Kivonat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. december 16-i
nyílt ülésének jegyzıkönyvébıl
197/2010. (XII.16.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Határozat
1./ Sándorfalva Város Képviselı-testülete a 2011. évi költségvetési koncepciót
megtárgyalta. Utasítja a jegyzıt, hogy a 2011. évi részletes költségvetési javaslat
összeállítása során vegye figyelembe a koncepcióban foglaltakat, valamint a
beruházásokra, felújításokra, dologi célfeladatokra tett, és elfogadott képviselıi és
bizottsági javaslatokat.
2./ Sándorfalva Város Képviselı-testülete az Önkormányzat
költségvetésének prioritásait az alábbiak szerint jelöli ki:

2011.

évi

 az intézményi mőködtetés kötelezı feladatainak ellátása
 az önkormányzati önként vállalt feladatok önfinanszírozó képességének
elérése
 szociális területen, illetve a mővészeti oktatás terén az intézményi térítési díjak
optimális megállapítása
 az intézményi fenntartás folyamatosságának biztosítása
 az elhatározott fejlesztési feladatok (fıleg az áthúzódóak) ütemezett
megvalósítása
 magas támogatási intenzitású pályázati lehetıségek kihasználása, pótlólagos
források bevonása a mőködtetési és fejlesztési feladatok ellátásába
 a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az önkormányzat és
intézményei bevételeinek növelése és a kiadásainak csökkentése
 a Sándorfalvi Kulturális Központnál az új feladatok kiadásait bevétellel le kell
fedezni (önfinanszírozóvá tétel)
 az új iskola ebédlıjének és tornatermének maximális kihasználására tervet
kell készíteni és azt végrehajtani a saját bevételek növelése érdekében
 vizsgálni kell a Kft-k racionálisabb és gazdaságosabb mőködtetésének
lehetıségét
 a végleges költségvetés kidolgozásakor a közalkalmazotti létszám 1 fıvel
csökken
 maximálisan ki kell használni az „Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja 2011.”
pályázati lehetıségeit a 2011. évi közfeladatok ellátásában
 a mőködési bevételek növelése érdekében 2011. évben fokozni kell az
adóellenırzéseket, növelni kell az adóellenırzési és behajtási tevékenység
hatékonyságát, csökkentve ez által a jelentıs mértékő kintlévıségeket.

Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határidı: 2011. február 15.

3./

A koncepció készítés idıpontjában az áthúzódó beruházási feladatok
pénzmaradványban megmaradó összegei a jövı évi felhalmozási kiadások
forrását jelenti. 2011-re az áthúzódókat eredetiben tervezni kell a támogatási
szerzıdésekben szereplı pályázati összeg aktuális évi támogatási összegével,
valamint a pénzmaradványban rendelkezésre álló önerıvel.

A határozatról értesítést kap:
1./ Kakas Béla Polgármester
2./ Dr. Kovács Beáta Jegyzı
3./ Vári Istvánné EESZI Vezetıje
4./ Pataki Zsuzsanna Sándorfalvi Kulturális Központ Igazgatója
5./ Kaszás László Sándorfalva Térségi Mővészoktatási Int.Igazgatója
6./ Fischerné Nagy Katalin mb. gazd. irodavezetı
7./ Irattár
K.m.f.
Kakas Béla sk.
polgármester
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