ELŐTERJESZTÉS
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. április 26-i ülésére
Tárgy: 2014. évi koncepció elfogadása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az új szabályozás szerint a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármesternek
április 30-áig kell benyújtania a képviselő-testületnek, melynek előírását az Áht. 24. § (1)
bekezdése tartalmazza.
„A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által
elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-áig
nyújtja be a képviselő-testületnek.”
A koncepció elkészítéséhez (eddig november 30. volt a határidő) az elmúlt években
rendelkezésünkre állt a kormány által kidolgozott, jövő évre vonatkozó költségvetési törvény
tervezete, a jövőre vonatkozó elképzelések.
I.
Hatásvizsgálat: Az önkormányzatok feladatainak összetétele és az ehhez biztosított állami
támogatás, feladat finanszírozás jelentősen átalakult 2013. évben. Jelenleg a közös
önkormányzati hivatalok finanszírozását sem ismerjük pontosan és szeptembertől várhatóan
az óvodai, iskola támogatások rendszere is átalakul a Köznevelési törvénynek megfelelően.
II.
Dörgicse Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója készítésénél az
alábbi fő szempontok érvényesülnek:
A célok és feladatok között továbbra is elsődlegesnek kell tekinteni az önkormányzati
törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátását, valamint a meglévő intézményhálózat
biztonságos üzemeltetését.
Az önkormányzati gazdálkodás legfőbb szempontja a pénzügyi egyensúly fenntartása, ezen
belül, hogy a működési bevételek fedezzék a működési kiadásokat.
A minőség fenntartása növelése mellett fontos az ésszerű, takarékos gazdálkodás, melynek
alapja az éves költségvetés és az egyedi testületi döntések.
Tisztelt Képviselő-testület kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni.

Kis-Pál Miklós
polgármester

Határozati javaslat
…………/2013. (IV..) ÖKT. számú határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és
a költségvetés készítésénél az alábbi szempontokat határozza meg:
1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly
megteremtése, a folyamatos fizetőképesség fenntartása.
2. A költségvetés készítése során a személyi juttatások és a munkáltatói kötelezettségek
megállapításánál az államháztartás működési rendjéről szóló kormány rendeletben
rögzített tervezési elveket kell figyelembe venni.
3. A működési kiadásoknál szigorú, takarékos gazdálkodás eredményeként a bázis
szinten kell meghatározni a 2014. évi eredeti előirányzatot, amely az intézményekkel
történt egyeztetés után indokolt esetben változtatható.
4. A fejlesztési kiadások tervezése során elsőbbséget kap a kötelezettségvállalással
terhelt új illetve áthúzódó feladatok forrás teremtése.
5. A 2014. évre tervezett működési bevételek nyújtsanak fedezetet a működési
kiadásokra. A részletes költségvetés kidolgozásánál a működési mérleg egyenlege
nem lehet negatív. Ennek érdekében felül kell vizsgálni az önkormányzat teherviselő
képességét, ésszerű, takarékos gazdálkodást kell folytatni az intézmények működési
feltételeinek biztosítása mellett.
A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a költségvetési egyeztető
tárgyalások lebonyolításáról.
Felelős: Kis-Pál Miklós polgármester
Határidő: 2014. február 1.

