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Szentendre Város Önkormányzatának költségvetési helyzetével kapcsolatban az alábbi 
tájékoztatást adom. 

A vírus és a járvány elleni védekezés komplex feladat, amely érinti az ország minden 
állampolgárát, gazdasági szereplőjét, illetve az állami szerveket, önkormányzatokat is. Az 
egészségügyi hatások kezelése, a járvány terjedésének megfékezése, illetve kordában tartása 
elsődleges felelősség, emellett a gazdasági hatások kezelése hasonlóan fontos feladat. 

A 2021. évben a helyi önkom1ányzatok elsődleges feladatai továbbra is 
- a járványhelyzet várható enyhülése mellett - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.), illetve az ágazati jogszabályokban 
meghatározott kötelező feladatok ellátása. 

Szükség esetén indokolt helyi szinten az önként vállalt feladatok áttekintése, átgondolása. Az 
Mötv. 112. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja 
meg a gazdálkodás fonnáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az 
érdekeltségi szabályokat. Továbbra is kiemelten fontos lesz a vonatkozó államháztartási 
szabályok betartása, illetve a közpénzek jogszabályoknak megfelelő felhasználása. 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 
szükséges intézkedésről szóló 1987/2020. (XII. 22.) Korm. határozat 1. pontja alapján a 
K01mány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítéséhez a 
mikro-, kis- és középvállalkozásokat a helyi iparűzési adó rendszerén keresztül is támogatja, 
és ezzel együtt döntött a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési 
önkormányzatok számára támogatási program megindításáról. A kormányhatározat 2. pontja 
alapján pedig a pénzügyminiszter a belügyminiszter bevonásával, 2021. január 31-éig kell, 
hogy kidolgozza ezt a támogatási konstrukciót. 

Emellett a 25 ezer fő lakosságszámot meghaladó települési önkormányzatok költségvetési 
helyzetének vizsgálatáról is szükséges döntést hozni. 

A kormányzati döntés meghozataláig szíves türelmét kérem. 

Budapest, 2021. január „ " 
Üdvözlettel: 

Pogácsás Tibor 
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