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Határozat

1./ Sándorfalva Város Képviselı-testülete a 2014. évi költségvetési koncepciót
megtárgyalta és azt, mint a 2014,. évi költségvetés kidolgozásának alapját fogadja el.
A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet
elıkészítése során a koncepcióban foglaltakat maradéktalanul érvényesítse, és a
rendelet-tervezet a jelen elıterjesztésben megfogalmazottak figyelembe vételével
kerüljön kidolgozásra.
2./ Sándorfalva Város Képviselı-testülete az Önkormányzat
költségvetésének prioritásait az alábbiak szerint jelöli ki:

2014.

évi

o alapvetı fontosságú az önkormányzati kötelezı feladatok zavartalan,
folyamatos ellátásának biztosítása, ezért a költségvetési elıirányzatok
tervezésekor a kötelezı önkormányzati feladatok elsıdlegességét biztosítani
kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhetı, ha annak
pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételébıl megteremthetı. Az
önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelezı önkormányzati
feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
o az elhatározott fejlesztési feladatok ütemezetten kerüljenek megvalósítása
o magas támogatási intenzitású pályázati lehetıségeket ki kell használni, ekként
pótlólagos, külsı források bevonása indokolt a mőködtetési és fejlesztési
feladatok ellátásában,
o az EU-s elnyert pályázatokat pontosan és precízen kell végrehajtani a
támogatási összeg maximális lehívhatósága érdekében,
o a mőködési bevételek és kiadások tervezésénél alapvetı szempont a
költségvetés pénzügyi egyensúlyának megteremtése, ennek érdekében
szükséges a bevételek teljes körő felmérése, az adók maximális
realizálása, a kintlévıségek behajtása, az önkormányzat intézményei és
gazdasági társasága bevételi és kiadási egyenlegének optimalizálása.

Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határidı: 2014. évi költségvetés készítése, illetıleg 2014. február 15.
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