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B1 
IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

5/2014 (V.08.) önkormányzati rendelete 
 

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 
 
Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIV. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ibrány Város 
Képviselő-Testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete 39. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
Az Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„A Képviselő Testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi  
a) költségvetési bevételeit az 1. melléklet szerint 1.499.445 eFt-ban, 
b) költségvetési kiadásait a 8. melléklet szerint 1.545.641 eFt-ban, 
c) költségvetési hiányát 46.196 eFt-ban állapítja meg, melyből 
ca) működési hiány: 45.528 eFt, 
cb) felhalmozási hiány: 668 eFt.” 

 
2. § 

A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A 2. §-ban megállapított költségvetési hiány  
(1) belső finanszírozására szolgál 
a) az előző évek működési célú pénzmaradványa 45.528 eFt összegben, és  
b) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 0 eFt összegben, 
(2) külső finanszírozására szolgál 668 eFt támogatási kölcsön visszatérülése.” 
 
 

3. § 
A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 191 főben állapítja meg az 
alábbiak szerint: 
a) huzamosabb idejű közfoglalkoztatás: 46 fő 
b) Start-munka programban történő közfoglalkoztatás: 145 fő 
 

4. § 
A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata  
(1) költségvetési bevételeit a 24. melléklet szerint 1.408.038 eFt-ban állapítja meg, melyből 
a) intézményi működési bevétel 34.254 eFt, a 25. melléklet szerinti részletezésben, 
b) sajátos működési bevétel 95.361 eFt, a 26. melléklet szerinti részletezésben, 
c) költségvetési támogatás 892.104 eFt, a 27. melléklet szerinti részletezésben, 
d) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 17.525 eFt, a 28. melléklet szerinti részletezésben, 
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e) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz 191.698 eFt, a 29. melléklet szerinti részletezésben, 
f) államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 177.096 eFt, a 30. melléklet szerinti részletezésben. 
(2) költségvetési kiadásait a 31. melléklet szerint 985.806 eFt-ban állapítja meg, melyből 
a) személyi juttatás 168.437 eFt, a 32. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben, 
b) szociális hozzájárulási adó 28.959 eFt, a 32. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben, 
c) dologi kiadás 225.880 eFt, a 32. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben, 
d) államháztartáson belülre átadott pénzeszköz 107.372 eFt, a 33. melléklet szerinti részletezésben, 
e) államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 32.640 eFt, a 34. melléklet szerinti részletezésben, 
f) szociális jellegű juttatás 24.694 eFt, a 35. melléklet szerinti részletezésben, 
g) fejlesztési célú kiadás 127.449 eFt, a 36. melléklet szerinti részletezésben.” 
 
 

5. § 
A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Képviselő-testület Ibrány Város Polgármesteri Hivatala  
(1) költségvetési bevételeit a 41. melléklet szerint 6.175 eFt-ban állapítja meg, melyből 
a) intézményi működési bevétel 5.157 eFt, a 42. melléklet szerinti részletezésben, 
b) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz 863 eFt, a 43. melléklet szerinti részletezésben, 
c) államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 155 eFt, a 44. melléklet szerinti részletezésben, 
(2) költségvetési kiadásait a 45. melléklet szerint 272.841 eFt-ban állapítja meg, melyből 
a) személyi juttatás 59.985 eFt, a 46. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben, 
b) szociális hozzájárulási adó 15.789 eFt, a 46. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben, 
c) dologi kiadás 21.965 eFt, a 46. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben, 
d) államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 466 eFt, a 47. melléklet szerinti részletezésben, 
e) szociális jellegű juttatás 174.636 eFt, a 48. melléklet szerinti részletezésben.” 
 
 

6. § 
A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Képviselő-testület a GAMESZ  
(1) költségvetési bevételeit a 53. melléklet szerint 72.724 eFt-ban állapítja meg, melyből 
a) intézményi működési bevétel 68.894 eFt, az 54. melléklet szerinti részletezésben, 
b) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 0 eFt, az 55. melléklet szerint, 
c) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz 26 eFt, az 56. melléklet szerint, 
(2) költségvetési kiadásait az 57. melléklet szerint 219.914 eFt-ban állapítja meg, melyből 
a) személyi juttatás 52.157 eFt, az 58. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben, 
b) szociális hozzájárulási adó 11.480 eFt, az 58. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben, 
c) dologi kiadás 152.177 eFt, az 58. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben. 
d) fejlesztési célú kiadás 4.100 eFt, az 59. melléklet szerint.” 
 
 

7. § 
A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár  
(1) költségvetési bevételeit a 64. melléklet szerint 16.312 eFt-ban állapítja meg, melyből 
a) intézményi működési bevétel 6.426 eFt, a 65. melléklet szerinti részletezésben, 
b) államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 9.886 eFt, a 66. melléklet szerinti részletezésben, 
(2) költségvetési kiadásait a 67. melléklet szerint 38.758 eFt-ban állapítja meg, melyből 
a) személyi juttatás 13.696 eFt, a 68. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben, 
b) szociális hozzájárulási adó 3.662 eFt, a 68. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben, 
c) dologi kiadás 21.400 eFt, a 68. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.” 
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8. § 
A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda 
(1) költségvetési bevételeit a 73. melléklet szerint 0 eFt-ban állapítja meg, melyből 
a) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz 0 eFt, a 74. melléklet szerint, 
(2) költségvetési kiadásait a 75. melléklet szerint 28.322 eFt-ban állapítja meg, melyből 
a) személyi juttatás 14.264 eFt, a 76. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben, 
b) szociális hozzájárulási adó 3.745 eFt, a 76. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben, 
c) dologi kiadás 10.313 eFt, a 76. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.” 
 

9. § 
A Rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Képviselő Testület 2013. évben 225.382 eFt felhalmozási célú és 37.418 eFt működési célú 
hiteltörlesztést hagy jóvá.” 
 

10. § 
A Rendelet 1-80. mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-80. mellékletei lépnek. 
 

11.§. 
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
Ibrány, 2014. április 29. 
 
 
 
 

Berencsi Béla          Bakosiné Márton Mária 
     polgármester         jegyző 


