
IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
20/2006. (VIII. 20.)KT. sz.  

r e n d e l e t e  
 

Az Ibrány Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2006. (II.24.) KT. rendelet módosításáról 

 
 
 

1. §. 
 

Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásának előirányzatánál: 

a.) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás bevételi előirányzatát megemeli 2. 786 e Ft-tal, s 
ugyanezen összeggel megnöveli a szociális kiadások előirányzatát is. 

b.) Az időskorúak járadéka bevételi előirányzatát csökkenti 400 e Ft-tal, s ugyanezen 
összeggel csökkenti a szociális kiadások előirányzatát is. 

 
 

2. §. 
 

A központosított támogatások előirányzatánál: 

a.) A lakossági közműfejlesztés bevételi előirányzatát megemeli 448 e Ft-tal, s ugyanezen 
összeggel megemeli a felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadási előirányzatát is. 

b.) Az Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítésének támogatása bevételi előirányzatát csökkenti 57 e Ft-tal, és ugyanezen 
összeggel megemeli a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 

c.) A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás bevételi előirányzatát 
megemeli 384 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a Könyvtár dologi kiadási 
előirányzatát is. 

3. §. 
 

A 2006. évi normatíva kiegészítő felmérés alapján az átengedett SZJA bevételi előirányzatát 
megemeli 6. 021 e Ft-tal, a normatív állami támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 1. 122 
e Ft-tal, ugyanakkor a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 4. 899 e Ft-tal 
csökkenti. 

 

4. §. 
 

A működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatát a gyermekjóléti szolgálattal 
kapcsolatosan csökkenti 5. 450 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a működési célú 
hitelfelvétel bevételi előirányzatát. 

 



5. §. 
 

Az önkormányzatok egyéb költségvetési támogatásánál a vis maior tartalék támogatás 
bevételi előirányzatát megemeli 5. 565 e Ft-tal, s ugyanezen összeggel megemeli a dologi 
kiadások előirányzatát is a belvízvédekezéssel kapcsolatosan. 

 

6. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatát megemeli a 
földgáz-áremelés ellentételezésére kapott összeggel, 331 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel 
megemeli a dologi kiadások előirányzatát is. 

7. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatát megemeli 97 e 
Ft-tal, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összegével, és ugyanezen összeggel megemeli 
e jogcím kiadási előirányzatát is. 

 

8. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevétel előirányzatát megemeli 3. 
971 e Ft-tal, az otthonteremtési támogatás összegével, és ugyanezen összeggel megemeli a 
felhalmozási célú támogatásértékű kiadás előirányzatát is. 

9. §. 
 

Az Általános Iskola működési célú pénzeszköz átvétel bevételi előirányzatát megemeli a 
Munkaügyi Központtól kapott támogatás összegével, 873 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel 
megemeli az Iskola személyi juttatás kiadási előirányzatát is. 

 

10. §. 
 
Az Általános Iskola működési célú pénzeszköz átvétel bevételi előirányzatát megemeli a 
Közoktatási Közalapítványtól kapott támogatás összegével, 800 e Ft-tal, és ugyanezen 
összeggel megemeli az Iskola kiadási előirányzatát is az alábbi bontásban: 

 személyi juttatás:   350 e Ft 
 dologi kiadás:        450 e Ft 
 
 

11. §. 
 

A Napközi Otthonos Óvoda működési célú pénzeszközátvétel bevételi előirányzatát megemeli 
a Munkaügyi Központtól kapott támogatás összegével, 802 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel 
megemeli az Óvoda személyi juttatás kiadási előirányzatát is. 



 

12. §. 
 

Az Napközi Otthonos Óvoda működési célú pénzeszköz átvétel bevételi előirányzatát 
megemeli a Közoktatási Közalapítványtól kapott támogatás összegével, 880 e Ft-tal, és 
ugyanezen összeggel megemeli az Óvoda kiadási előirányzatát is az alábbi bontásban: 

 személyi juttatás:   440 e Ft 
 dologi kiadás:        440 e Ft 
 

13. §. 
 

A GAMESZ működési kiadási előirányzatát megemeli a Művelődési Központtal kapcsolatosan 
2. 481 e Ft-tal, ugyanakkor csökkenti a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatát 
ugyanezen összeggel, melyből: 

 személyi juttatás:   1. 475 e Ft 
 járulék:                      473 e Ft 
 dologi kiadás:            533 e Ft 
 

14. §. 
 

E rendelet 1-13. §-ában engedélyezett előirányzat-módosítások alapján a 2006. évi 
költségvetés előirányzata 1. 995. 089 e Ft bevételi és 1. 995. 089 e Ft kiadási előirányzatra 
módosul, melyből általános tartalék 10. 000 e Ft, államháztartási céltartalék 1. 655 e Ft, 
fejlesztési céltartalék 5. 778 e Ft. 

 

15. §. 
 

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2006. június 30-ával kell 
alkalmazni. 

 

Ibrány, 2006. augusztus 10. 
 
 
 
 
     Berencsi Béla   Bakosiné Márton Mária  
     polgármester          jegyző 



Szerződés típusa Szerz ődés tárgya
Szerződés nettó értéke 

(Ft)
Szerződés id őtartama

Ibrány Város 
Önkormányzata

KARAKTER 95 Építő és 
Szakipari Kft.

vállalkozási (építési 
szerződés

Általános Iskola magastető 
ráépítése és tetőtér beépítése

32.191.180 2005.07.18.-2005.10.15

Ibrány Város 
Önkormányzata

Betonút Szolgáltató és 
Építőipari rt.

vállalkozási szerződés
Ibrány 0456/2 hrsz-ú út útburkolat 

rekonstrukció
26.00.709. 2005.07.18.-2006.02.25.

Ibrány Város 
Önkormányzata

Betonút Szolgáltató és 
Építőipari rt.

vállalkozási szerződés Ibrány 0260 hrsz-ú út építése 10.426.356 2005.07.18.-2005.08.30.

Ibrány Város 
Önkormányzata

ANDRO-FÉNY Kft vállalkozási szerződés
2-1 gépkocsi állásos 

mentőállomás és orvosi rendelő 
építése

75.714.916 2005.07.25-2006.05.26

Ibrány Város 
Önkormányzata

Közép-Szabolcsi 
Többcélú Kistérségi 

Társulás
Megállapodás Árpád u. 5. használatba adás 15.627.935 2005.11.14.-

Ibrány Város 
Önkormányzata

Szinva Net Informatikai 
Kft

Megrendelő 
árubeszerzésre

IKT eszközök beszerzése 13.460.160 2005.12.20

Ibrány Város 
Önkormányzata

NYÍRLIFT Kft
Megrendelő 

árubeszerzésre

1 db. 600 kg teherbírású lift és a 
hozzá kapcsolódó akna és torony 
gyártása, szerelése, beüzemelése

5.900.000 2006.05.10-2006.06.30.

Ibrány Város 
Önkormányzata

KE-VÍZ 21 Zrt vállalkozói szerződés
Felszabadulás, Radnóti utca 

aszfalt felújítása
13.160.650 2006.05.31.-2006.09.30.

Ibrány Város 
Önkormányzata

KE-VÍZ 21 Zrt vállalkozói szerződés
Bocskai, Hámán Kató, József 
Attila útburkolat karbantartás

6.205.173 2006.05.31-2006.09.30

Ibrány Város 
Önkormányzata

KE-VÍZ 21 Zrt vállalkozási szerződés
Rétközi kerékpárút 

továbbfejlesztése Ibrány 
vonatkozásában

28.986.271 2006.07.24.- 

Ibrány Város 
Önkormányzata

KE-VÍZ 21 Zrt megállapodás Tisza bal part tötlés aszfaltozás 9.000.000 2006.08.03.-2007.08.23.

Ibrány Város 
Önkormányzata

Fekete Ferenc vállalkozási szerződés
Útalap karbantartás, útszélesítés 6 

utca
7.893.759 2006.06.28.-2006.08.15.

Ibrány Város 
Önkormányzata

Debreceni Magas- Mély 
és Útépítő Zrt.

építési szerződés
Nagyerdei út burkolat 
karbantartásio munkái

5.684.200 2006.09.07.-2006.10.31.

Ibrány Város 
Önkormányzata

ART VITAL Tervező, 
Épatő és Kereskedelmi 

Kft.
tervezési szerződés

Település fejlesztési koncepció 
felülvizsgálata

5.376.000 2006.09.07.-

Ibrány Város 
Önkormányzata

DEBMUT KE-VÍZ 21 
Közös Vállalkozás

vállakozási szerződés
Ibrány-Kótaj összekötő út 

korszerűsítési munkái
349.168.032 2006.02.25-2006.09.30.

Ibrány Város 
Önkormányzata

MÁ-DI Építőipari és 
Szolgáltató Kft.

vállalkozási szerződés
Általános Iskola tetőtér beépítési 

munkálatai
55.592.567 2006.06.01.-2006.09.01.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 15/B § szerint "15/B. § (1) Az államháztartás pénzügyei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő 
gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, 

vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek 
nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő 

hatvan napon belül. A közzétételről az állami , illetve önkormányzati szerv nevében szerződést kötő személy gondoskodik. A közzététel módjára a 15/A §-ban foglalt rendelkezések 
irányadóak. Önkormányzati rendelet a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát nettó ötmillió forintnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja."

Szerződést köt ő felek neve


