Szentendre Város Önkormányzata
2021. évi költségvetési előterjesztésének bemutatása (02.18.)
A KÖLTSÉGVETÉST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK

A 2021. évi költségvetés előkészítését alapvetően meghatározta
- a világjárvány okozta gazdasági visszaesés,
- az önkormányzatok bevételeit érintő kormányzati intézkedések, döntések, és a járvány elleni
védekezéshez szükséges többletkiadások
Szentendre tekintetében ez az összeg a tavalyi évben meghaladta az 1 milliárd forintot.
Megnevezés
COVID miatt kieső bevételek 2020
Gépjárműadó
Idegenforgalmi adó
Helyi iparűzési adó
Parkolási díj
Közterülethasználati díj
Bérleti díjak
COVID miatti kiadások 2020

Érték Ft-ban
984 692 441 Ft
118 800 000 Ft
10 172 756 Ft
667 324 468 Ft
139 870 000 Ft
11 250 645 Ft
37 274 572 Ft
32 616 913 Ft

ÖSSZESEN:

1 017 309 354 Ft

A helyi iparűzési adó közel félmilliárdos elvonása kritikus helyzetet teremtett a tavalyi milliárdos működési
hiány többlet után.
A december végén a helyi iparűzési adó mértékének csökkentéséről szóló kormányrendelet értelmében
közel félmilliárdos helyi iparűzési adóbevétel kieséssel számolhatunk idén.

Közismert, hogy a 25.000 fő alatti településeket automatikusan kompenzálja a kormány, míg a 25 ezer fő feletti
települések esetében egyenként dönt az állami kompenzáció mértékéről.
Szentendre városvezetése több lépést is tett annak érdekében, hogy a város a kompenzáció
összegét mihamarabb megkapja, de ez ideig semmiféle információ nem áll rendelkezésre arról,
mekkora összeggel számolhatunk.

Ezzel szemben egyes városok a kormányrendelet kihirdetését követő napokban közel 1,4 milliárd szabad
felhasználású kompenzációban részesültek.
Az évvégi döntéssel elvont, közel félmilliárdos helyi iparűzési adó ellentételezéséről, a költségvetés
benyújtásának napjáig nem kaptunk konkrét információt, így a kompenzációval még nem tudtunk
számolni a
tervezéskor.
Sajnos, február 17-én, a Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter által összehívott
egyeztetésen sem kaptam választ – polgármestertársaimmal együtt – arra, hogy az elmúlt egy év
bevételkiesései, kiemelten az elvont iparűzési adóbevételkiesése miatt milyen mértékű kompenzációra
számíthat Szentendre. A semmitmondó válaszok ismeretében az is eldőlt, hogy nem lesz döntés a
kompenzációról, a város költségvetésének elfogadása előtt. A miniszter arra tett csak ígéretet, hogy több
minisztérium vizsgálja március végéig a Szentendrét megillető pénz mértékét.
Amennyiben érdemi kompenzációt kap Szentendre 2021. első felében, akkor egyrészt kevesebb városi
ingatlan értékesítésére lesz szükség, másrészt tudjuk bővíteni a tervezett közszolgáltatásaink körét
(például útfejújítások, útkarbantartások).

A tavalyi, és idei várható bevételkiesés
-

-

a már említett tavalyi, közel egymilliárdos bevételkiesés,
idei 468 milliós IPA elvonás,
az idén is kiesik a központi költségvetés által benyelt szentendreiek gépjárművei után fizetett adó (kb
118 millió),
lényegében „új elem” a kormány által számolt adóerőképességi mutatók alapján 2021 évben 246.398.000
forint szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség (amivel csökkentik a központi költségvetésből
származó forrásaink összegét). Idáig ilyen jogcímen nem vontak el tőlünk forrást.
csökkentett bérleti díjak, és kieső parkolási bevételek, közterületfoglalási díjak (legalább 60-70 millió
forint, de több is lehet). Csak a bérleti díjból öt hónapra vetítve több, mint 23 millió forintos kiesés jelentkezik
2021-ben.)

Ez együttesen megközelíti a 2 milliárdot, tehát – ha ezeket az összegeket összeadjuk, és érdemes is együtt
kezelni – akkor ez még annál is magasabb hiányzó bevétel, mint amit az előterjesztésben utaltunk.
A tervezhető források és a feltétlenül indokolt kiadások ismeretében készítettük el
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési javaslatát
A javaslat összeállításánál alapvető szempontként vettük figyelembe az önkormányzat kötelező
alapfeladatainak megfelelő színvonalon való ellátását, a takarékos gazdálkodást, az önkormányzat
likviditási helyzetének folyamatos biztosítását, fizetőképességének megtartását.

