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Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi
költségvetési koncepcióját ezen határozatban rögzíti az alábbiak szerint:
1. Az intézmények, illetve a lakossági szolgáltatások biztonságos működtetése a 2012. évben is
elsődlegesnek minősül. Az önkormányzati intézményrendszert 2012. évben is fenn kell
tartani, ezért a költségvetésnek biztosítania kell a kötelező és önként vállalt feladatok
működéséhez szükséges pénzügyi finanszírozást.
2. Az intézményeknek át kell gondolniuk a bevételi forrásaikat, és meg kell keresniük a
bevételek emelési lehetőségeit.
3. A tervezetek felülvizsgálatával át kell tekinteni a tervezett kiadások jogosságát,
szükségességét, a feladatok hatékonyabb, ésszerűbb megoldásának lehetőségeit.
4. Az intézményeknek – figyelemmel a 2012-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.
5. Fel kell tárni azokat a forrásokat, amelyek a bevételek további növelését teszik lehetővé (pl.:
pályázatok).
6. A kintlévőségek behajtására 2012. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani.
7. Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit.
8. Az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, különösen az elindított
beruházások biztonságos befejezésének feltételeit kell garantálni.
9. Figyelemmel kell kísérni a pályázati forrásokat – melyhez a saját forrást biztosítani kell – ezzel
lehetőség szerint kiegészíteni a bevételeket.
10. Részt kell venni –lehetőség szerint- a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi
munkanélküliséget.
11. A költségvetésben biztosítani kell a 2011. évi sikeres pályázatok és a 2012. évben esedékes
pályázatok önrészeinek finanszírozását, és egyéb 2012. évre áthúzódó pénzügyi
kötelezettségvállalások fedezetét.
12. Biztosítani kell a korábbi években felvett fejlesztésekhez kapcsolódó hitelek tárgyévi
visszafizetési kötelezettségvállalások fedezetét.
13. Gondoskodni kell
megállapításáról.
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14. Törekedni kell a forráshiány szinten tartására, illetve csökkentésére.
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15. A 2012. évi költségvetés kidolgozása során magalapozott számítások alapján, és
takarékossági szempontok figyelembevétele mellett kell kimunkálni az önkormányzat és az
önkormányzati intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzatait.
16. A költségvetés elfogadását követően rendeletmódosítással kell élni, a gazdálkodáshoz
kapcsolódó hatások (feladatelmaradás, bővülés, illetve ezek megvalósítását célzó pályázati
források, illetve egyéb költségvetést érintő indokok) esetén.
17. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen határozat alapján meghatározott, és
rögzített költségvetési koncepcionális elveket a 2012. évi költségvetés előkészítése során
alkalmazza, és alkalmaztassa.
18. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az államháztartási törvényben
meghatározottak szerint tegyen intézkedést a 2012. évi költségvetés összeállítására, és annak
a képviselő-testület elé történő beterjesztésére.

Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen

A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Albrecht Sándor jegyzőt
Képviselő-testület tagjait – helyben
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt – Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
Pénzügyi, Gazdasági és Adóügyi Iroda vezetőjét – helyben
Valamennyi intézmény vezetőjét – helyben
Irattárat
Nagyközségi Könyvtárat – helyben
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Cibakháza, 2011. november 23.
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