Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának
100/2013.(XI.20.) képviselő-testületi határozata
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. §-ba foglaltak alapján
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében az
alábbi határozatot hozza.
1. Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepcióját ezen határozatban rögzíti az alábbiak szerint:
a) Felül kell vizsgálni az intézmények, illetve a kötelező és önként vállalt feladatok
működéséhez szükséges dologi és személyi feltételeket és pénzügyi finanszírozást.
b) Az intézményeknek át kell gondolniuk a bevételi forrásaikat, és ehhez mérten kell a
kiadásaikat megtervezni, illetve a lehetőségeknek megfelelően a bevételeik növelésére kell
törekedni (pl.: pályázati úton)
c) A tervezetek felülvizsgálatával át kell tekinteni a tervezett kiadások jogosságát,
szükségességét, a feladatok hatékonyabb, ésszerűbb megoldásának lehetőségeit.
d) Az intézményeknek – figyelemmel a 2014-ben várható jogszabályi háttér változására – ki
kell dolgozniuk az elhagyható, megszüntethető feladatokat, a nem kötelező ellátásokat, ki kell
alakítaniuk a feladatellátás azon formáit, kereteit, amelyek ilyen finanszírozás mellett
fenntarthatóak.
e) A bevételek növelése érdekében a kintlévőségek behajtására 2014. évben is kiemelt
figyelmet kell fordítani.
f) Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit.
g) Az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, különösen az elindított
beruházások biztonságos befejezésének feltételeit kell garantálni.
h) Figyelemmel kell kísérni a pályázati forrásokat – melyhez a saját forrást biztosítani kell –
ezzel lehetőség szerint kiegészíteni a bevételeket.
i) A 2013-as évben megkezdett közfoglalkoztatási tendenciát folytatni kell, a 2013-as évről
áthúzódó, valamint a 2014-es évre tervezett közfoglalkoztatáshoz szükséges önerőt biztosítani
kell.
j) Működési hiány nem tervezhető!
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