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IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

6/2009. (III.06.)KT. sz.  
r e n d e l e t e 

B1 
 

Az Ibrány Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2008. (II.25.) KT. rendelet módosításáról 

 
A Képviselő Testület 

1. §. 
 
Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklése bevételi előirányzatát csökkenti 2. 756 e Ft-tal, és 
ugyanezen összeggel megemeli az iparűzési adó bevételi előirányzatát is. 
 

2. §. 
 
A központosított előirányzatok között megemeli a lakossági közműfejlesztés támogatásának 
bevételi előirányzatát 66 e Ft-tal, ugyanakkor a szennyvíz közmű hozzájárulás visszatérítésével 
kapcsolatosan 19 e Ft-tal megemeli a felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadási előirányzatát, 
és 47 e Ft-tal csökkenti a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 

3. §. 
 
A központosított előirányzatok között megemeli a villamos energia áremelkedés hatásának 
ellentételezése bevételi előirányzatát 3. 141 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a 
működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 

4. §. 
 
Az ÖNHIKI támogatás bevételi előirányzatát megemeli 8. 951 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel 
csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 

5. §. 
 
Az egyéb központi támogatás bevételi előirányzatát megemeli a költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésének összegével, 1. 874 e Ft-tal, és megemeli ugyanezen 
jogcím kiadási előirányzatát is az alábbi bontásban: 
 
Polgármesteri Hivatal: személyi juttatás: 1. 040 e Ft 
 járulékok:     339 e Ft 
GAMESZ személyi juttatás:     380 e Ft 
 járulékok:     115 e Ft 
 
 

6. §. 
 
Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásának bevételi előirányzatát megemeli 5. 175 e 
Ft-tal, illetve csökkenti ugyanezen jogcím kiadási előirányzatát 1. 374 e Ft-tal, és csökkenti a 
működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 6. 549 e Ft-tal az alábbiak szerint: 
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Jogcímek megnevezése Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 
Közcélú foglalkoztatás + 3. 427 e Ft + 5. 707 e Ft 
Rendszeres szociális segély + 11. 433 e Ft + 3. 127 e Ft 
Időskorúak járadéka + 20 e Ft - 1 e Ft 
Normatív ápolási díj + 7. 598 e Ft + 3. 194 e Ft 
Ápolási díj (helyi)  - 1. 556 e Ft 
Normatív lakásfenntartási támogatás - 8. 403 e Ft - 12. 172 e Ft 
Lakásfenntartási támogatás (helyi)  - 54 e Ft 
Személyes szab. korl. miatti kárpótlás + 10 e Ft  
Pénzbeli támogatás (gyerm. kedv.) - 8. 910 e Ft  
Természetben nyújtott temetési segély  + 381 e Ft 
Működési célú hitelfelvétel - 6. 549 e Ft  
Előirányzat változás összesen: - 1. 374 e Ft - 1. 374 e Ft 

 
7. §. 

 
A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek előirányzatát megemeli 19. 524 e Ft-tal, és 
ugyanezen összeggel megemeli a működési kiadások előirányzatát is az alábbi megbontásban: 
 

Jogcímek megnevezése Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 
Pénzbeli támogatás (gyerm. kedv.) + 10. 505 e Ft + 587 e Ft 
Közhasznú foglalkoztatás + 5. 733 e Ft + 9. 019 e Ft 
Dologi kiadások  + 57. 005 e Ft 
Támogatásértékű működési kiadások  - 37. 263 e Ft 
Működési célú pénzeszközátadás  - 9. 824 e Ft 
Működési célú hitelfelvétel + 3. 286 e Ft  
Előirányzat változás összesen: + 19. 524 e Ft + 19. 524 e Ft 

 
8. §. 

 
A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszközátadás és támogatásértékű kiadási 
előirányzatát csökkenti 15. 982 e Ft-tal, ugyanakkor csökkenti a felhalmozási célú 
pénzeszközátvétel bevételi előirányzatát 16. 089 e Ft-tal, és megemeli a felhalmozási célú 
hitelfelvétel bevételi előirányzatát 107 e Ft-tal. 
 

9. §. 
 
A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú kiadási előirányzatát módosítja az alábbiak szerint: 

Szőlő köz felújítás:    + 1. 795 e Ft 
Iparterület közművesítés:   + 2. 955 e Ft 
Kerékpárút: + 10. 858 e Ft 
Közösségi közlekedés:   + 1. 961 e Ft 
180/2. hrsz. épület:   + 6. 200 e Ft 
Gázkazán Madách úti lakásba:       + 140 e Ft 
2 db Notebook vásárlás:       + 263 e Ft 
Uszoda park kialakítás:   + 3. 527 e Ft 
Kiadási előirányzat növekedése összesen:    27. 699 e Ft 
Járóbeteg szakellátó:  - 22. 230 e Ft 
Dobó út felújítás:    - 1. 469 e Ft 
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés:    - 4. 000 e Ft 
Kiadási előirányzat csökkenése összesen:    27. 699 e Ft 
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10. §. 

 
A Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések kiadási előirányzatát megemeli a Medi-Amb 
törzsbetét összegével, 9. 400 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a felhalmozási célú 
pénzeszközátadás kiadási előirányzatát is. 
 

11. §. 
 
A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülésének bevételi 
előirányzatát megemeli 23. 000 e Ft-tal, ugyanakkor 9. 017 e Ft-tal csökkenti a sajátos 
felhalmozási és tőkebevételek előirányzatát, és 13. 983 e Ft-tal csökkenti a felhalmozási célú 
hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 

12. §. 
 
A Polgármesteri Hivatal értékesített tárgyi eszközök áfa befizetése kiadási előirányzatát 
csökkenti 2. 600 e Ft-tal, ugyanakkor 1. 803 e Ft-tal csökkenti az értékesített tárgyi eszközök áfa 
befizetésének bevételi előirányzatát, és 797 e Ft-tal csökkenti a felhalmozási célú hitelfelvétel 
bevételi előirányzatát is. 
 

13. §. 
 
E rendelet 1-12. §-ában engedélyezett előirányzat-módosítások alapján a 2008. évi költségvetés 
előirányzata 1. 108. 535 e Ft bevételi és 1. 108. 535 e Ft kiadási előirányzatra módosul, melyből 
általános tartalék: 10. 000 e Ft, fejlesztési tartalék: 9. 000 e Ft. 
 

14. §. 
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
Ibrány, 2008. február 24. 
 
   Berencsi Béla   Bakosiné Márton Mária  
      polgármester    jegyző 
 
 


