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Az Ibrány Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5./2009. (II.27.) KT. rendelet módosításáról 

 
A    KÉPVISELŐ TESTÜLET 
 
 

1. §. 
A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevételének előirányzatát megemeli 
112 e Ft-tal, ugyanakkor megemeli az Európai Parlamenti képviselő választással kapcsolatos 
kiadások előirányzatát az alábbi bontásban: 
 személyi juttatás: 109 e Ft 
 járulékok:   29 e Ft 
 dologi kiadások: 123 e Ft,  
és megemeli a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is 149 e Ft-tal. 
 
 

2. §. 
A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevételének előirányzatát a 
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásával kapcsolatosan megemeli 43 e Ft-tal, és 
ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 

3. §. 
A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevételének előirányzatát megemeli 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatásának összegével, 
11. 020 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti az egyes szociális feladatok támogatásának 
bevételi előirányzatát. 
 

4. §. 
A támogatásértékű felhalmozási bevételek között megemeli az otthonteremtési támogatás 
bevételi előirányzatát 1. 710 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli ugyanezen jogcím 
kiadási előirányzatát is. 
 

5. §. 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételének 
előirányzatát megemeli a kulturális rendezvény támogatására kapott összeggel, 70 e Ft-tal, és 
ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát. 
 

6. §. 
A központosított előirányzatok között megemeli a helyi kisebbségi önkormányzat feladatalapú 
támogatásának bevételi előirányzatát 141 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a 
működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 
 



7. §. 
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között megemeli a szennyvíz közmű befizetés bevételi 
előirányzatát 79 e Ft-tal, az út közmű befizetés bevételi előirányzatát 25 e Ft-tal, valamint a 
gáz közmű befizetés bevételi előirányzatát 79 e Ft-tal, ugyanakkor csökkenti a felhalmozási 
célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 183 e Ft-tal. 
 

8. §. 
A Polgármesteri Hivatal SZJA jövedelemkülönbség mérséklés bevételi előirányzatát csökkenti 
4. 599 e Ft-tal, ugyanakkor megemeli az iparűzési adó bevételi előirányzatát 4. 880 e Ft-tal, 
és csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 281 e Ft-tal. 
 

9. §. 
A Polgármesteri Hivatalnál az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja bevételi 
előirányzatát megemeli 42. 880 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a felhalmozási célú 
ÁFA befizetés kiadási előirányzatát is. 
 
 

10. §. 
A Polgármesteri Hivatalnál az államháztartáson kívülre nyújtott felhalmozási célú támogatási 
kölcsön kiadási előirányzatát megemeli 4. 000 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a 
felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 

11. §. 
A Polgármesteri Hivatalnál az egyes szociális feladatok támogatásának bevételi előirányzatát 
megemeli a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén juttatott támogatás 
összegével, 13 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a szociális alap kiadási 
előirányzatát is. 
 

12. §. 
A Polgármesteri Hivatalnál megemeli a Gyermekház kiadási előirányzatát 13. 560 eFt-tal, az 
alábbi bontásban: 
 személyi juttatás: 1. 957 eFt 
 járulék:     542 eFt 
 dologi kiadás: 6. 494 eFt 
 felhalmozási kiadás: 4. 567 eFt, 
ugyanakkor megemeli az EU költségvetéstől működési célra kapott juttatások bevételi 
előirányzatát 8. 993 eFt-tal, és megemeli az EU költségvetéstől beruházási célra kapott 
juttatások bevételi előirányzatát is 4. 567 eFt-tal. 
 

13. §. 
A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzatát megemeli 772 eFt-tal, az 
alábbi bontásban: 
 személyi juttatás: 504 eFt 
 járulék: 113 eFt 
 dologi kiadás: 155 eFt, 
és ugyanezen összeggel megemeli az elkülönített állami pénzalaptól kapott működési célú 
támogatásértékű bevételek előirányzatát is. Ezzel egyidejűleg 1 fővel megemeli a Családsegítő 
és Gyermekjóléti szolgálat engedélyezett létszámkeretét. 
 
 



 
14. §. 

 
Az Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Ttársulás dologi kiadási előirányzatát 50 e Ft-ban, a 
működési célú támogatásértékű bevételét 25 e Ft-ban állapítja meg, és ezzel egyidejűleg 
megemeli 25 e Ft-tal a Polgármesteri Hivatal működési célú hitelfelvétel bevételi 
előirányzatát. 
 

15. §. 
A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásának bevételi előirányzatát 
megemeli 5. 000 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú hitelfelvétel 
bevételi előirányzatát is. 
 

16. §. 
A GAMESZ felhalmozási célú kiadási előirányzatát megemeli 400 e Ft-tal, és ugyanezen 
összeggel megemeli a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 
 

17. §. 
A GAMESZ intézményi működési bevételi előirányzatát megemeli 5. 788 e Ft-tal, és 
ugyanezen összeggel megemeli a GAMESZ dologi kiadási előirányzatát is. 
 
 

18. §. 
 
E rendelet 1-14. §-ában engedélyezett előirányzat-módosítások alapján a 2009. évi 
költségvetés bevételi előirányzata 1. 599. 802 e Ft-ra módosul, melyből működési célú 
hitelfelvétel előirányzata 67. 922 e Ft, felhalmozási célú hitelfelvétel előirányzata 165. 581 e 
Ft, ugyanakkor a kiadási előirányzata 1. 599. 802 e Ft-ra módosul, melyből általános 
tartalék: 0 e Ft, fejlesztési tartalék: 0 e Ft. 
 

19. §. 
 
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Ibrány, 2009. december 1. 
 
 
  Berencsi Béla     Bakosiné Márton Mária 

polgármester      jegyző 
 
 
 


