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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló 10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  2.  melléklet  45.
pontjában  foglaltak  megvalósulása  érdekében  mellékelten  megküldöm  Ungár  Péter  (LMP)
országgyűlési képviselő "Mikor számíthat Szombathely az elvonások után kompenzációra?" című,
K/15873. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2021. április 28.

Tisztelettel:

Orbán Balázs



Címzett: Ungár Péter (LMP)
Benyújtó: Dr. Orbán Balázs, Miniszterelnökség államtitkára 

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről  szóló 2012.  évi  XXXVI. törvény 42.  §-ában foglaltak szerint  a  Dr.  Kásler
Miklós miniszter úrhoz intézett, "Mikor számíthat Szombathely az elvonások után kompenzációra?"
című, K/15873. számú írásbeli kérdésére – Gulyás Gergely miniszter úr megbízásából – az alábbi
választ adom.

Tájékoztatom Képviselő Urat, hogy a helyi önkormányzatok költségvetési helyzetéről a jelenlegivel
azonos  tárgyú,  K/15371.  számú  írásbeli  kérdésére  adott  válaszomban  már  tájékoztattam.
Mindazonáltal ismételten kiemelem, hogy 2010 óta helyreállt az önkormányzati szektor pénzügyi
stabilitása,  köszönhetően  az  1400  milliárd  forintos  adósságkonszolidációnak,  az  iparűzésiadó-
bevételek  78  százalékos  növekedésének,  valamint  az  évről  évre  növekvő  kormányzati
támogatásoknak. Az elmúlt évek gazdaságpolitikai eredményei így megteremtették azokat az erős
gazdasági és fiskális alapokat, amelyek helyi önkormányzati szinten is biztosítják a koronavírus-
járvány következményeinek kezeléséhez szükséges pénzügyi mozgásteret.

Mindez különösen igaz Szombathely esetében, hiszen a település pénzügyi helyzete a kormányzati
támogatásoknak, az uniós fejlesztési programoknak és a gazdasági aktivitásnak köszönhetően az
elmúlt tíz évben stabilizálódott. A 2011 és 2014 közötti adósságkonszolidáció során a Kormány 15,1
milliárd forint adósságtehertől szabadította meg a várost, amely ráadásul jelentős, 9,6 milliárd forint
pénzeszközállománnyal  rendelkezik.  Szombathely  egy  főre  eső  adóerő-képessége  idén
kiemelkedően magas, a megyei jogú városok közül az ötödik legmagasabb. A helyi iparűzésiadó-
bevételek  Szombathelyen  2010  óta  több  mint  a  duplájukra,  4,3  milliárd  forintról  9,2  milliárd
forintra emelkedtek, amely a járvány okozta gazdasági visszaesés ellenére továbbra is jelentős. A
település kedvező pénzügyi helyzetét jól mutatja, hogy az önkormányzat költségvetési egyenlege
2018–2019-ben egyaránt  szufficites  volt,  míg  a  maradványfelhasználással  korrigált  egyenlege  a
tavalyi évben is 9,2 milliárd forint többletet mutat.

Nem vitás, a járvány az egészségügyi hatásain túl gazdaságilag is komoly kihívások elé állította
nemcsak a helyi önkormányzatokat, hanem a gazdasági élet minden szereplőjét is. Közülük a kis- és
középvállalkozások érezték meg leginkább e nehézségeket, ezért döntött a Kormány az iparűzési
adójuk  megfelezéséről.  Ez  az  intézkedés  nem  von  el  forrást  az  önkormányzatoktól,  így
Szombathelytől sem, hanem a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknál hagy mintegy 150 milliárd
forintot.  A Kormány  ezen  szándékát  az  is  jól  mutatja,  hogy  a  25  ezer  főnél  nem  nagyobb
lakosságszámú települési önkormányzatok automatikusan jogosultak a kieső iparűzésiadó-bevételük
összegével megegyező összegben támogatásra. Az ennél nagyobb lélekszámú települések vezetőivel
pedig Balla  György miniszteri  biztos úr folytat  egyedi tárgyalásokat,  ezek ügyében a Kormány
hamarosan döntést hoz.

Budapest, 2021. április 28.
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