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IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

24/2015.(10.08.) 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 1.787.780 e Ft-ban, 

b) költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint 1.889.674 e Ft-ban, 

c) finanszírozási kiadásait a 7. melléklet szerint 17.397 e Ft-ban 

d) a kiadások és a bevételek közötti különbözetet 119.291 e Ft-ban állapítja meg, melyből 

da) működéshez kapcsolódó különbözet: 22.354 e Ft, 

db) felhalmozási hiány: 96.937 e Ft.” 

2. § 

A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata bevételeit a 18. melléklet alapján 
1.799.795 eFt-ban állapítja meg, melyből 

(1) költségvetési bevétel a 19. melléklet szerint 1.684.866 eFt, melyből 

a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.041.563 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 30.241 eFt, a 23. melléklet szerinti részletezésben, 

e) felhalmozási bevétel 59.387 eFt, a 24. melléklet szerinti részletezésben, 



f) működési célú átvett pénzeszköz 7.771 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 114.929 eFt.” 

3. § 
A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata kiadásait a 28. melléklet alapján 

1.799.795 eFt-ban állapítja meg, melyből 

(1) költségvetési kiadás a 29. melléklet szerint 1.291.786 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 219.775 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 76.483 eFt, a 32. melléklet szerinti részletezésben, 

f) beruházási kiadás 348.792 eFt, a 33. melléklet szerinti feladatonkénti részletezésben, 

g) felújítási kiadás 232.899 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.” 

4. § 
A Rendelet 11 §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Képviselő-testület az Ibrányi Polgármesteri Hivatal kiadásait az 51. melléklet alapján 
146.796 eFt-ban állapítja meg, melyből 

(1) költségvetési kiadás az 52. melléklet szerint 146.796 eFt, melyből 

a) személyi juttatás 62.901 eFt, az 53. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben, 

b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 17.365 eFt, az 53. melléklet K2 
oszlopa szerinti részletezésben, 

c) dologi kiadás 14.923 eFt, az 53. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, 

d) ellátottak pénzbeli juttatása 50.627 eFt, az 54. melléklet szerinti részletezésben, 



e) egyéb működési célú kiadás 400 eFt, az 55. melléklet szerinti részletezésben, 

f) beruházási kiadás 580 eFt, az 56. melléklet szerint, 

g) felújítási kiadás 0 eFt, az 57. melléklet szerint, 

h) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 eFt, az 58. melléklet szerint. 

(2) finanszírozási kiadás az 59. melléklet szerint 0 eFt.” 

5. § 

(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 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép. 
(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép. 
(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép. 
(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép. 
(7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép. 
(8) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép. 
(9) A Rendelet 18. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép. 
(10) A Rendelet 19. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép. 
(11) A Rendelet 20. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép. 
(12) A Rendelet 24. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép. 
(13) A Rendelet 28. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép. 
(14) A Rendelet 29. melléklete helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép. 
(15) A Rendelet 30. melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép. 
(16) A Rendelet 32. melléklete helyébe a jelen rendelet 16. melléklete lép. 
(17) A Rendelet 34. melléklete helyébe a jelen rendelet 17. melléklete lép. 
(18) A Rendelet 37. melléklete helyébe a jelen rendelet 18. melléklete lép. 
(19) A Rendelet 38. melléklete helyébe a jelen rendelet 19. melléklete lép. 
(20) A Rendelet 39. melléklete helyébe a jelen rendelet 20. melléklete lép. 
(21) A Rendelet 51. melléklete helyébe a jelen rendelet 21. melléklete lép. 
(22) A Rendelet 52. melléklete helyébe a jelen rendelet 22. melléklete lép. 
(23) A Rendelet 53. melléklete helyébe a jelen rendelet 23. melléklete lép. 
(24) A Rendelet 56. melléklete helyébe a jelen rendelet 24. melléklete lép. 
(25) A Rendelet 98. melléklete helyébe a jelen rendelet 25. melléklete lép. 
(26) A Rendelet 121. melléklete helyébe a jelen rendelet 26. melléklete lép. 
(27) A Rendelet 144. melléklete helyébe a jelen rendelet 27. melléklete lép. 

 
  7.§ 

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
Ibrány, 2015. szeptember 28. 

 

                        Berencsi Béla           Bakosiné Márton Mária 
       polgármester       jegyző 


