Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának
127/2015.(XI.18.) KT határozata
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciójáról
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi
költségvetési koncepcióját ezen határozatban rögzíti az alábbiak szerint:
a) Az önkormányzat és az intézmények gazdálkodásának tervezése során, az elmúlt évhez képest
takarékosabb szemléletet kell alkalmazni. Az egyes intézmények, illetve kormányzati funkciók
költségvetését úgy kell megtervezni, hogy a működési és a felhalmozási kiadásokhoz biztosított
önkormányzati hozzájárulás összege nem emelkedhet.
b) A közfoglalkoztatási lehetőségek, hatékony kihasználásával törekedni kell az önkormányzat és
az intézmények terheinek csökkentésére, működésük segítésére. Törekedni kell az
önkormányzati segélyezési keret szinten tartására
c) Az intézményeknek át kell gondolniuk a bevételi forrásaikat, és meg kell keresniük a bevételek
emelési lehetőségeit.
d) A tervezetek felülvizsgálatával át kell tekinteni a tervezett kiadások jogosságát, szükségességét,
a feladatok hatékonyabb, ésszerűbb megoldásának lehetőségeit.
e) Fel kell tárni azokat a forrásokat, amelyek a bevételek további növelését teszik lehetővé (pl.:
pályázatok).
f) A kintlévőségek behajtására 2016. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani.
g) Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit.
h) A következő időszak pályázati ütemezése még nem ismert. Az előkészítő, tervezési munka
valamint a pályázati önrészekre lehetőség szerint minél nagyobb költségvetési keretet célszerű
tervezni.
i) Részt kell venni –lehetőség szerint optimális arányban- a közfoglalkoztatásban, csökkentve
ezzel a helyi munkanélküliséget és a segélyezést. Törekedni kell a közfoglalkoztatási bevételek
növelésére.
j) A költségvetésben nem tervezett, előre nem látható kedvezőtlen események megoldására vagy
kedvező lehetőségek megragadásához fedezetet kell biztosítani, költségvetési tartalékot kell
képezni.
k) Működési forráshiány lehetőleg nem tervezhető!
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