
 
IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

26/2010. (XII. 24.) 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 működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között megemeli az 
ÖNHIKI I. ütemű támogatás bevételi előirányzatát 27. 656 eFt-tal, valamint az ÖNHIKI II. 
ütemű támogatás bevételi előirányzatát 1. 761 eFt-tal, és ugyanakkor csökkenti a működési 
célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 29. 417 eFt-tal. 
 
 

2. §. 
A működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között megemeli a 
működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásának bevételi előirányzatát 7. 500 
eFt-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 
is. 
 

3. §. 
A központosított előirányzatok között csökkenti az Önkormányzatok és jogi személyiségű 
társulásaik EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének bevételi előirányzatát 290 
eFt-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi 
előirányzatát. 
 

4. §. 
A működési célú támogatásértékű bevételek között megemeli a helyi kisebbségi önkormányzat 
feladatalapú és általános működési támogatásának bevételi előirányzatát 222 eFt-tal, és 
ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát. 
 
 

5. §. 
A működési célú támogatásértékű bevételek között megemeli a kríziskezelő program 
igazgatási költsége támogatásának bevételi előirányzatát 283 eFt-tal, és ugyanezen összeggel 
csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát. 
 
 

6. §. 
Az átengedett központi adók között csökkenti az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésének 
bevételi előirányzatát 1. 232 eFt-tal, és ugyanezen összeggel megemeli az iparűzési adó 
bevételi előirányzatát. 
 



7. §. 
A támogatásértékű bevételek között megemeli az Önkormányzati képviselő választáshoz 
kapcsolódó támogatás bevételi előirányzatát 337 eFt-tal, és ugyanakkor megemeli ugyanezen 
jogcím kiadási előirányzatát 375 eFt-tal az alábbiak szerint: 
 személyi juttatás: 260 eFt 
 járulék:   70 eFt 
 dologi kiadás:   45 eFt, és egyben megemeli a működési célú 
hitelfelvétel bevételi előirányzatát is 38 eFt-tal. 
 

8. §. 
A támogatásértékű bevételek között megemeli a Kisebbségi képviselő választáshoz kapcsolódó 
támogatás bevételi előirányzatát 145 eFt-tal, és ugyanakkor megemeli ugyanezen jogcím 
kiadási előirányzatát 146 eFt-tal az alábbiak szerint: 
 személyi juttatás: 92 eFt 
 járulék: 24 eFt 
 dologi kiadás: 30 eFt, és egyben megemeli a működési célú 
hitelfelvétel bevételi előirányzatát is 1 eFt-tal. 
 

9. §. 
Az önkormányzatok egyéb költségvetési támogatásai között megemeli a Vis maior tartalékból 
kapott támogatás bevételi előirányzatát 1. 900 eFt-tal, ugyanakkor megemeli a 
belvízvédekezéssel kapcsolatos feladatok dologi kiadási előirányzatát is 2. 118 eFt-tal, és 
megemeli a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 218 eFt-tal 
 

10. §. 
A központosított előirányzatok között megemeli az Akácfa út TEUT támogatásának bevételi 
előirányzatát 5. 313 eFt-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a felhalmozási célú 
támogatásértékű bevételek előirányzatát. 
 

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. 182. 466 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: 536.842 e Ft 
- Támogatásértékű bevételek: 121.554 e Ft 
- Átvett pénzeszközök: 288.010 e Ft.” 

 
12. §. 

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A 2010. évi költségvetés hiányát 308.260 e Ft összegben, az alábbi megbontásban hagyja 
jóvá: - működési hiány: 115.882 e Ft 
 - felhalmozási hiány: 192.378 e Ft” 
 
 
 



13. §. 
A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Ibrány Város Önkormányzatának kiadásait a 2. számú melléklet szerinti részletezésben 
2.182.466 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 530. 222 e Ft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 218. 831 e Ft, 
járulékfizetési kötelezettség 53. 951 e Ft, dologi kiadás 257. 440 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” 
 

15. §. 
A Rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A Képviselő Testület 2010. évben 115.882 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.” 
 

16. §. 
 
A Rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A Képviselő-testület 2010. évben 192.378 e Ft felhalmozási célú hitel igénybevételéről dönt. 
A hitelfelvétel célja az önkormányzat 2010. évre vonatkozó fejlesztéseihez szükséges saját erő 
biztosítása.” 
 

17. §. 
(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. 
(2) A Rendelet 1/b. számú melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. 
(3) A Rendelet 1/d. számú melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép. 
(4) A Rendelet 1/e. számú melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép. 
(5) A Rendelet 1/f. számú melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép. 
(6) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép. 
(7) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép. 
(8) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép. 
(9) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép. 
(10) A Rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép. 
(11) A Rendelet 15. számú melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép. 
 
 



18. §. 
E rendelet 1-3. §-ában engedélyezett előirányzat-módosítások alapján a 2010. évi 
költségvetés bevételi előirányzata 2. 182. 466 e Ft-ra módosul, melyből működési célú 
hitelfelvétel előirányzata 115.882 e Ft, felhalmozási célú hitelfelvétel előirányzata 192.378 e 
Ft, ugyanakkor a kiadási előirányzata 2. 182. 466 e Ft-ra módosul, melyből általános 
tartalék: 5.000 e Ft, fejlesztési tartalék: 10.000 e Ft. 
 

19. §. 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
Ibrány, 2010. december14. 
 
 
   Berencsi Béla  Bakosiné Márton Mária 
   polgármester   jegyző 
 
 
 


