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Előterjesztés
Az előterjesztés tárgya:

Monostorpályi Község Önkormányzatának 2013. 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 2013. év
vonatkozásában. Még a mai napig nem lett elfogadva a 2013. évi költségvetési törvény, abban napról napra
változások vannak.
A normatív finanszírozást felváltja a feladatfinanszírozás, így a bevételi források összehasonlítása nem
lehetséges, ettől függetlenül az előző évieket megküldjük átnézésre, áttanulmányozásra.
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.
3 fő konyhai dolgozót át kell adni Hosszúpályi Általános Iskolának, mivel a feladatellátás, melyet 2013.
január 1-től átvesz az állam, ahhoz szükséges létszámot biztosítani a konyhai feladatellátás tekintetében. Ezt
2012. december 1.napjával tesszük meg.
Azokon a kiadásokon lehet megtakarításokat eszközölni, amelyek 2012. 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, az a határozat-tervezet mellékleteiben tételesen
le van vezetve.
A törvénytervezeteket, valamint a jogszabálytervezeteket folyamatosan figyelnünk kell, változás
esetén minden intézményvezető tájékoztassa az érintett dolgozókat, másik intézményvezetőt, jegyzőt,
polgármestert az ismert e-mail címeken.
Jogszabályi háttér: 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése.
Tisztelt Képviselő – Testület!
Fentiek alapján kérem, hogy Monostorpályi Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési
koncepciójának határozat-tervezetét elfogadni szíveskedjenek.
Monostorpályi, 2012. november 26.
Tisztelettel:
Szabó József s.k.
polgármester

