, megemeli a járulék 
kiadási előirányzatát 1. 026 e Ft-tal, csökkenti a dologi kiadási előirányzatát 2. 629 e Ft-tal, 
és egyben megemeli a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is 6. 125 e Ft-tal. 
 



21. §. 
A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevételének előirányzatát megemeli 
a labor-fizikoterápiára településektől átvett pénzeszközökkel kapcsolatosan, 1. 297 e Ft-tal, 
ugyanakkor megemeli ugyanezen jogcím dologi kiadási előirányzatát 680 e Ft-tal, és 
csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 617 e Ft-tal. 
 

22. §. 
A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadási előirányzatát csökkenti 104. 690 e Ft-tal, 
ugyanakkor csökkenti a felhalmozási célú pénzeszközátvétel bevételi előirányzatát 29. 563 e 
Ft-tal, és csökkenti a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 65. 213 e Ft-
tal, valamint csökkenti a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is 9. 914 e Ft-tal 
az alábbi táblázat szerint: 
 

Megnevezés 
Bevételi előirányzat 

(eFt) 
Kiadási előirányzat 

(eFt) 
Közösségi közlekedés  +100 
Rozmaring út -41.068 -6.841 
Dobó út  +219 
ÁROP pályázat  -500 
Ibrány-Buj összekötő út  -10.000 
Akácfa út felújítás  -15.266 
Új óvoda építés előkészítése  -2.000 
Gyermekház  +119 
Munkaügyi Kirendeltség közmű-előkészítés  -1.000 
Bodor féle telek  -900 
Járóbeteg Szakellátó  -10.000 
Iparterület áramellátása  -1.000 
LEADER program  -2.000 
Norvég alap előkészítése  -650 
Rendezési terv  -1.385 
Belvízelvezetés  +6.835 
2. sz. óvoda rekonstrukció -18.000 -20.000 
4. sz. óvoda rekonstrukció és bővítés -20.000 -29.000 
Deák, Kossuth, Kertváros járda -15.708 -17.453 
Lehel úti szabadidőpark telkek  +5.230 
Zrínyi út földterület  +126 
Zrínyi út kertek  +20 
Dózsa út 1108/1. hrsz.  +111 
Vágási út 896/2. hrsz.  +63 
Laptop  +138 
Gázkazán  +143 
Klímaberendezés  +193 
Művelődési Ház hangfal  +308 
Könyvtári informatika fejlesztése  -300 
Felhalmozási célú hitelfelvétel -9.914  
Összesen: -104.690 -104.690 

 
 
 



23. §. 
A Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételi előirányzatát megemeli a szeméttelep 
értékesítésből 2009. évben befolyt 14. 000 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a 
felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát. 
 

24. §. 
A Polgármesteri Hivatal és intézményei működési bevételi előirányzatát megemeli 22. 199 e 
Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a dologi kiadások előirányzatát is az alábbiak 
szerint: 
 

Szakfeladat Bevételi EI. Kiadási EI. 
Hírlap +333 +179 
Lakásgazdálkodás  -2.480 
Okmányiroda +2.593 -657 
Építésügy, gyámügy +119 -1.314 
Igazgatás  

+1.188 
+30.248 

Körforgalom   +823 
Rendezvények  +1.065 
Testvérvárosi kapcsolat  +322 
Város és községgazdálkodás +273 +1.929 
Közvilágítás  -6.175 
Uszoda  +1.210 
Adóbevételek +16.924  
Védőnők  -2.304 
Állategészségügy  -694 
Gyermekház  +196 
Szemétszállítás  +78 
Művelődési Központ +246  
Könyvtár +523 -1.289 
Sport  +1.062 
Összesen: +22.199 +22.199 

 
25. §. 

A GAMESZ felhalmozási célú kiadási előirányzatát megemeli 629 e Ft-tal, és ugyanezen 
összeggel megemeli a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 

26. §. 
E rendelet 1-25. §-ában engedélyezett előirányzat-módosítások alapján a 2009. évi 
költségvetés bevételi előirányzata 1. 571. 012 e Ft-ra módosul, melyből működési célú 
hitelfelvétel előirányzata 49. 248 e Ft, felhalmozási célú hitelfelvétel előirányzata 140. 671 e 
Ft, ugyanakkor a kiadási előirányzata 1. 571. 012 e Ft-ra módosul, melyből általános 
tartalék: 0 e Ft, fejlesztési tartalék: 0 e Ft. 
 

27. §. 
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
Ibrány, 2010. március 30. 
 
  Berencsi Béla   Bakosiné Márton Mária 
  polgármester    jegyző 


