Kivonat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. november 24-i
nyílt ülésének jegyzıkönyvébıl
131/2011. (XI. 24.) Kt.

Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Határozat

1./ Sándorfalva Város Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetési koncepciót
megtárgyalta. Utasítja a jegyzıt, hogy a 2012. évi részletes költségvetési javaslat
összeállítása során vegye figyelembe a koncepcióban foglaltakat, valamint a
beruházásokra, felújításokra, dologi célfeladatokra tett, és elfogadott képviselıi
javaslatokat.
2./ Sándorfalva Város Képviselı-testülete az Önkormányzat
költségvetésének prioritásait az alábbiak szerint jelöli ki:

2012.

évi

 alapvetı fontosságú az önkormányzati kötelezı feladatok zavartalan,
folyamatos ellátásának biztosítása, önként vállalt feladat csak úgy és olyan
mértékben vállalható, hogy az a kötelezı feladat-ellátás stabil és folyamatos
finanszírozását nem veszélyeztetheti.
 az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a
takarékos, óvatos költségvetési gazdálkodás követelményét, valamint a
mőködési hiány nélküli gazdálkodás követelményét,
 az elhatározott fejlesztési feladatok (fıleg az áthúzódóak) ütemezett
megvalósítása
 a fejlesztések kapcsán a kiemelt projektek megvalósítása elsısorban magas
támogatási intenzitású pályázati lehetıségek kihasználásával, pótlólagos
források bevonása a mőködtetési és fejlesztési feladatok ellátásába,
 az EU-s elnyert pályázatok pontos és precíz végrehajtása, a támogatási
összeg maximális lehívhatósága érdekében,
 a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az önkormányzat és
intézményei, valamint a gazdasági társaság bevételeinek növelése és a
kiadásainak csökkentése,
 a Sándorfalvi Kulturális Központnál az új feladatok kiadásait bevétellel le kell
fedezni, a támogatás csökkentése érdekében a Kft. mőködtetését a
vállalkozási tevékenységek erısítésével gazdaságosabbá kell tenni
(önfinanszírozóvá tétel),
 a mőködési bevételek növelése érdekében 2012. évben is meg kell valósítani
az adóellenırzéseket, növelni kell az adóellenırzési és behajtási tevékenység
hatékonyságát, vizsgálni kell új adónem bevezetésének szükségességét és
hatásmechanizmusát.

 a 2012. évi költségvetés tervezése során összességében és tételesen is
figyelemmel kell lenni és fel kell készülni az új önkormányzati törvény és az
önkormányzat gazdálkodását érintı, bevezetésre kerülı új törvényi
változásokra.
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határidı: 2012. február 15.

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./ SFÜ Kft.
7./ Fischerné Nagy Katalin mb. gazd. irodavezetı
8./ Irattár
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