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JAVASLAT
állásfoglalás kialakítására Magyarország Kormányának az önkormányzatot érintő

megszorító intézkedéseivel kapcsolatban

Tisztelt Közgyűlés!

A veszélyhelyzet alatt 2020. április 6-án a Magyar Közlönyben megjelentek a járvány elleni
védekezést  szolgáló  elsődlegesen  gazdasági  tárgyú  kormányrendeletek.  A járványügyi
védekezés  költségeinek  fedezetére  és  átlátható  elszámolására  a  kormány  összesen
három Alapot hozott létre, ennek megfelelően módosította a 2020. évi költségvetést is.

A Járvány Elleni Védekezési Alap 663 milliárd forintos kezdő pénzügyi kerettel jön létre,
amelyet nagy részt a kormány biztosít, másrészt kölcsönös teherviselést vár a pártoktól, a
multinacionális vállalatoktól,  a bankoktól,  és az önkormányzatoktól is. Ebből az Alapból
tervezte  fizetni  a  kormány  az  egészségügyi  és  egyéb  védekezés  eddigi  és  jövőbeni
költségeit, például az egészségügyi eszközbeszerzéseket, egészségügyi beruházásokat,
az egészségügyi szakdolgozók eleve őszre tervezett újabb béremelését és az egyszeri
félmilliós forintos bérkiegészítését.

Ez  az  Alap  tartalmazza  a  kormány  által  biztosított  járvány  elleni  védekezés  központi
tartalékát  378  milliárd  forinttal.  Az  Alap  tartalmazza  a  pártok  támogatásának  50%-os
átcsoportosítását  1,274  milliárd  forinttal,  a  pénzügyi  szektortól,  bankoktól  elvárt
hozzájárulást  55  milliárd  forint  értékben,  47  milliárd  forint  összegben  költségvetési
átcsoportosításokat,  a multinacionális  láncokat  terhelő kiskereskedelmi  adót  36 milliárd
forint értékben, az önkormányzatoktól a központi költségvetésbe irányított gépjárműadót
34 milliárd forint összegben, továbbá az egészségügy szakdolgozók és védőnők korábban
eldöntött béremelésének fedezetét 82 milliárd forint összegben.

A Kormány intézkedése Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzatát  is  súlyosan
érinti. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe 123 millió forint gépjárműadó bevetélt
tervezett be. Az előterjesztés időpontjáig az önkormányzat a központi költségvetésbe 166
millió Ft gépjárműadót átutalt, mely összeg 40%-a illette volna meg az önkormányzatot. A
szeptemberben  esedékes  gépjárműadó  bevétel  is  teljes  egészében  a  központi
költségvetést  illeti  majd.  A gazdaságvédelmi intézkedések miatt  várhatóan az iparűzési
adó bevétel is csökken.

A Kormány a költségvetési törvényjavaslatban további megszorító intézkedéseket tervez
az  önkormányzatokkal  szemben:  a  gépjárműadó  elvonás  a  továbbiakban  fennmarad,
emelkedne  az  önkormányzatok  által  fizetendő  ún.  szolidaritási  adóteher.  A  Kormány
tervezi  továbbá  az  iparűzési  adó  felhasználhatóságának  átalakítását  is,  és  2021-től
megszűnik az év végi iparűzési adó feltöltési kötelezettség is.

A Kormány által tervezett intézkedések Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
jövőbeni költségvetéseit hátrányosan érintik.

Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság. A bizottság véleményeit a 
bizottság elnöke a közgyűlésen szóban ismerteti.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2020. (VII.16.) határozata
állásfoglalás kialakításáról Magyarország Kormányának az önkormányzatot érintő

megszorító intézkedéseivel kapcsolatban

Tiltakozás az Orbán-kormány Dunaújvárost sújtó elvonásai miatt

A  Magyarországot  is  elérő  koronavírus-járvány  elleni  védekezés  indokával
Magyarország  kormánya  takarékosságra  hivatkozva  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzatától  is elvonta a gépjárműadó teljes összegét,  csökkentette
iparűzési  adó  bevételét  és  növelte  az  ún.  szolidaritási  adóterhét.  Mindezek  a
lépések több százmillió forintos kiesést okoztak az egyébként is nehéz helyzetben
lévő  költségvetésünknek,  miközben  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata és az ott dolgozók is élen jártak a vírus elleni védekezésben.
A kormány 2024-ig szóló költségvetési  kitekintéséből  kiolvasható: ezek a sarcok
még évekig megmaradnak, tehát az Orbán-kormány maga cáfolta azt az állítást,
hogy  a  Dunaújvárost  is  sújtó  megszorítások  a  járvány  elleni  védekezés  miatt
szükségesek.
A kabinet  lépése  az  önkormányzatok  maradék  bevételének  csökkentésére  nem
más,  mint  nyílt  támadás  az  önkormányzati  rendszer  ellen.  Az  Orbán-kormány
költségvetési  eszközökkel  akarja  megszorongatni  az  önkormányzatokat  és  a
dunaújvárosi lakosokat.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  ezért  tiltakozik
minden egyes forint  elvonása miatt,  mert  az csorbítja az önkormányzatiságot és
veszélyezteti  az  önkormányzatok  működését.  Felszólítjuk  a  kormányt,  hogy  a
takarékoskodást a saját luxuskiadásaik megszüntetésén kezdje el.

Pintér Tamás s.k.
   polgármester




