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Tisztelt Képviselő-testület!

Varga Mihály pénzügyminiszter 2020. február 4-én bejelentette, hogy a Nemzeti 
Versenyképességi Tanács azt javasolja a Kormánynak, hogy olyan intézkedéseket hozzon, 
amelyek az önkormányzatok iparűzési adóból származó bevételeinek terhére javítanának a 
vállalkozások gazdasági helyzetén.

A javaslat szerint az iparűzési adóalapból leírható lenne a vállalatok eszközeinek 
értékcsökkenése, a kutatás-fejlesztési költségek esetében pedig a jelenlegi kedvezményt az 
ötszörösére emelnék. Mindemellett a tervek szerint megszűnne a gazdasági szereplők minden 
év december 20-i adófeltöltési kötelezettsége az iparűzési adó esetében.

A gazdaság bővülése, versenyképességének és termelékenységének javítása fontos 
nemzetgazdasági cél, melynek ösztönzése az állam kiemelt feladata. Ebben számos előremutató 
intézkedést tett a jelenlegi kormány az állami költségvetés szerkezetének módosításával, a 
vállalatok terheinek az állami bevételek rovására történő enyhítésével. A pénzügyminiszter által 
bejelentett javaslatcsomag azonban szakít az eddigi gyakorlattal, és a gazdaságösztönzés terheit 
a településekkel kívánja megfizettetni. Ez súlyosan sérti az önkormányzatok, így Gödöllő város 
és a gödöllői polgárok érdekeit.

Indokolatlan, szakmaiatlan és a helyi közösségek szempontjaival ellentétes, hogy olyan módon 
csökkentsék az önkormányzatok bevételeit, hogy közben a feladatok szintje változatlan marad. 
A bevételek kiesésére az önkormányzatok szükségképpen a szolgáltatási színvonal 
csökkentésével, a fejlesztések visszafogásával vagy a bevételek saját hatáskörben történő 
pótlásával áll módjukban reagálni, indokolatlan terhet téve ezzel az önkormányzatra, valamint 
a lakosságra egyaránt.

Az adóalap csökkentésére irányuló két intézkedéstervezet a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetségének előzetes becslése szerint 10-15%-os bevételkiesést jelentene az 
érintett önkormányzatoknak. Gödöllő város esetében ez több százmillió forint 
bevételcsökkenést jelenthet. A csökkenés pontos mértéke csak a részletek ismeretében 
számítható.

Az adófeltöltési kötelezettség szabályainak módosítása - mely a bevételeket nem csökkenti - 
az önkormányzatok fizetőképességének rontása mellett javítaná a vállalkozások likviditását. Ez 
számos település esetében súlyosan veszélyeztetheti a működést, Gödöllőn azonban a takarékos 
és óvatos költségvetési gazdálkodás okán-bár megoldandó feladatot ad a városvezetés számára 
-nem jelent működési problémát, viszont a fejlesztések időbeli eltolódását fogja eredményezni, 
és a költségvetés konzervatívabb tervezését teszi szükségessé.

A fentiek mellett egy korábbi döntéssel, az egyes törvények jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló 2019. évi CXV. törvény elfogadásával (ezáltal a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény módosításával) az Országgyűlés megtette az első lépést az iparűzési adóbevétel 
feladatokkal (első lépésben a közösségi közlekedés finanszírozásával) történő megterhelése 
irányában is. A folyamat, akárcsak az adónem csökkentésére vonatkozó minapi javaslatok, 
tovább szűkítik az önkormányzatok gazdasági mozgásterét.



Varga Mihály kiemelte, mivel az iparűzési adó jelentősen érinti az önkormányzati bevételeket, 
ezért egyeztetést kezdenek az önkormányzatokkal a Nemzeti Versenyképességi Tanács 
javaslatának részleteiről.

Gödöllő város 2020. évi költségvetésében az iparűzési adóbevétel aránya a működési 
bevételeken belül a 40%-ot is meghaladja, ennek csökkenése vagy többletfeladatokkal történő 
megterhelése alapjaiban változtatná meg a város működési feltételeit és fejlődésének eddigi 
pályáját. Ezért kérem, hogy a Képviselő-testület nyilvánítsa ki, hogy a tervezett intézkedések 
nem szolgálják közösségünk érdekeit, és adjon felhatalmazást a testületi álláspont 
képviseletére.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot a fentiek alapján elfogadni 
szíveskedjenek.

Gödöllő, 2020. február „ „

HATÁROZATI JAVASLAT

Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy kiemelten fontos 
nemzetgazdasági cél a magyar gazdaság versenyképességének növelése, üdvözli Magyarország 
Kormányának azon gazdaságösztönző intézkedéseit, melyek csökkentik a vállalkozások 
adminisztrációs kötelezettségeit, növelik a termelékenységüket vagy mérséklik a munkaadói 
járulékterheket.

A Képviselő-testület - mely elsődlegesen Gödöllő város polgárainak érdekeit tartja szem előtt 
- ugyanakkor nem tudja támogatni a kormányzat olyan tartalmú javaslatáht, mely az 
önkormányzati adóbevételek csökkentésére, különösen az iparűzési adóalap csökkentésére 
vagy az iparűzésiadó-bevétel feladattal történő megterhelésére irányul. Minden ilyen 
intézkedés a közszolgáltatások színvonalának csökkentését, a városi fejlesztések részbeni 
elmaradását vagy a bevételek saját hatáskörben történő pótlását eredményezheti.

A Képviselő-testület felhatalmazza Gödöllő város polgármesterét, hogy a Kormánnyal, 
valamint az önkormányzati érdekszövetségekkel történő egyeztetések során, továbbá a 
nyilvánosság előtt képviselje a Képviselő-testület határozatban foglalt véleményét.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester




