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IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő TESTÜLETÉNEK 
7/2011. (IV. 08. ) önkormányzati rendelete 

 
Az Ibrány Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 2/2010. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 
 
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. §. 
Az Ibrány Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 2/2010. (III.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban rendelet)  
 
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Ibrány Város Önkormányzatának bevételi előirányzatát forrásonként megbontva az 1. sz. 
(1./a-1./g) melléklet szerint 1.902.297 e Ft-ban állapítja meg az alábbi forrásösszetételben: 
 

- Intézményi működési bevételek: 73.153 e Ft 
- Önkormányzat sajátos működési bevételei: 357.018 e Ft 
- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 55.071 e Ft 
- Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás: 530.973 e Ft 
- Támogatásértékű bevételek: 139.145 e Ft 
- Átvett pénzeszközök: 473.814 e Ft.” 

 
 

2. §. 
A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A 2010. évi költségvetés hiányát 229.955 e Ft összegben, az alábbi megbontásban hagyja 
jóvá:- működési hiány: 115.884 e Ft 
 - felhalmozási hiány: 114.071 e Ft” 
 

3. §. 
A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Képviselő-testület a 2010. évben igénybe vehető normatív állami hozzájárulás és normatív 
kötött felhasználású támogatás igényelt összegét az 1/e. sz. melléklet szerint 419.505 e Ft-ban 
állapítja meg.” 
 

4. §. 
A rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Ibrány Város Önkormányzatának kiadásait a 2. számú melléklet szerinti részletezésben 
1.902.297 e Ft-ban állapítja meg.” 
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5. §. 
A rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok kiadásait a 3. sz. melléklet alapján 
567.852 e Ft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 219.452 e Ft, járulékfizetési 
kötelezettség 54.208 e Ft, dologi kiadás 294.192 e Ft. Az engedélyezett létszámkeret 150 fő. 
Ebből: 
 Köztisztviselő: 29 fő 
 Polgármester:   1 fő 
 Közalkalmazott: 14 fő 
 Munka Törvénykönyv szerinti:   5 fő 
 Közcélú foglalkoztatott: 95 fő 
 Közhasznú foglalkoztatott:   6 fő” 
 

6. §. 
A rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A GAMESZ kiadásait a 4. számú melléklet szerint 117.667 e Ft-ban állapítja meg, melyből 
személyi juttatás előirányzata 59. 176 e Ft, járulék előirányzata 14. 767 e Ft, dologi kiadások 
előirányzata 42.474 e Ft, felhalmozási kiadások előirányzata: 1. 250 e Ft. Az engedélyezett 
létszámkeret: 40 fő közalkalmazott.” 
 

7. §. 
A rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A 7. számú melléklet szerint az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2010. évi 
kiadásait 44.373 e Ft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 15. 197 e Ft, járulék 
előirányzat 3.863 e Ft, dologi kiadás 21.263 e Ft, felhalmozási kiadás: 4.050 e Ft. 
Engedélyezett létszámkeret: 9 fő közalkalmazott.” 
 

8. §. 
A rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
Az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2010. évi intézményi működési 
bevételeit 9.726 e Ft-ban állapítja meg. /Ezen összeget a 3. §-ban megadott intézményi 
működési bevétel összege tartalmazza./ 
 

9. §. 
A rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Ibrány Város Önkormányzatának 2010. évi szociális kiadásait a 11. számú melléklet szerinti 
részletezettséggel 268.088 e Ft-ban állapítja meg.” 
 

10. §. 
A rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az Önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásait, és a folyamatban lévő beruházások éves 
előirányzatait a 12. számú melléklet szerinti bontásban 94.547 e Ft kiadási főösszeggel 
állapítja meg.” 
 

11. §. 
A rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Képviselő-testület 2010. évben 115.884 e Ft rövidlejáratú hitel felvételét fogadja el.” 
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12. §. 
A rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Képviselő-testület 2010. évben 114.071 e Ft felhalmozási célú hitel igénybevételéről dönt. 
A hitelfelvétel célja az önkormányzat 2010. évre vonatkozó fejlesztéseihez szükséges saját 
erő biztosítása.” 
 

13. §. 
A rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
A Képviselő-testület 2010. évben 15.380 e Ft felhalmozási célú hiteltörlesztést és 50.000 e Ft 
támogatás-megelőlegező hitel visszafizetést hagy jóvá. 

 
14. §. 

(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. 
(2) A Rendelet 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. melléklete lép. 
(3) A Rendelet 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. melléklete lép. 
(4) A Rendelet 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. melléklete lép. 
(5) A Rendelet 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. melléklete lép. 
(6) A Rendelet 1/e. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/e. melléklete lép. 
(7) A Rendelet 1/f. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/f. melléklete lép. 
(8) A Rendelet 1/g. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/g. melléklete lép. 
(9) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép. 
(10) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép. 
(11) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép. 
(12) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép. 
(13) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép. 
(14) A Rendelet 12. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép 
(15) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép. 
(16) A Rendelet 14. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép. 
(17) A Rendelet 15. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép. 
 

15. §. 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
Ibrány, 2011. március 29.  
 
 
 
 Berencsi Béla Bakosiné Márton Mária 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


