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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2013. (IV.24..) határozata
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló koncepció elfogadásáról
Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében Hantos
Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta.
Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint
elfogadja:
1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – egyensúlyának
megtartása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly
megteremtése.

2. Az önkormányzat hitelt – likviditási hitel kivételével- 2014. évben nem vesz fel.
3. Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a jogszerű
működtetés és a takarékossági szempontok figyelembevételével – történő megőrzése.

4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását
biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi
fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak
finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes önkormányzati
juttatások felülvizsgálata.

6. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, melyek általában
kulturális,

sport

területekre

terjed

ki.

7. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A költségvetésben jelentkező
többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket.

8. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem
csoportosíthatók át.

9. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő,
10.
11.
12.

13.
14.

többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és
ellenőrzési tevékenységet.
A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. ( étkeztetés, bérleti díjak stb.)
Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező
valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz
kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét
érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a
tervezés során.
A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások
elsődlegességét biztosítani kell.
A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell
képezni. Ennek mértéke a működési költségvetés összegének 0,5 %-a.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési terv készítésekor a koncepcióban
elfogadott döntéseket vegye figyelembe.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2014. évi költségvetés készítése
(: Fischer József : ) sk.
polgármester

( : Gálné Papp Erika : ) sk.
jegyző
A kivonat hiteles !
Hantos, 2013. április 24.
/:Horváth Jánosné:/
jegyzőkönyvvezető
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