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Az Ibrány Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló 3./2008. (II.25.) KT. rendelet módosításáról 
 

A Képviselő Testület 
1. §. 

A működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát megemeli az agrártermelési 
támogatás összegével, 687 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú 
hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 

2. §. 
A működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát megemeli a népszavazásra kapott 
összeggel, 1. 201 e Ft-tal, ugyanakkor megemeli a népszavazás kiadási előirányzatát 1. 405 e 
Ft-tal, az alábbi bontásban: 
 személyi juttatás: 807 e Ft 
 járulék:                201 e Ft 
 dologi kiadás:      397 e Ft,  
és egyben megemeli a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 204 e Ft-tal. 
 

3. §. 
A felhalmozási célú pénzeszközátvétel bevételi előirányzatát megemeli a közműfejlesztési 
hozzájárulások összegével, 219 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a felhalmozási célú 
hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 

4. §. 
Az okmányiroda bevételének előirányzatát megemeli 5. 000 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel 
megemeli a működési célú pénzeszközátadás kiadási előirányzatát is. 
 

5. §. 
A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételének előirányzatát megemeli 458 e Ft-
tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 

6. §. 
A Polgármesteri Hivatal felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek előirányzatát megemeli 
4.090 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi 
előirányzatát is. 

7. §. 
Az egyéb központi támogatások között megemeli a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
eseti kereset-kiegészítésének bevételi előirányzatát 1. 406 e Ft-tal, és egyben megemeli 
ugyanezen jogcím kiadási előirányzatát is az alábbi bontásban: 
 Polgármesteri Hivatal személyi juttatás: 645 e Ft 
 Polgármesteri Hivatal járulék kiadás: 206 e Ft 
 Művelődési Központ személyi juttatás: 105 e Ft 
 Művelődési Központ járulék kiadás:   34 e Ft 
 GAMESZ személyi juttatás: 315 e Ft 
 GAMESZ járulék kiadás: 101 e Ft. 



 
 

8. §. 
A Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételi előirányzatát megemeli a 
középiskolai érettségi lebonyolítására kapott összeggel, 92 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel 
megemeli a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát is az alábbi bontásban: 
 személyi juttatás: 70 e Ft 
 járulék: 22 e Ft 
 

9. §. 
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok I. ütemű támogatásának 
bevételi előirányzatát megemeli 46. 438 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a 
működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 

10. §. 
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásokon 
belül a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása bevételi előirányzatát 
megemeli 5. 000 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú hitelfelvétel 
bevételi előirányzatát is. 
 

11. §. 
E rendelet 1-10. §-ában engedélyezett előirányzat-módosítások alapján a 2008. évi 
költségvetés előirányzata 1. 085. 794 e Ft bevételi és 1. 085. 794 e Ft kiadási előirányzatra 
módosul, melyből általános tartalék: 10. 000 e Ft, fejlesztési tartalék: 9. 000 e Ft. 
 

12. §. 
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Ibrány, 2008. szeptember 23. 
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