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Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

38. §

(1) A települési önkormányzatot illeti meg a  gépjárműadóból származó bevétel 100%-a, illetve a
gépjárműadóhoz  kapcsolódó  bírságból,  pótlékból  és  végrehajtási  költségből  származó  bevétel
100%-a.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. §
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az önkormányzat szolidarítási hozzájárulást a központi költségvetésbe nem fizet.

[(4) Az önkormányzattól a 2. melléklet 56. pontja szerinti szolidaritási hozzájárulás elvonása a

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



települési  önkormányzat  számára  folyósítandó  támogatás  havi  összegéből  a  nettó
finanszírozás keretében történik. Ennek összegét a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és
kiadásai fejezet, 5. cím, 5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás alcímen kell elszámolni.

(5) Ha a települési önkormányzatot az (1) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretében
megillető  adott  havi  források a (4)  bekezdés szerint  levonandó összegekre nem nyújtanak
fedezetet, a kincstár az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján havonta beszedési megbízást nyújt be
a települési önkormányzattal szemben. Ha a települési önkormányzatnak 2021. december 16-
án bármilyen elmaradása van a (4) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége tekintetében, a
kincstár a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájára beszedési megbízást nyújt
be.]

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 1. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN 
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
  1 Vállalkozások költségvetési befizetései

    1 Társasági adó [538 500,0] 625     500,0
/+87 000,0 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 2. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN 
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
  2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

    1 Általános forgalmi adó [4 092 501,3] 4     252     953,8
/+160 452,5 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 5. Cím 5. Alcím
Módosítás jellege: elhagyás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS 
KIADÁSAI
  5 Költségvetési befizetések

    [5 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás] [160 452,5] 
/-160 452,5 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 6.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 2. Cím 3. Alcím
Módosítás jellege: elhagyás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY ELLENI 
VÉDEKEZÉSI ALAP
  2 Járvány elleni védekezési alap

    [3 Gépjárműadó] [87 000,0] 
/-87 000,0 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet I. rész táblázat 158. sor
Módosítás jellege: módosítás

Jogcímszá
m

Támogatási jogcím
Előirányzat
(millió 
forintban)

Fajlagos összeg

...

158 42.5.5.
[Önkormányzati szolidaritási 
hozzájárulás]

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 56. pont
Módosítás jellege: elhagyás

[56. 42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás jogcím

56.1.  A  22  000  forint  feletti  egy  lakosra  jutó  iparűzési  adóerő-képességgel  rendelkező
önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási
hozzájárulást  teljesít  a  központi  költségvetésnek.  A  szolidaritási  hozzájárulás  alapja  az
önkormányzat  1.3.  pont  szerinti  iparűzési  adóerő-képességet  meghatározó  adóalapja  (a
továbbiakban: a szolidaritási hozzájárulás alapja). A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a
nettó finanszírozás keretében történik.

56.2. A szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó paramétertábla:

  A B C D

  
Kategóriák az önkormányzat egy lakosra jutó 
iparűzési adóerő-képessége szerint (forint)

Hozzájárulás mértéke a szolidaritási 
hozzájárulás alapjának százalékában

  alsó határ felső határ minimum maximum

1 0 22 000 0 0
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2 22 001 50 000 0,11 0,36

3 50 001 68 000 0,36 0,45

4 65 001 90 000 0,45 0,52

5 90 001 120 000 0,52 0,57

6 120 001 950 000 0,57 0,65

56.3. A szolidaritási hozzájárulás az alábbi képlet alapján határozható meg:
SZH = SZHA * [ C + (AE - A)/(B - A) * (D - C) ] / 100, egész számra kerekítve - KT, de értéke
legalább 0
ahol:
SZH = szolidaritási hozzájárulás fizetendő összege,
SZHA = szolidaritási hozzájárulás alapja,
AE  =  az  önkormányzat  egy  lakosra  jutó  iparűzési  adóerő-képessége,  ami  alapján  a
szolidaritási hozzájárulás mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla megfelelő
sora alkalmazandó,
A-D  =  a  szolidaritási  hozzájárulás  számításakor  alkalmazandó  paramétertábla  oszlopai
szerinti érték,
KT =  600  fő  lakosságszám  alatti  települések  esetében  alkalmazandó  korrekciós  tényező,
amelynek összege 12 millió forint.

56.4. Budapest Főváros Önkormányzata esetében a szolidaritási hozzájárulás összege az 56.3
pont szerint számított összegnél 15 %-kal alacsonyabb.

56.5.  Amennyiben  a  település  közös  hivatal  székhelye,  a  táblázat  2-6.  sorai  szerinti
kategóriákban a rá irányadó %-os mérték 0,05 százalékponttal kisebb.

56.6. Az államháztartásért felelős miniszter az 1.3. pont szerinti iparűzési adóerő-képességet
meghatározó adóalap és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség ismeretében az 56.2.
pont szerinti táblában szereplő kategóriahatárokat és hozzájárulási mértékeket módosíthatja.
A módosítás nem érintheti hátrányosan egyetlen kategóriát sem.]

Indokolás 

A 2021.  évi  költségvetés  nagyon  jelentős  összegeket  von  el  az  önkormányzatoktól,  tovább
csökkentve  ezzel  mozgásterüket.  Az  eddig  ismertté  vált  lépések  jelentős  része  az  ellenzéki
önkormányzatot választó településeket sújtja, miközben felértékelődik a korábban elhalásra ítélt,
de  most  a  kormánypárti  vezetése  miatt  jól  használható  megyei  közgyűlések  szerepe.  Az
önkormányzatok  pozíciója  mindenekelőtt  csökkenő  saját  adó-  és  egyéb  bevételeik,  valamint
növekvő kiadási kötelezettségeik miatt romlik. Az államháztartáson belülről kapott támogatások
szerény  emelkedése  messze  nem  tudja  ellensúlyozni  az  önkormányzatoktól  elvont
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adóbevételeket, a helyi vállalkozók és lakosság csökkenő befizetésekben és növekvő támogatási
igényben megmutatkozó romló pozícióját. A Kormány amellett, hogy elvonja a gépjárműadóból
származó  bevételt,  illetve  szolidarítási  hozzájárulási  adó  befizetésére  kötelezi  a  központi
költségvetés  javára,  emellett  úgy  segít  a  nehéz  helyzetbe  került  önkormányzatoknak,  hogy
lehetővé teszi számukra az eladósodást. A módosító javaslat visszaadja a gépjárműadó bevétel
100%-át  a  települési  önkormányzatoknak,  illetve  rendelkezik  arról,  hogy  a  szolidaritási
hozzájárulást nem kell befizetni, annak érdekében, hogy működésük, feladatellátásuk 2021-ben
is  biztosított  legyen.  Annak  érdekében,  hogy  a  módosítás  miatt  a  költségvetés  hiánya  ne
növekedjen, az állam a tervezett bevételénél maradjon, a társasági adóból származó bevételt a
központi költségvetésbe fizessék be a társaságok, és ne a sporttámogatásra fordítsák. Emellett a
kormány  jelentősen  alultervezte  az  ÁFA  bevételt,  ezért  a  szolidaritási  hozzájárulás
ellentételezése az ÁFA bevétel növelésével történik.
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