کانت فایرفاکس ،ویرجینیا

راهنمای بودجه برای شهروندان

خالصه بودجه صندوق وجوه عمویم

نکات برجسته بودجه
صندوق وجوه عمویم

تغیی خالص در برنامه بودجه تصویب شده )FY 2022
)مقادیر برحسب میلیون یمباشند ،ر

افزایش درآمد موجود
افزایش درآمد در نرخ فعیل مالیات بر امالک و مستغالت
ی
ی
مالیان برای سالمندان و از کارافتادهها
افزایش بخشودگ

◆

ی
مالیان تقریبا $666
• منجر به افزایش متوسط صورت حساب
یمشود

درآمدهای معطوف به مسکن مقرون به رصفه
درآمدهای خدمات توسعه ر ی
زمی ) )LDSدر صندوق جدید

◆

تاثی خالص انتقاالت
ر
مقدار کل موجود
الزامات FY 2023
کانت

مدارس

مقدار کل

◆

جیان خدمات ی
کانت
ی
◆

خدمات بدیه
کمیته ی
مشیک  CIPی
کانت/مدارس

◆

یادگیی مادامالعمر
آموزش و
ر

بهداشت و سالمت
تحرک و حمل و نقل
دولت کارآمد و موثر
◆

ری
ساکنی
توانمندسازی و حمایت از
آسیبپذیر

ی
کنون مالیات بر امالک و مستغالت
پیشنهاد بر اساس نرخ
یان شده یمباشد
ز
ار
ارزش
$
 .1.1$به ازای .11
ی

نجیه عرضه که در اثر
به دلیل بروز مشکالت مربوط به ز ر
اپیدیم رخ دادند ،ارزش وسایل نقلیه به طور قابل توجیه
تاثی بر درآمدهای مالیات بر
افزایش پیدا کردهاست که با ر
دارانهای شخیص ،منجر به افزایش  $.8.برای متوسط
مالیاتدهندگان یمشود
به طور کامل درخواست دایر شدن مدارس که در بودجه
پیشنهادی مدیرکل لحاظ شدهاست را ر ی
تامی مایل یمکند
جیان کامل خدمات ی
شامل ر ی
کانت
تامی مایل برای برنامه ی
یمباشد
اولویتهای هیئت مدیره مثل مسکن مقرون به رصفه،
برنامه ر ی
اولی انحراف ( ،)Diversion Firstاقدامات
ی
پیشگیی از مرصف مواد مخدر ،ر ی
تامی رنیوی انسان امنیت
ر
عمویم و برنامه جدید ی
دسییس به زبان را مورد توجه قرار
یمدهد
ی
اجرای پیشنهادات از سوی کمیته مشیک برنامه بهبود
رسمایه ی
کانت/مدارس را ررسوع یمکند
بی ی
•  5میلیون دالر  -به طور یکسان ر ی
کانت و مدارس تقسیم یمشود
 برای باز پرداخت رسمایه تخصیص یمدهد• افزایش برنامهریزی شده فروش اوراق قرضه برای ژانویه .0102
ی
(بیشی از  .81میلیون
فروش مدرسه به ارزش  015میلیون دالر
ی
دالر) و ی
(بیشی از  .01میلیون
کانت به ارزش  .15میلیون دالر
دالر)

ی
ایمت و امنیت
ی
فرصتهای فرهنگ و تفرییح
فرصت اقتصادی
زیستپذیری مسکن و محله
◆

محیط زیست
مخارج  LDSدر صندوق جدید
کاهش هزینهها و پساندازهای سازمان
زیرکل
تعدیلهای اندوخته
مصارف کل
مانده موجود برای مالحظه هیئت مدیره

◆

موقعیتهای شغیل ی
کانت به  .11موقعیت شغیل خالص
افزایش پیدا یمکند
مانده تقریبا  81میلیون دالری برای مالحظه هیئت مدیره
ی
باق یمگذارد

راهنمای بودجه برای شهروندان

برنامه ی
زمان بودجه FY 2023
 22فوریه 2022
 1مارس2022 ،

شهردار ی
کانت بودجه اعالیم  FY 0102را ارائه
یمدهد
ی
جلسه مشیک هیئت ناظران /کمیته بودجه هیئت

نظارت بر مدارس
 8مارس2022 ،

هیئت ناظران نرخهای مالیات  FY 0102را اعالم
یمکند

 15مارس2022 ،

جلسه کمیته بودجه

 22مارس2022 ،

ی
بازبیت سه ماهه سوم  FY 2022را
هیئت ناظران
اعالم یمکند

 29مارس2022 ،

جلسه کمیته بودجه

 12-14آوریل 2022 ،هیئت ناظران بودجه  FY 0102را تصحیح یمکند،
برنامه بهبود رسمایه  FY 0102 – FY 0107و
ی
بازبیت سه ماهه سوم  FY 0100را تصویب یمکند
 22آوریل2022 ،

جلسه کمیته بودجه (پیش از تصحیح)

 26آوریل2022 ،

هیئت ناظران بودجه  FY 0102را تصحیح یمکند،
برنامه بهبود رسمایه  FY 0102 – FY 0107و
ی
بازبیت سه ماهه سوم  FY 0100را تصویب یمکند

 10یم2022 ،

هیئت ناظران بودجه تصویب شده  FY 0102را
تصویب یمکند

 5یم2022 ،

هیئت نظارت بر مدارس در مورد بودجه FY 0102
جلسات پرسش و پاسخ ی
علت برگزار یمکند

 26یم2022 ،

هیئت نظارت بر مدارس بودجه تایید شده
 FY 0102را تصویب یمکند

 1جوالی 2022

سال بودجه  FY 0102آغاز یمشود

ی
چگونگ نحوه مشارکت
منش ی
جهت ررسکت در یگ از جلسات پرسش و پاسخ ی
علت از طریق تماس با ر
دفی
پیامگی ی
متت  7..ثبتنام کنید یا یمتوانید با
هیئت مدیره با شماره ،)712)201-2.5.
ر
ی
مراجعه به سایت زیر به فرم ثبتنام برای صحبت کردن دسییس پیدا کنید

کتت یا تصویری را ارسال کنند یا از طریق آدرس ایمیل
مردم یمتوانند قسمنامه ی
زیر با ی
دفی ر
منش در تماس باشند:

مالیاتها و هزینههای پیشنهادی FY 2023
واحد

نوع

نرخ واقیع
FY 2022

نرخ
پیشنهادی
FY 2023

مالیاتهای صندوق وجوه عمویم
امالک و مستغالت

یان شده
ارزش ارز ی

داران شخیص

یان شده
ارزش ارز ی

غی عمویم
مالیاتهای صندوق وجوه ر
نرخهای پسماند
جمعآوری پسماند (برای هر واحد)

دفع پسماند (برای هر تن)
جمعآوری برگ

ی
خانگ

تن
یان شده
ارزش ارز ی

هزینههای فاضالب
هزینه پایه فاضالب
هزینه دسیسپذیری فاضالب

 3ماهه
ی
مسکون

هزینه خدمات فاضالب

برای هر  00111گالن

مرکز اجتماع مک ر ی
لی

یان شده
ارزش ارز ی

مرکز اجتماع ریستون

یان شده
ارزش ارز ی

مراکز اجتماع

سایر نوایح دارای مالیات ویژه
ناحیه خدمات آب گرم

یان شده
ارزش ارز ی

جاده  08کریدور

یان شده
ارزش ارز ی

فاز یک ریل دالس

یان شده
ارزش ارز ی

فاز دو ریل دالس

یان شده
ارزش ارز ی

برنامه مدیریت یکپارچه آفت

یان شده
ارزش ارز ی

مالیات امالک و مستغالت
تجاری برای حمل و نقل

یان شده
ارزش ارز ی

ناحیه خدمات تایسونز

یان شده
ارزش ارز ی

ناحیه خدمات ریستون

یان شده
ارزش ارز ی

نرخهان که به صورت مایل و پررنگ هستند برای تعدیل در  FY 0102پیشنهاد شدند.

