
A 3.napirendi ponthoz  
E l ő t e r j e s z t é s   

 
Az előterjesztés tárgya:  Monostorpályi Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési  

koncepciója  
 
Előterjesztő:    a polgármester   
 
Határozati javaslat:   az előterjesztés mellékleteként csatolva.  
 
A téma ismertetése:  
 
Eddig is igaz volt az, hogy az önkormányzatokat ellehetetlenítik a finanszírozás terén, mára ez már 
ténylegesen beigazolódott. Lehetségessé válhat az, hogy bevételkieséssel számolhatunk a 2012. év 
vonatkozásában. Még a mai napig nem ismert, hogy a Parlament által elfogadni kívánt adónemek közül 
melyek maradnak meg helyben, milyen további helyi adókat lehet bevezetni az önkormányzat és milyen 
mértékben, valamint mi az, ami meg lesz osztva (önkormányzatnál is marad egy bizonyos % és az államnál 
is lesz bizonyos %). Ez utóbbi vonatkozásában az iparűzési adó tekintetében vannak információink, de ezek 
még nem mondhatók biztosnak.  

Új önkormányzat törvény meghozatalára látszik kilátás még ebben az évben, valamint egy sor, az 
Alaptörvényben meghatározottakra. A törvénytervezetek folyamatosan változnak, így hogy mi várható 
elfogadásra, azt nagyon nehéz megjósolni.  

Már az alapfeladatokat is igen nehezen teljesíti az önkormányzat, viszont azon vagyunk, hogy ennek 
ellenére a faluban a szükséges fejlesztéseket és újításokat hajtsuk végre. A személyi jellegű juttatások 
tervezése munkaszerződéseken alapszik, így attól eltérni nem lehet, ennek részletezésétől evégett eltekintek.  

Azokon a kiadásokon lehet megtakarításokat eszközölni, amelyek 2011. évben úgymond plusz módon 
jelentkeztek, viszont a teljesítésük realizálódott is az év folyamán. Amennyiben ezen plusz kiadások is 
betervezésre kerülnek a jövő év költségvetésében, úgy az nagy terhet jelent számunkra, mivel még mindig 
bizonytalan a szennyvízberuházás megvalósulása.  

A dologi kiadások tekintetében nagy odafigyelést igényel a tervezés. Nem csak a tervezésre, hanem a 
tényleges felhasználásnál figyelmet fordítani.   

A változásokat szövegesen magyarázni nem kívánom, mivel az 5. számú mellékletben felsorolt számok 
magukért beszélnek.   

Jogszabályi háttér: 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a  
 
Tisztelt Képviselő – Testület!  
 
Fentiek alapján kérem, hogy Monostorpályi Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési 
koncepciójának határozat-tervezetét elfogadni szíveskedjenek.  
 
Monostorpályi, 2011. november 22.    

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester    


