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IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

19/2015. (VIII. 03.) önkormányzati rendelete 
 

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 

Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIV. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
Ibrány Város Képviselő Testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 39. § (1) bekezdés 1. pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
Az Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi  
a) költségvetési bevételeit az 1. melléklet szerint 1.733.890 e Ft-ban, 
b) költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint 1.832.439 e Ft-ban, 
c) finanszírozási kiadásait a 7. melléklet szerint 17.397 e Ft-ban 
d) a kiadások és a bevételek közötti különbözetet 115.946 e Ft-ban állapítja meg, melyből 
da) működéshez kapcsolódó különbözet: 22.354 e Ft, 
db) felhalmozási hiány: 93.592 e Ft.” 
 

2. § 
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A 2. §-ban megállapított különbözet  
(1) belső finanszírozására szolgál 
a) az előző évi költségvetési pénzmaradvány 22.354 eFt összegben, és  
b) az előző évi vállalkozási pénzmaradvány 0 eFt összegben, 
(2) külső finanszírozására 
a) 0 eFt működési célú hitel felvételét, valamint 
b) 93.592 eFt felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület.” 
 

3. § 
A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi  
a) finanszírozási bevételeit a 3. melléklet szerint 115.946 eFt-ban, 
b) finanszírozási kiadásait a 7. melléklet szerint 17.397 eFt-ban állapítja meg.” 
 
 



4. § 
A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata bevételeit a 18. melléklet alapján 
1.742.560 eFt-ban állapítja meg, melyből 
(1) költségvetési bevétel a 19. melléklet szerint 1.630.976 eFt, melyből 
a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.036.747 eFt, a 20. melléklet szerinti 
részletezésben, 
b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 447.104 eFt, a 21. melléklet szerinti 
részletezésben, 
c) közhatalmi bevétel 94.697 eFt, a 22. melléklet szerinti részletezésben, 
d) működési bevétel 16.335 eFt, a 23. melléklet szerinti részletezésben, 
e) felhalmozási bevétel 31.368 eFt, a 24. melléklet szerinti részletezésben, 
f) működési célú átvett pénzeszköz 622 eFt, a 25. melléklet szerinti részletezésben, 
g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4.103 eFt, a 26. melléklet szerinti részletezésben. 
(2) finanszírozási bevétel a 27. melléklet szerint 111.584 eFt.” 
 

5. § 
A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata kiadásait a 28. melléklet alapján 
1.742.560 eFt-ban állapítja meg, melyből 
(1) költségvetési kiadás a 29. melléklet szerint 1.234.551 eFt, melyből 
a) személyi juttatás 314.944 eFt, a 30. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben, 
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 53.140 eFt, a 30. melléklet K2 
oszlopa szerinti részletezésben, 
c) dologi kiadás 187.821 eFt, a 30. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, 
d) ellátottak pénzbeli juttatása 41.053 eFt, a 31. melléklet szerinti részletezésben, 
e) egyéb működési célú kiadás 68.136 eFt, a 32. melléklet szerinti részletezésben, 
f) beruházási kiadás 342.696 eFt, a 33. melléklet szerinti feladatonkénti részletezésben, 
g) felújítási kiadás 222.061 eFt, a 34. melléklet szerinti feladatonkénti részletezésben, 
h) egyéb felhalmozási célú kiadás 4.700 eFt, a 35. melléklet szerinti részletezésben. 
(2) finanszírozási kiadás a 36. melléklet szerint 508.009 eFt.” 

 
6. § 

A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
A Képviselő-testület a GAMESZ bevételeit a 64. melléklet alapján 274.975 eFt-ban állapítja 
meg, melyből 
(1) költségvetési bevétel a 65. melléklet szerint 76.215 eFt, melyből 
a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 12.835 eFt, a 66. melléklet szerinti 
részletezésben, 
b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 67. melléklet szerint, 
c) közhatalmi bevétel 0 eFt, a 68. melléklet szerint, 
d) működési bevétel 63.380 eFt, a 69. melléklet szerinti részletezésben, 
e) felhalmozási bevétel 0 eFt, a 70. melléklet szerint, 
f) működési célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 71. melléklet szerint, 
g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 72. melléklet szerint. 
(2) finanszírozási bevétel a73. melléklet szerint 198.760 eFt. 
 

 



7. § 
A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
A Képviselő-testület a GAMESZ kiadásait a 74. melléklet alapján 274.975 eFt-ban állapítja 
meg, melyből 
(1) költségvetési kiadás a 75. melléklet szerint 274.975 eFt, melyből 
a) személyi juttatás 77.988 eFt, a 76. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben, 
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 19.580 eFt, a 76. melléklet K2 
oszlopa szerinti részletezésben, 
c) dologi kiadás 172.987 eFt, a 76. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, 
d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt, a 77. melléklet szerint, 
e) egyéb működési célú kiadás 0 eFt, a 78. melléklet szerint, 
f) beruházási kiadás 4.110 eFt, a 79. melléklet szerinti feladatonkénti részletezésben, 
g) felújítási kiadás 400 eFt, a 80. melléklet szerinti feladatonkénti részletezésben, 
h) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 eFt, a 81. melléklet szerint. 
(2) finanszírozási kiadás a 82. melléklet szerint 0 eFt. 
 
 

8. § 
A Rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
A Képviselő-testület az Ibrányi Tanuszoda kiadásait a 143. melléklet alapján 38.570 eFt-ban 
állapítja meg, melyből 
(1) költségvetési kiadás a 144. melléklet szerint 38.570 eFt, melyből 
a) személyi juttatás 12.278 eFt, a 145. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben, 
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 3.315 eFt, a 145. melléklet K2 
oszlopa szerinti részletezésben, 
c) dologi kiadás 22.934 eFt, a 145. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, 
d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt, a 146. melléklet szerint, 
e) egyéb működési célú kiadás 0 eFt, a 147. melléklet szerint, 
f) beruházási kiadás 43 eFt, a 148. melléklet szerint, 
g) felújítási kiadás 0 eFt, a 149. melléklet szerint, 
h) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 eFt, a 150. melléklet szerint. 
(2) finanszírozási kiadás a 151. melléklet szerint 0 eFt. 
 
 

9. § 
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. 
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép. 
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép. 
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép. 
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép. 
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép. 
(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép. 
(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép. 
(9) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép. 
(10) A Rendelet 18. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép. 
(11) A Rendelet 19. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép. 
(12) A Rendelet 20. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép. 
(13) A Rendelet 27. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép. 



(14) A Rendelet 28. melléklete helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép. 
(15) A Rendelet 29. melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép. 
(16) A Rendelet 30. melléklete helyébe a jelen rendelet 16. melléklete lép. 
(17) A Rendelet 31. melléklete helyébe a jelen rendelet 17. melléklete lép. 
(18) A Rendelet 32. melléklete helyébe a jelen rendelet 18. melléklete lép. 
(19) A Rendelet 33. melléklete helyébe a jelen rendelet 19. melléklete lép. 
(20) A Rendelet 36. melléklete helyébe a jelen rendelet 20. melléklete lép. 
(21) A Rendelet 37. melléklete helyébe a jelen rendelet 21. melléklete lép. 
(22) A Rendelet 38. melléklete helyébe a jelen rendelet 22. melléklete lép. 
(23) A Rendelet 39. melléklete helyébe a jelen rendelet 23. melléklete lép. 
(24) A Rendelet 52. melléklete helyébe a jelen rendelet 24. melléklete lép. 
(25) A Rendelet 64. melléklete helyébe a jelen rendelet 25. melléklete lép. 
(26) A Rendelet 65. melléklete helyébe a jelen rendelet 26. melléklete lép. 
(27) A Rendelet 69. melléklete helyébe a jelen rendelet 27. melléklete lép. 
(28) A Rendelet 73. melléklete helyébe a jelen rendelet 28. melléklete lép. 
(29) A Rendelet 74. melléklete helyébe a jelen rendelet 29. melléklete lép. 
(30) A Rendelet 75. melléklete helyébe a jelen rendelet 30. melléklete lép. 
(31) A Rendelet 76. melléklete helyébe a jelen rendelet 31. melléklete lép. 
(32) A Rendelet 83. melléklete helyébe a jelen rendelet 32. melléklete lép. 
(33) A Rendelet 84. melléklete helyébe a jelen rendelet 33. melléklete lép. 
(34) A Rendelet 85. melléklete helyébe a jelen rendelet 34. melléklete lép. 
(35) A Rendelet 98. melléklete helyébe a jelen rendelet 35. melléklete lép. 
(36) A Rendelet 121. melléklete helyébe a jelen rendelet 36. melléklete lép. 
(37) A Rendelet 143. melléklete helyébe a jelen rendelet 37. melléklete lép. 
(38) A Rendelet 144. melléklete helyébe a jelen rendelet 38. melléklete lép. 
(39) A Rendelet 145. melléklete helyébe a jelen rendelet 39. melléklete lép. 
(40) A Rendelet 148. melléklete helyébe a jelen rendelet 40. melléklete lép. 
(41) A Rendelet 152. melléklete helyébe a jelen rendelet 41. melléklete lép. 
(42) A Rendelet 153. melléklete helyébe a jelen rendelet 42. melléklete lép. 
(43) A Rendelet 154. melléklete helyébe a jelen rendelet 43. melléklete lép.  

 
11.§ 

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
Ibrány, 2015. július 20. 
 
 

Berencsi Béla          Bakosiné Márton Mária 
                     polgármester         jegyző 
 
 


