Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának
49/2010.(XI.24.) KT határozata
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójáról
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi
költségvetési koncepcióját ezen határozatban rögzíti az alábbiak szerint:
1. A 2011. évi költségvetés kidolgozása során magalapozott számítások alapján, és
takarékossági szempontok figyelembevétele mellett kell kimunkálni az önkormányzat
és az önkormányzati intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzatait.
2. Az önkormányzati intézményrendszert 2011. évben is fenn kell tartani, ezért a
költségvetésnek biztosítania kell a kötelező és önként vállalt feladatok működéséhez
minimálisan szükséges pénzügyi finanszírozást.
3. A költségvetésben biztosítani kell a 2010. évi sikeres pályázatok és a 2011. évben
esedékes pályázatok önrészeinek finanszírozását, és egyéb 2011. évre áthúzódó
pénzügyi kötelezettségvállalások fedezetét.
4. Biztosítani kell a korábbi években felvett fejlesztésekhez kapcsolódó hitelek tárgyévi
visszafizetési kötelezettségvállalások fedezetét.
5. Gondoskodni kell a folyószámlahitel visszafizetéséről, illetve annak mértékének
megállapításáról.
6. 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.
7. A kormányzatilag elvárt 5%-os kiadáscsökkentést tartani kell a 2011. évi költségvetés
tervezése során.
8. A személyi jellegű kiadásoknál a nem kötelező juttatásokat a 2011. évre fel kell
függeszteni, törekedni kell minél több munkahely megőrzésére.
9. Törekedni kell a forráshiány szinten tartására, illetve csökkentésére.
10. Minden pályázati lehetőséget meg kell ragadni az önkormányzat pénzügyi forrásainak
növelésére.
11. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen határozat alapján
meghatározott, és rögzített költségvetési koncepcionális elveket a 2011. évi
költségvetés előkészítése során alkalmazza, és alkalmaztassa.
12. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az államháztartási törvényben
meghatározottak szerint tegyen intézkedést a 2011. évi költségvetés összeállítására, és
annak a képviselő-testület elé történő beterjesztésére.
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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 Közigazgatási Hivatalt – Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
Pénzügyi, Gazdasági és Adóügyi Iroda vezetőjét – helyben
Valamennyi intézmény vezetőjét – helyben
Irattárat
Nagyközségi Könyvtárat – helyben
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Cibakháza, 2010. november 24.

Hegyes Zoltán
polgármester
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