
 
IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

13/2011. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 
 
 

Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 
Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
 

1. §. 
 

Az Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi  
a) bevételi főösszegét az 1. melléklet szerint 1.780.292 eFt-ban, 
b) kiadási főösszegét a 9. melléklet szerint 2.113.402 eFt-ban, 
c) hiányát 333.110 eFt-ban állapítja meg.” 
 

2. §. 
 

A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A 2. §-ban megállapított költségvetési hiány  
(1) belső finanszírozására szolgál 
a) az előző évek működési célú pénzmaradványa 946 eFt összegben, és  
b) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 14.630 eFt összegben, 
(2) külső finanszírozására 
a) 119.109 eFt működési célú hitel felvételét, valamint 
b) 198.425 eFt felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület.” 
 

3. §. 
A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Képviselő-testület a GAMESZ kiadásait 90.557 eFt-ban állapítja meg, melyből 
a) személyi juttatás 49.287 eFt, 
b) járulékfizetési kötelezettség előirányzata 13.220 eFt, 
c) dologi kiadások előirányzata 28.050 eFt. 
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 11. 
melléklet tartalmazza.” 
 
 
 



 
 

4. §. 
 

A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Képviselő-testület az Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás 2011. évi  
a) bevételi főösszegét 263.469 eFt-ban, 
b) kiadási főösszegét 263.469 eFt-ban állapítja meg. 
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti 
részletezését a 15. melléklet tartalmazza.” 
 
 

5. §. 
 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. 
(2) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép. 
(3) A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép. 
(4) A Rendelet 15. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép. 
(5) A Rendelet 20. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép. 
(6) A Rendelet 21. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép. 
(7) A Rendelet 22. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép. 
 

 

6.§. 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
 
Ibrány, 2011. május 31. 

 
 

Berencsi Béla   Bakosiné Márton Mária 
polgármester    jegyző 

 


