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IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
30/2007. (XII. 28)KT. 

r e n d e l e t e  
(B3) 

 
az Ibrány Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti 

szabályainak meghatározásáról 

 
Ibrány Város Képviselő-Testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. 
Tv 76.§-ában biztosított jogkörében eljárva Ibrány Város Önkormányzata 2008. évi 
költségvetési gazdálkodása átmeneti szabályainak meghatározásáról a következő rendeletet 
alkotja: 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed Ibrány Város Képviselő Testületére, annak bizottságaira, a 
polgármesterre, a polgármesteri hivatalra, valamint az önkormányzat által felügyelt és a 
fenntartott önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre. 
 

2. § 
A Képviselő-Testület 

(1) Felhatalmazza a polgármestert, hogy 
- a 2008. január 1-jétől Ibrány Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló rendelet hatályba lépéséig Ibrány Város 
Önkormányzatának és intézményei 2008. évi gazdálkodásának folyamatosságát 
Ibrány Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló - többször módosított - 3/2007. (II.23.) KT. Rendeletben 
meghatározottak szerint, a 2007. évi időarányos szinten, a takarékos gazdálkodás 
elvének megfelelően biztosítsa. 

- A előzetes képviselő-testületi döntésekből adódó feladatracionalizálás során 
létrehozott gazdasági társaság működésének finanszírozását időarányos szinten 
biztosítsa 

- A kistérségi fenntartásba átadott ibrányi telephelyű közoktatási intézmények 
működéséhez szükséges önkormányzati kiegészítés összegét időarányosan  biztosítsa, 
továbbá a 

- a költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában a Magyar Köztársaság 2008. évi 
költségvetésének, a hatályos jogszabályoknak, valamint az önkormányzati 
rendeleteknek, határozatoknak megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg a 
gazdálkodás folyamatossága érdekében 

 
(2) Engedélyezi  

- a 2008. évi költségvetésben a köztisztviselők és közalkalmazottak 2007. évre 
időarányosan jutó és a 2008. évi egyhavi különjuttatásának és járulékának tervezését 
és 2008. január 16. napján történő kifizetését. 

 
(3) Elrendeli  

- a felhatalmazás időtartama alatt folytatott gazdálkodási tevékenység beillesztését a 
2008. évi költségvetésbe. 
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3.§. 
 
A rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba és rendelkezéseit Ibrány Város Önkormányzatának 
2008. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet hatályba lépéséig 
kell alkalmazni. 
 
 
Ibrány, 2007. december 18. 
 
 
   Berencsi Béla   Bakosiné Márton Mária  
     polgármester    jegyző 
 
 
 
 


