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IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

17/2010. (VIII. 09.) önkormányzati rendelete 
Az Ibrány Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 

szóló 2/2010. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
B1 

 
 
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. §. 
A Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú kiadási előirányzatát megemeli 80. 067 eFt-tal,  az 
ÉAOP-4.1.3/A-09 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott Szociális és gyermekjóléti 
feladatok körének bővítése az Ibrány-Nagyhalászi kistérségen belül című pályázattal 
kapcsolatosan, ugyanakkor megemeli a felhalmozási célú pénzeszközátvétel bevételi 
előirányzatát 66. 326 eFt-tal, valamint a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 
előirányzatát 3. 176 eFt-tal, és megemeli a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi 
előirányzatát is 10. 565 eFt-tal. 
 

2. §. 
A 4. számú óvoda felújításának kiadási előirányzatát megemeli 5. 643 eFt-tal, és ugyanezen 
összeggel megemeli a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 
 

3. §. 
Az ÉAOP-4.1.2/A - kódszámú pályázati felhívásra benyújtott Gyermekorvosi alapellátás 
feltételeinek javítása Ibrányban című pályázattal kapcsolatosan a fejlesztési kiadási 
előirányzatát megemeli 12. 614 eFt-tal, ugyanakkor megemeli a felhalmozási célú 
pénzeszközátvétel bevételi előirányzatát 11. 983 eFt-tal, és megemeli a felhalmozási célú 
hitelfelvétel bevételi előirányzatát is 631 eFt-tal. 
 
 

4. §. 
 
A Polgármesteri Hivatal 813-000-1 Játszótér, szabadidőpark dologi kiadási előirányzatát 
megemeli a Lehel úti szabadidőpark kialakításával kapcsolatosan 1. 000 eFt-tal, és 
ugyanezen összeggel megemeli a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 
 
 

5. §. 
 
A működési célú pénzeszközátvétel bevételi előirányzatát megemeli az ÁROP pályázattal 
kapcsolatosan 4. 863 eFt-tal, ugyanakkor megemeli a Polgármesteri Hivatalnál az ÁROP 
szervezetfejlesztés dologi kiadási előirányzatát 5. 053 eFt-tal, és megemeli a működési célú 
hitelfelvétel bevételi előirányzatát is 190 eFt-tal. 
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6. §. 

 
A szociális bizottság szakértői díjának összegével megemeli a működési célú támogatásértékű 
bevételek előirányzatát 230 eFt-tal, valamint a működési célú átvett pénzeszközök bevételi 
előirányzatát 336 eFt-tal, és megemeli a Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak 
előirányzatát 566 eFt-tal, az alábbi bontásban: 
 személyi juttatás: 446 eFt 
 járulék: 120 eFt 
 

7. §. 
 
A GAMESZ-nál a munkáltató által fizetett SZJA dologi kiadási előirányzatát megemeli 1. 190 
eFt-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a munkaadókat terhelő egyéb járulékok kiadási 
előirányzatát is, az alábbi bontásban: 

841-403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások:  833 eFt 
812-100-1 Általános épülettakarítás: 208 eFt 
813-000-1 Zöldterület-kezelés:    30 eFt 
932-911-2 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás: 119 eFt. 

 
 

8. §. 
 
A GAMESZ tárgyi eszköz beszerzés kiadási előirányzatát megemeli 1. 250 e Ft-tal, és 
ugyanezen összeggel megemeli a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is. 
 

9. §. 
A Polgármesteri Hivatalnál a 841-126-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
szakfeladat előirányzatait csökkenti, ugyanakkor a 841-129-1 Önkormányzatok pénzügyi 
igazgatása szakfeladat előirányzatait megemeli az alábbiak szerint: 
 

Szakfeladat 
Kiadási előirányzat 

Személyi Járulék Dologi Összesen 
841126-1 - 52. 178 - 14. 254 - 23. 034 - 89. 466 
841129-1 + 52. 178 + 14. 254 + 23. 034 + 89. 466 

 
 
 

10. §. 
A GAMESZ-nál a 841-403-1 Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások szakfeladat 
előirányzatait csökkenti, ugyanakkor a 841-408-1 Város- és községgazdálkodási 
szolgáltatások pénzügyi igazgatása szakfeladat előirányzatait megemeli az alábbiak szerint: 
 
 

Szakfeladat 
Kiadási előirányzat 

Személyi Járulék Dologi Összesen 
841403-1 - 39. 412 - 9. 893 - 15. 568 - 64. 873 
841408-1 + 39. 412 + 9. 893 + 15. 568 + 64. 873 
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11. §. 
 
A Rendelet  3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Ibrány Város Önkormányzatának bevételi előirányzatát forrásonként megbontva az 1. sz. 
(1./a-1./g) melléklet szerint 2. 208. 235 e Ft-ban állapítja meg az alábbi forrásösszetételben: 

- intézményi működési bevételek: 46.986 e Ft 
- Önkormányzat sajátos működési bevételei: 338. 268 e Ft 
- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 45.357 e Ft 
- Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás: 499. 276 e Ft 
- Támogatásértékű bevételek: 125. 880 e Ft 
- Átvett pénzeszközök: 285. 495 e Ft.” 

 
 

12. §. 
 
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A 2010. évi költségvetés hiányát 374. 269 e Ft összegben, az alábbi megbontásban hagyja 
jóvá: - működési hiány: 180. 694 e Ft 
 - felhalmozási hiány: 193. 575 e Ft” 
 
 

13. §. 
 
A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Ibrány Város Önkormányzatának kiadásait a 2. számú melléklet szerinti részletezésben 
2.208.235 e Ft-ban állapítja meg.” 

 
 

14. §. 
 
A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok kiadásait a 3. sz. melléklet 
alapján 527. 583 e Ft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 218. 479 e Ft, 
járulékfizetési kötelezettség 53. 857 e Ft, dologi kiadás 255. 247 e Ft. Az engedélyezett 
létszámkeret 150 fő. 

 
Ebből: 

 Köztisztviselő: 29 fő 
 Polgármester:   1 fő 
 Közalkalmazott: 14 fő 
 Munka Törvénykönyv szerinti:   5 fő 
 Közcélú foglalkoztatott: 95 fő 
 Közhasznú foglalkoztatott:   6 fő” 
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15. §. 

A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A GAMESZ kiadásait a 4. számú melléklet szerint 104. 467 e Ft-ban állapítja meg, melyből 
személyi juttatás előirányzata 59. 176 e Ft, járulék előirányzata 14. 767 e Ft, dologi kiadások 
előirányzata 29. 274 e Ft, felhalmozási kiadások előirányzata: 1. 250 e Ft. Az engedélyezett 
létszámkeret: 40 fő közalkalmazott.” 
 

16. §. 
A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Az Önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásait, és a folyamatban lévő beruházások éves 
előirányzatait a 12. számú melléklet szerinti bontásban 401. 279 e Ft kiadási főösszeggel 
állapítja meg.” 
 

17. §. 
A Rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A Képviselő Testület 2010. évben 180. 694 e Ft rövidlejáratú hitel felvételét fogadja el. A 
hiány rendezésére és csökkentésére utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2010. évi 
ÖNHIKI-s támogatásra pályázatot nyújtson be.” 

 
18. §. 

A Rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A Képviselő-Testület 2010. évben 193. 575 e Ft felhalmozási célú hitel igénybevételéről 
dönt. A hitelfelvétel célja az önkormányzat 2010. évre vonatkozó fejlesztéseihez szükséges 
saját erő biztosítása.” 

 
19. §. 

A Rendelet 35. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
”A Képviselő Testület a rendelet 10./a számú melléklete alapján a polgármesterre 800 e Ft, a 
bizottságokra 400 e Ft erejéig ruházza át támogatásnyújtási hatáskörét.” 
 

20. §. 
(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A Rendelet 1/f számú melléklete helyébe az 1/f melléklet lép. 
(3) A Rendelet 1/g számú melléklete helyébe az 1/g melléklet lép. 
(4) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(5) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(6) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(7) A Rendelet 12. számú melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 
(8) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 
(9) A Rendelet 14. számú melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 
(10) A Rendelet 15. számú melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 
(11) A Rendelet 17. számú melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 
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21. §. 

E rendelet 1-10. §-ában engedélyezett előirányzat-módosítások alapján a 2010. évi 
költségvetés bevételi előirányzata 2. 208. 235 e Ft-ra módosul, melyből működési célú 
hitelfelvétel előirányzata 180. 694 e Ft, felhalmozási célú hitelfelvétel előirányzata 193. 575 e 
Ft, ugyanakkor a kiadási előirányzata 2. 208. 235 e Ft-ra módosul, melyből általános 
tartalék: 5.000 e Ft, fejlesztési tartalék: 10.000 e Ft. 
 

22. §. 
A rendeletben foglaltakat 2010.  június 30. napjával kell alkalmazni. 
 

23. §. 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
Ibrány, 2010. július 30.  
 
 
  Berencsi Béla   Bakosiné Márton Mária 
  polgármester    jegyző 
 
 
 


