
IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
27/2010. (XII. 24.) önkormányzati rendelete 

az Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési gazdálkodása átmeneti 
szabályainak meghatározásáról 

B3 

 
 
Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. Tv 
76.§ (1) bekezdésében hagyott felhatalmazás alapján 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 
fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési 
szervekre. 
 

2. § 
 
A Képviselő-testület 

(1) Felhatalmazza a polgármestert, hogy 
- a 2011. január 1-jétől az Ibrány Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről 

és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet hatályba lépéséig Ibrány Város 
Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásának folyamatosságát Ibrány 
Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló többször módosított 2/2010. (III. 05.) önkormányzati rendelet 2010. évi 
időarányos szintjének a 2011. évi költségvetési koncepcióban, és a 2011. évi 
költségvetést megalapozó helyi önkormányzati rendeletekben megjelölt 
kiadáscsökkentési intézkedésekkel korrigált összegének megfelelően  , a takarékos 
gazdálkodás elvének megfelelően biztosítsa, 

- a kistérségi társulás fenntartásába átadott ibrányi telephelyű közoktatási intézmények 
működéséhez szükséges önkormányzati kiegészítés összegét biztosítsa, továbbá 

- a költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetésének, a hatályos jogszabályoknak, valamint az önkormányzati 
rendeleteknek, határozatoknak megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg a 
gazdálkodás folyamatossága érdekében. 

- A 2011. január 1-jétől MEDI-AMB Kft által működtetett  központi orvosi ügyelet 
működéséhez szükséges önkormányzati kiegészítés Ibrányra eső részét folyamatosan 
finanszírozza, illetve az üzemeltető OEP- finanszírozási összegének megérkezéséig a 
működtetéshez szükséges költségeket lélekszámarányosan megelőlegezze.  

- A 2011. január 1-jétől MEDI-AMB Kft által működtetett védőnői szolgálat esetében az 
ibrányi területre eső feladatellátáshoz szükséges önkormányzati kiegészítés összegét 
folyamatosan finanszírozza, illetve az üzemeltető OEP- finanszírozási összegének 
megérkezéséig a működtetéshez szükséges költségeket megelőlegezze.   

- A MEDI-AMB Kft. – előző két pontban ismertetett költségein felüli – működési 
költségeit Nagyhalász Város Önkormányzatával közösen- 50-50%-os arányban 
finanszírozza. 

 
 
 



 
(2) Engedélyezi  

- az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó, pályázatban illetve támogatási szerződésekben 
szereplő tevékenységekhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat illetve az ezekhez 
kapcsolódó kifizetéseket 

- a LEADER-pályázatok elbírálására vonatkozó döntéseknek megfelelően a Támogatási 
Szerződések/Támogató Okiratok megkötését. 

- A gazdasági programban foglalt tevékenységek előkészítéséhez kapcsolódó 
kötelezettségvállalások teljesítését. 

- Engedélyezi továbbá, hogy a Polgármesteri Hivatalnál meglévő 3 takarító álláshely 
2010. december 31-től megszüntetésre kerüljön, míg a GAMESZ esetében 3 új 
takarítói álláshelyet engedélyez 2011. január 01-től. 

 
(3) Elrendeli  

- a felhatalmazás időtartama alatt folytatott gazdálkodási tevékenység beillesztését a 
2011. évi költségvetésbe, továbbá azt, hogy 

- a Polgármester érvényesítse a végleges költségvetés elfogadásáig az Önkormányzat 
gazdálkodása során a 2011. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott 
alapelveket. 

3.§ 
 

A rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és Ibrány Város Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet hatályba lépésének napjával 
hatályát veszti. 
 
Ibrány, 2010. december 14. 
 
 
   Berencsi Béla  Bakosiné Márton Mária 
   polgármester   jegyző 
 
 
 
 


