
 1

 
IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

12/2010. (V.20.) önkormányzati rendelete 
Az Ibrány Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 

szóló 2/2010. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
B1 

 
Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. §. 
A Járóbeteg Szakellátó Központ építési beruházási rész megvalósításához szükséges Ibrány 
Város Önkormányzatára jutó ÁFA kompenzáció összegével, 10. 048 e Ft-tal megemeli a 
felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadási előirányzatát, és ugyanezen összeggel megemeli a 
felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 

2. §. 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(III. 05.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Ibrány Város Önkormányzatának bevételi előirányzatát forrásonként megbontva az 1. sz. 
(1./a-1./g) melléklet szerint 2. 073. 144 e Ft-ban állapítja meg az alábbi forrásösszetételben: 

- intézményi működési bevételek: 46.986 e Ft 
- Önkormányzat sajátos működési bevételei: 338. 268 e Ft 
- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 45.357 e Ft 
- Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás: 456.293 e Ft 
- Támogatásértékű bevételek: 178.228 e Ft 
- Átvett pénzeszközök: 186.709 e Ft.” 

 
3. §. 

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A 2010. évi költségvetés hiányát 366.859 e Ft összegben, az alábbi megbontásban hagyja 
jóvá: - működési hiány: 197.399 e Ft 
 - felhalmozási hiány: 169.460 e Ft” 
 

4. §. 
A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Ibrány Város Önkormányzatának kiadásait a 2. számú melléklet szerinti részletezésben 
2.073.144 e Ft-ban állapítja meg.” 
 

5. §. 
A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A pénzeszközátadások összegét a 10/a. számú melléklet szerint 59. 480 e Ft-ban állapítja 
meg.” 
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6. §. 
A Rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A Képviselő-testület 2010. évben 169.460 e Ft felhalmozási célú hitel igénybevételéről dönt. A 
hitelfelvétel célja az önkormányzat 2010. évre vonatkozó fejlesztéseihez szükséges saját erő 
biztosítása.” 
 

7. §. 
(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A Rendelet 10/a. számú melléklete helyébe a 10/a. melléklet lép. 
(4) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 
(5) A Rendelet 14. számú melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 
(6) A Rendelet 15. számú melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 
 

8. §. 
E rendelet 1-7. §-ában engedélyezett előirányzat-módosítások alapján a 2010. évi költségvetés 
bevételi előirányzata 2. 073. 144 e Ft-ra módosul, melyből működési célú hitelfelvétel 
előirányzata 197. 399 e Ft, felhalmozási célú hitelfelvétel előirányzata 169. 460 e Ft, 
ugyanakkor a kiadási előirányzata 2. 073. 144 e Ft-ra módosul, melyből általános tartalék: 
5.000 e Ft, fejlesztési tartalék: 10.000 e Ft. 
 

9. §. 
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
Ibrány, 2010. május 10. 
 
 
 
     Berencsi Béla   Bakosiné Márton Mária 
     polgármester    jegyző 
 


