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Az Ibrány Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6./2006. (II.24.) KT. rendelet módosításáról 

 
 

1. §. 
 
Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásának előirányzatánál: 
 
a.) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 358 e Ft-tal, s 
ugyanezen összeggel csökkenti a szociális kiadások előirányzatát is. 
 
b.) A személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás bevételi előirányzatát megemeli 11 e 
Ft-tal, s ugyanezen összeggel növeli a szociális kiadások előirányzatát is. 
 

2. §. 
 
A központosított támogatások között a lakossági közműfejlesztés bevételi előirányzatát 
megemeli 118 e Ft-tal, s ugyanezen összeggel megemeli a felhalmozási célú pénzeszközátadás 
kiadási előirányzatát is. 
 

3. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatát megemeli 22 
eFt-tal, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összegével, és ugyanezen összeggel megemeli 
e jogcím kiadási előirányzatát is. 
 

4. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal okmányiroda bevételének előirányzatát megemeli 3. 000 e Ft-tal, és 
ugyanezen összeggel megemeli a Polgármesteri Hivatal igazgatás szakfeladatának dologi 
kiadásainak előirányzatát is. 
 

5. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal kamat bevételi előirányzatát megemeli 1. 452 e Ft-tal, és ugyanezen 
összeggel megemeli a Polgármesteri Hivatal igazgatás szakfeladatának dologi kiadási 
előirányzatát is. 
 

6. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatát a központi 
orvosi ügyelet támogatásának az eredeti előirányzathoz történő elmaradása miatt csökkenti 
1.400 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti ezen szakfeladat dologi kiadásának 
előirányzatát is. 



7. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát megnöveli 
2.063 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi 
előirányzatát is. 
 

8. §. 
 

A Polgármesteri Hivatalnál a Családsegítő Szolgálat működési célú pénzeszközátvétel 
bevételi előirányzatát megnöveli 200 eFt-tal, és ugyanezen összeggel megnöveli a 
Polgármesteri Hivatal igazgatás szakfeladatának dologi kiadási előirányzatát is. 
 

9. §. 
 

A Polgármesteri Hivatalnál az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések bevételi 
előirányzatát megemeli 5. 413 eFt-tal, és ugyanezen összeggel megemeli az előző évi 
költségvetési támogatás visszafizetésének kiadási előirányzatát is. 
 

10. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevételét csökkenti az OMSZ 
támogatással kapcsolatosan 2.162 eFt-tal, és megnöveli az OCÖ támogatással kapcsolatosan 
1.000 e Ft-tal, ugyanakkor megnöveli a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 
1.162 e Ft-tal. 
 

11. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevételét csökkenti az iskola 
tetőtér Lehel úti szárnyának támogatásával kapcsolatosan 66.443 eFt-tal, ugyanakkor 
csökkenti a felhalmozási kiadások előirányzatát 38. 026 e Ft-tal, és megnöveli a felhalmozási 
célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 28.417 eFt-tal. 
 

12. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszközátvétel bevételi előirányzatát csökkenti 
a Sapard támogatással kapcsolatosan 907 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megnöveli a 
felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát. 
 

13. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszközátvétel bevételi előirányzatát megnöveli 
2.174 eFt-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi 
előirányzatát is. 
 

14. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek előirányzatát megemeli 
1.442 eFt-tal, az értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-jának bevételi előirányzatát megemeli  228 
eFt-tal, ugyanakkor 1.670 eFt-tal csökkenti a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi 
előirányzatát is. 



15. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal sajátos felhalmozási bevételi előirányzatát csökkenti 4.500 eFt-tal, 
ugyanakkor megnöveli az osztalék- és hozambevétel előirányzatát 4. 024 e Ft-tal és megnöveli 
a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is 476 eFt-tal. 
 

16. §. 
 

A Polgármesteri Hivatalnál az Árpád-Tisza út közötti jelzőlámpa felhalmozási célú kiadási 
előirányzatát csökkenti 5. 920 e Ft-tal, a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 
csökkenti 4. 819 e Ft-tal, és tárgyi eszköz beszerzésre 1. 101 e Ft felhalmozási célú kiadási 
előirányzatot biztosít. 

17. §. 
 

A Művelődési Központ bevételi előirányzatát megemeli 2. 000 e Ft-tal, és ugyanezen 
összeggel megemeli a Polgármesteri Hivatalnál a rendezvények dologi kiadásának 
előirányzatát is. 

18. §. 
 

Az Általános Iskola működési célú pénzeszköz átvétel bevételi előirányzatát megemeli a 
Munkaügyi Központtól kapott támogatás összegével, 592 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel 
megemeli az Iskola általános iskolai oktatás szakfeladatának személyi juttatás kiadási 
előirányzatát is. 

19. §. 
 

Az Általános Iskola működési célú pénzeszköz átvétel bevételi előirányzatát megemeli az 
„Esélyt az ifjúságnak” Alapítványtól kapott támogatás összegével, 70 e Ft-tal, és ugyanezen 
összeggel megemeli az Iskola alapfokú művészetoktatás szakfeladatának dologi kiadási 
előirányzatát is. 

20. §. 
 

Az Általános Iskola működési célú pénzeszköz átvétel bevételi előirányzatát megemeli a 
Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézettől kapott támogatás összegével, 128 e Ft-tal, és 
ugyanezen összeggel megemeli az Iskola általános iskolai szakfeladatának dologi kiadási 
előirányzatát is. 

21. §. 
 

Az Általános Iskola működési bevételi előirányzatát megemeli 1. 378 e Ft-tal, és ugyanezen 
összeggel csökkenti az intézményfinanszírozás összegét. 
 

22. §. 
 

A GAMESZ működési bevételi előirányzatát megemeli 907 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel 
csökkenti az intézményfinanszírozás összegét. 
 

23. §. 
 

Az intézményfinanszírozás csökkenésének összegét, 2. 285 e Ft-ot általános tartalékba helyezi. 
 
 



24. §. 
 

A Polgármesteri Hivatal igazgatás szakfeladatának dologi kiadási előirányzatát megnöveli 
12. 285 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti az általános tartalék kiadási előirányzatát. 
 

25. §. 
 

Az óvodai nevelés szakfeladat kiadási előirányzatát csökkenti 1. 913 e Ft-tal, az alábbi 
megbontás szerint: 

- személyi juttatás: 1. 449 e Ft 
- járulék: 464 e Ft,  

s egyben ugyanezen összeggel megemeli a fogyatékos gyermekek nevelése szakfeladat kiadási 
előirányzatát is. 

26. §. 
 
A Művelődési Központ dologi kiadási előirányzatát csökkenti 1. 978 e Ft-tal, s egyben 
ugyanezen összeggel megemeli a Művelődési Központ felhalmozási kiadási előirányzatát. 
Ezzel egyidejűleg a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát csökkenti, a felhalmozási 
célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát pedig megnöveli 1. 978 e Ft-tal. 
 

27. §. 
Az Általános iskola pedagógiai szakszolgálat személyi juttatás előirányzatát 2. 586 e Ft-tal, 
ugyanezen szakfeladat járulék előirányzatát 827 e Ft-tal csökkenti, s egyben 3. 413 e Ft-tal 
megemeli ezen szakfeladat dologi kiadási előirányzatát. 
 

28. §. 
A Szociális ellátások között szereplő egyéb természetbeni juttatások kiadási előirányzatának 
összegét megemeli 1. 500 e Ft-tal, s ugyanezen összeggel csökkenti a pénzbeli átmeneti segély 
kiadási előirányzatának összegét is. 

29. §. 
 

Az Általános Iskolánál az általános iskolai oktatás szakfeladat dologi kiadásainak 
előirányzatát csökkenti 4. 400 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megnöveli az iskola intézményi 
vagyon működtetés szakfeladatának dologi kiadási előirányzatát. 
 

30. §. 
 
E rendelet 1-29. §-ában engedélyezett előirányzat-módosítások alapján a 2006. évi 
költségvetés előirányzata 1. 979. 108 e Ft bevételi és 1. 979. 108 e Ft kiadási előirányzatra 
módosul, melyből államháztartási céltartalék 1. 655 e Ft, fejlesztési céltartalék 5. 778 e Ft. 
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 29. § kivételével a 
hatálybalépés napjától kell alkalmazni. A 29. § rendelkezéseit 2006. szeptember 30-tól kell 
alkalmazni. 
 
Ibrány, 2006. november 29. 
 
    Berencsi  Béla   Bakosiné Márton Mária 
    polgármester          jegyző 


