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IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
9/2006. (IV. 28.)KT. 

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. §. 

 
Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásának előirányzatánál: 

a.) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 10. 287 e Ft-
tal, s ugyanezen összeggel csökkenti a szociális kiadások előirányzatát is. 

b.) Az egyszeri gyermekvédelmi támogatás bevételi előirányzatát megemeli 750 e Ft-tal, s 
ugyanezen összeggel megemeli a szociális kiadások előirányzatát is. 

c.) A rendszeres szociális segély bevételi előirányzatát csökkenti 10. 325 e Ft-tal, s 
ugyanezen összeggel csökkenti a szociális kiadások előirányzatát is. 

d.) Az időskorúak járadéka bevételi előirányzatát csökkenti 21 e Ft-tal, s ugyanezen 
összeggel csökkenti a szociális kiadások előirányzatát is. 

e.) A normatív ápolási díj és nyugdíjbiztosítási járulék bevételi előirányzatát csökkenti 781 
e Ft-tal, s ugyanezen összeggel csökkenti a szociális kiadások előirányzatát is. 

f.) A normatív lakásfenntartási támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 2.987 e Ft-tal, s 
ugyanakkor a szociális kiadások előirányzatát is csökkenti 645 e Ft-tal, és megnöveli a 
működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 2.342 e Ft-tal. 

g.) A közcélú foglalkoztatás támogatásának bevételi előirányzatát csökkenti 1.728 e Ft-tal, 
s ugyanezen összeggel csökkenti a közcélú foglalkoztatás kiadási előirányzatát, melyből: 

személyi juttatás: 1.286 e Ft 
járulék:                   442 e Ft. 

 
2. §. 

 
A központosított támogatások előirányzatánál: 

a.) A lakossági közműfejlesztés bevételi előirányzatát megemeli 706 e Ft-tal, s ugyanezen 
összeggel megemeli a felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadási előirányzatát is. 

 
b.) A helyi önkormányzatok 2005. 09. 01-i keresetemeléséhez biztosítandó hozzájárulás 

bevételi előirányzatát megemeli 2.705 e Ft-tal, s ugyanezen összeggel csökkenti a 
működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát. 

 

c.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény bevezetéséhez biztosítandó hozzájárulások bevételi előirányzatát 
megemeli 714 e Ft-tal, s ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú hitelfelvétel 
bevételi előirányzatát. 
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d.) A gyermek és ifjúsági feladatok támogatásának bevételi előirányzatát megemeli 1.500 e 
Ft-tal, s ugyanezen összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás kiadási 
előirányzatát is. 

3. §. 
 

Az önkormányzatok egyéb költségvetési támogatásánál a szociális célú gyermekétkeztetés 
bevételi előirányzatát megemeli 499 e Ft-tal, s ugyanezen összeggel megemeli a szociális 
kiadások előirányzatát is. 

4. §. 
 

Az önkormányzat a 2004. évi SZJA jövedelemkülönbség mérséklésének 
maradványösszegével, 1.899 e Ft-tal megnöveli a 2004. évi pénzmaradvány bevételi 
előirányzatát, ugyanakkor a működési célú hitel bevételi előirányzatát ugyanezen összeggel 
csökkenti. 

5. §. 
 

Az önkormányzat működési célú hitelfelvételének bevételi előirányzatát csökkenti 120 e Ft-
tal, ugyanakkor megnöveli a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 
ugyanezen összeggel. 

6. §. 
 

Az Általános Iskola működési célú pénzeszköz átvétel bevételi előirányzatát megemeli a 
Kistérségi Társulástól kapott támogatás összegével, 6.479 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel 
megemeli az Iskola kiadási előirányzatát is az alábbi bontásban: 

 személyi juttatás:   646 e Ft 
 járulék:                  223 e Ft 
 dologi kiadás:     5.610 e Ft 
 

7. §. 
 

E rendelet 1-6. §-ában engedélyezett előirányzat-módosítások alapján a 2005. évi 
költségvetés előirányzata 2. 055. 644 e Ft bevételi és 2. 055. 644 e Ft kiadási előirányzatra 
módosul, melyből általános tartalék 14. 793 e Ft, államháztartási tartalék 5. 058 e Ft. 

 

8. §. 
 

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2005. december 31-ével kell 
alkalmazni. 

 

Ibrány, 2006. április 18. 
 
    Berencsi Béla     Bakosiné Márton Mária  
    polgármester           jegyző 


