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IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
1/2006. (II. 03.)KT. sz. 

r e n d e l e t e 
 
 

A 2005. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2005. (II. 25.) KT. sz. 
rendelet módosításáról 

 
 

1. §. 
 
A Polgármesteri Hivatal útfelújításhoz tervezett felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzatát 
csökkenti 10.800 e Ft-tal, s egyben az UFCE támogatás bevételi előirányzatát megnöveli 
ugyanezen összeggel. 

2. §. 
 
Az útfelújításhoz kapcsolódó – az 1. §-ban szereplő összegen felüli - UFCE támogatás 
összegével, 26.961 e Ft-tal megemeli a központosított támogatás bevételi előirányzatát, 
ugyanakkor megemeli az útfelújítás fejlesztési kiadási előirányzatát is ugyanezen összeggel. 

3. §. 
 
A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadási előirányzatát megnöveli 3.774 e Ft-tal az alábbiak 
szerint, s ugyanezen összeggel csökkenti a fejlesztési tartalék kiadási előirányzatát: 
 
 - Szellemi termék:    200 e Ft 
 - Uszodához telekvásárlás:    100 e Ft 
 - Temetőnél földvásárlás:      67 e Ft 
 - Gulácsi féle ingatlan:    500 e Ft 
 - 8 lakás építése:    425 e Ft 
 - 2 lakás beépített konyhabútor:    106 e Ft 
 - Fecske-Pacsirta út: 1.913 e Ft 
 - Beruh. kapcsolódó ÁFA befizetés:    463 e Ft 
 

4. §. 
 
A Polgármesteri Hivatal címrendjében megtervezett fejlesztési kiadási előirányzatot csökkenti 
21.303 e Ft-tal az alábbi felsorolásnak megfelelően, és ugyanezen összeggel megnöveli a 
fejlesztési célú tartalék kiadási előirányzatát: 
  - Dózsa-Árpád telek-kisajátítás: 1.248 e Ft 
  - Kollégium telekvásárlás:    242 e Ft 
  - Alkotmány úti építési telkek: 3.000 e Ft 
  - Kollégium (CÉDE):  2.998 e Ft 
  - Közösségi Ház beruházás: 7.520 e Ft 
  - Gyalogosátkelő építés:  1.000 e Ft 
  - Útburkolat erősítés:  1.000 e Ft 
  - Belső ellenőrök irodatechnikája:    500 e Ft 
  - Bessenyei út /Sapard/:  3.795 e Ft 
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5. §. 

 
A fejlesztési kiadások előirányzatát a nagyerdesi 0456/2 hrsz. út építésével kapcsolatosan 
megemeli 33.969 e Ft-tal, ugyanakkor megnöveli a fejlesztési célú átvett pénzeszköz bevételi 
előirányzatát az útfelújításhoz kapcsolódó Sapard támogatás összegével, 25.477 e Ft-tal, és a 
fejlesztési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is megnöveli 8.492 e Ft-tal. 
 

6. §. 
 
A szociális alap kiadásainál megemeli az önkormányzati forrásból finanszírozott kiegészítő 
családi pótlék kiadási előirányzatát 4.800 e Ft-tal, ugyanakkor csökkenti a továbbtanulók 
támogatásának kiadási előirányzatát 800 e Ft-tal, csökkenti a KT rendelet alapján fizetett ápolási 
díj kiadási előirányzatát 2.000 e Ft-tal, és csökkenti az iskolatej akció kiadási előirányzatát 2.000 
e Ft-tal. 
 
 

7. §. 
 
Az állami támogatás bevételi előirányzatát az ÖNHIKI II. ütemű támogatás összegével, 21.897 e 
Ft-tal megemeli, s egyben ugyanezen összeggel a működési célú hitelfelvétel bevételi 
előirányzatát csökkenti. 
 
 

8. §. 
 
A Polgármesteri Hivatal fejlesztési céltartalék kiadási előirányzatát csökkenti 22.300 e Ft-tal, s 
egyben csökkenti ugyanezen összeggel a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát. 
 
 

9. §. 
 
A 15/2005. (II. 18.) TT. sz. határozattal elfogadott Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás 
2005. évi költségvetése alapján megemeli az önkormányzatok működési hozzájárulásának 
bevételi előirányzatát 2.365 e Ft-tal, valamint az önkormányzatok kiegészítő működési 
hozzájárulásának bevételi előirányzatát 3.970 e Ft-tal, s egyben a kistérségi munkaszervezet 
működési kiadásaira 6.335 e Ft-ot engedélyez az alábbi megbontásban:  
 - személyi juttatás:  3.344 e Ft 
 - járulék:     884 e Ft 
 - dologi:  2.107 e Ft 
 
 

10. §. 
 
A Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás 2005. december 22-én elfogadott 2005. évi 
módosított költségvetése alapján: 
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a) A kistérségi munkaszervezet működési kiadási előirányzatát csökkenti 3.970 e Ft-tal, az 
alábbiak szerint: 
 -személyi juttatások:  2.917 e Ft 
 -járulék :     734 e Ft 
 -dologi:    319 e Ft, 
és ugyanezen összeggel csökkenti az önkormányzatok kiegészítő működési hozzájárulásának 
bevételi előirányzatát.  
 
b) A belső ellenőri tevékenység kiadási előirányzatát 1.574 e Ft-tal megemeli az alábbiak szerint: 
 - személyi juttatások:  1.085 e Ft 
 - járulék:     357 e Ft 
 - dologi kiadások:     132 e Ft, 
és egyben ugyanezen összeggel megemeli az önkormányzatok kiegészítő hozzájárulásának 
bevételi előirányzatát. 
 
c)Megemeli a kamat bevételi előirányzatát 1.137 e Ft-tal, s egyben ugyanezen összeggel növeli a 
felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadási előirányzatát. 
 
d) A működési célú pénzeszközátadás kiadási előirányzatát megemeli 363 e Ft-tal, s egyben 
megemeli az önkormányzatok kiegészítő működési hozzájárulásának bevételi előirányzatát is 
ugyanezen összeggel. 
 
e) Az önkormányzat működési hozzájárulás bevételi előirányzatát csökkenti 1.395 e Ft-tal, az 
önkormányzatok kiegészítő működési hozzájárulása bevételi előirányzatát csökkenti 1.937 e Ft-
tal, ugyanakkor 3.332 e Ft-tal megnöveli a működési célú pénzeszközátvétel bevételi 
előirányzatát. 
 
f) A kistérségi munkaszervezet dologi kiadási előirányzatát csökkenti 22 e Ft-tal, és ugyanezen 
összeggel csökkenti a működési célú pénzeszközátvétel bevételi előirányzatát. 
 

11. §. 
 
Az Általános Iskola működési célú pénzeszközátvétel bevételi előirányzatát megemeli a 
munkatapasztalat-szerző támogatás összegével, 516 e Ft-tal, s ezt az összeget a személyi juttatás 
kiadási előirányzatára biztosítja. 
 

12. §. 
Az Óvoda felhalmozási célú pénzeszközátvétel bevételi előirányzatát megemeli 300 e Ft-tal, 
ugyanakkor a fejlesztési kiadási előirányzatát megemeli 420 e Ft-tal, és csökkenti a dologi 
kiadási előirányzatát 120 e Ft-tal. 

13. §. 
 
A GAMESZ saját bevétel előirányzatát megemeli 5.409 e Ft-tal, s ugyanezen összeggel növeli a 
dologi kiadási előirányzatát is. 
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14. §. 
 
A Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszközátadás kiadási előirányzatát megemeli a Köz-
KHT-val kapcsolatosan 5.000 e Ft-tal, s egyben az általános tartalék kiadási előirányzatát 
csökkenti ugyanezen összeggel. 
 

15. §. 
 
E rendelet 1-14. §-ában engedélyezett előirányzat-módosítások alapján a 2005. évi költségvetés 
előirányzata 2. 069. 497 e Ft bevételi és 2. 069 497 e Ft kiadási előirányzatra módosul, melyből 
általános tartalék 14.793 e Ft, államháztartási tartalék 5.058 e Ft. 
 

16. §. 
 
Ezen rendelet 2005. december 31. napján lép hatályba.  
 
 
Ibrány, 2005. január 24. 
 
 
  Berencsi Béla     Bakosiné Márton Mária  
  polgármester           jegyző 
 


