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Budavári Önkormányzat
Jegyző

FELJEGYZÉS
Váradiné Naszályi Márta polgármester
részére

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 32. § (2) bekezdés a) pontja alapján a képviselő a képviselő-testület ülésén — a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon — kezdeményezheti rendelet
megalkotását vagy határozat meghozatalát.
Gelencsér Ferenc alpolgármester, valamint Tölcsér Borbála és Molnárka Gábor képviselők
határozati javaslatot nyújtottak be nyilatkozat elfogadására, amelyben a képviselő-testület
felszólítja a kormányt, hogy vonja vissza az önkormányzatok működését ellehetetlenítő
javaslatait, és biztosítson többletforrásokat az önkormányzatok megnövekedett feladatainak
ellátásához.
Tekintettel arra, hogy az előterjesztés megfelel a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésének, 37. § (1) bekezdésének, 39. § (1)
bekezdésének is, nincs jogi akadálya annak, hogy azt a képviselő-testület a soron következő
ülésén megtárgyalja.
'

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. június 26-ai ülésére
Tiltakozás a kormány az önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedései ellen
Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatokra a járvány elleni védekezésben kiemelt szerep hárul: az
Önkormányzatokról szóló törvény rendelkezéseinek betartása mellett ezek még kisebb
települések esetén is többszázmillió forintos éves plusz kiadást eredményeznek. A
települések eddig megfeszített munkában végezték feladataikat, miközben a kormánytól
nemhogy támogatást nem kaptak, hanem a kormány már idén is forrásokat vont el az
önkormányzatoktól. A teljesség igénye nélkül, ezek a következők:
• a gépjárműadó településeknél maradó részének központi elvonása (a feladatok
átcsoportosítása nélkül)
• az idegenforgalmi adó elvonása
• különböző moratóriumok hirdetése, amelyek az Önkormányzatok bevételeit
csökkentik.
A jövő évi központi költségvetési javaslat pedig további jelentős elvonásokkal sújtja a vidéki
településeket és a fővárosi önkormányzatokat. Ettől függetlenül a központi költségvetés
egyensúlya nemhogy javult volna, hanem kifejezetten tovább romlott.
Javasoljuk, hogy a budavári képviselő-testület a kormány tervezett intézkedései elleni
tiltakozásként fogadja el az alábbi határozatot.
Határozati javaslat:
§ Budavár képviselőtestülete elfogadja a csatolt nyilatkozatot
§ Budavár képviselő-testülete felszólítja a kormányt, hogy vonja vissza az
önkormányzatok
működését
ellehetetlenítő
javaslatait,
és
biztosítson
többletforrásokat az önkormányzatok megnövekedett feladatainak ellátásához.
felelős: Váradiné Naszályi Márta, polgármester
Budapest, 2020. június 11.
Gelencsér Ferenc
Alpolgármester

Molnárka Gábor
Képviselő

Tölcsér Borbála
Képviselő
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Nyilatkozat
Az elmúlt évek legnagyobb egészségügyi, gazdasági és szociális kihívását a koronavírusjárványhelyzet okozza a magyar települések és önkormányzataik számára. Az
önkormányzatok a szociális ellátás alappillérei, a járvány elleni védekezés napi feladatait
megfeszített munkában végzik. A veszély továbbra sem múlt el, és közben fel kell
készülnünk a járvány újabb hullámára is.
A magyar kormány nemhogy segítséget nyújtana az önkormányzatoknak az egészségügyi
ellátás erősítésében, a védőfelszerelések biztosításában, a rászorulók támogatásában, az
idősek ellátásában, a jövedelem nélkül maradt családok megsegítésében, hanem az
önkormányzatok újabb megsarcolására készül.
A jövő évi költségvetési javaslat az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulásának nevezett
adónemet csaknem négyszeresére emeli a 2021-es évre. Tisztában vagyunk azzal, hogy a
járványhelyzet Magyarország teljes gazdaságára hatással van, de nem fogadható el, hogy a
kormány a védekezésben élen járó önkormányzatoktól vonjon el forrásokat, úgy hogy
feladataikat nem változtatják, sőt rendszerint többlet feladatok ellátását várják tőlük.
A gépjárműadó önkormányzatoknál maradó része számos kisebb önkormányzat
legjelentősebb bevételi forrása. A veszélyhelyzetben a kormány egyik első intézkedése mégis
az volt, hogy az ez évi gépjárműadó önkormányzatokat megillető részét is egyik napról a
másikra teljes egészében átirányította a központi költségvetésbe. Így az önkormányzatok,
amelyekre a válság idején a korábbinál sokkal több feladat hárul, már idén is kevesebb
pénzből gazdálkodhatnak. Beszédes, hogy az adó beszedésének feladata továbbra is
önkormányzati feladat maradt.
A jövő évi költségvetési javaslat szerint 2021-ben ez az adó továbbra is a központi
költségvetésbe kerül, amivel a kormány a kisebb településeket csődközeli helyzetbe hozhatja.
Orbán Viktor a budapesti önkormányzatokat további elvonásokkal sújtotta azzal, hogy
április elején ingyenessé tette a parkolást.
Ez nem járványügyi intézkedés volt, hanem egy újabb támadás Budapest ellen. Mindenki
tisztában van azzal, hogy a fizetős parkolás amellett, hogy forgalomtechnikai intézkedés,
jelentős bevételt is biztosít az önkormányzatoknak. Az önkormányzatok alapesetben a
mobilfizetéses parkolási bevételeik 10%-át átutalják az állami tulajdonú Nemzeti
Mobilfizetési Zrt.-nek. Ez nem más, mint egy parkolási adó.
Követeljük, hogy a kormány kompenzálja az ingyenes parkolás okozta károkat azzal, hogy a
fizetős parkolás visszaállítása után 2020. végéig törölje el az önkormányzatok által fizetett
„parkolási adót"!
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Hasonlóan visszás intézkedés az idegenforgalmi adó elvonása, amely a gazdaság
élénkülésével a természeti vagy épített látnivalókban gazdag településeknek biztosíthatna
csekély, de létfontosságú többletforrást.
A jelenlegi válsághelyzetben az önkormányzatoknak nem megszorításokra, hanem
többletforrásokra van szükségük. Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy ne bevételeket
vonjon el az önkormányzatoktól, hanem éppen ellenkezőleg, biztosítson többletforrásokat az
önkormányzatoknak feladataik ellátásához!
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