
 

 

 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

      Iktató szám: 100/2020. 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. július 2-i ülésére 

Tárgy:  Tiltakozás a kormány az önkormányzatok működését 
ellehetetlenítő intézkedései ellen 

Előterjesztő:   Baranyi Krisztina polgármester és dr. Mátyás Ferenc képviselő 

Készítette:  Baranyi Krisztina polgármester és dr. Mátyás Ferenc képviselő 

Előzetesen tárgyalja:  
 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

Tisztelt Képviselő-testület! 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzatokra a járvány elleni védekezésben kiemelt szerep hárul. A települések 

eddig megfeszített munkában végezték feladataikat, miközben ehhez a kormány nemhogy 

támogatást nem biztosított, hanem a veszélyhelyzet idején forrásokat vont el. A jövő évi 

központi költségvetési javaslat pedig további jelentős elvonásokkal sújtja a vidéki és a 

fővárosi önkormányzatokat. 

Javaslom, hogy a ferencvárosi képviselő-testület a kormány korábban meghozott és tervezett 

intézkedései elleni tiltakozásként fogadja el az alábbi határozatot. 

  

  

Határozati javaslat: 

  

-  Ferencváros képviselő-testülete elfogadja a mellékelt nyilatkozatot. 

  

-  Ferencváros képviselő-testülete felszólítja a kormányt hogy vonja vissza az 

önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedéseit, pótolja az 

önkormányzatoktól elvont forrásokat és kiesett bevételeket.  

 

- Felkéri a kerület parlamenti képviselőit, Kocsis Mátét és Csárdi Antalt, hogy 

képviseljék az Országgyűlésben az önkormányzatokat sújtó intézkedések, különösen a 

pártpolitikai szempontok alapján célzott megvonások visszavonását és a kieső 

bevételek kompenzálását. 

 

határidő: 2020. július 3. 

felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

  

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

Budapest, 2020. június 24. 

Baranyi Krisztina s.k. 

polgármester és 

az Új Pólus frakció nevében 

dr. Mátyás Ferenc s.k. 

képviselő   
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Határozati javaslat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy elfogadja a …./2020. sz. előterjesztés melléklete szerinti nyilatkozatot és felszólítja a 

kormányt, hogy vonja vissza az önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedéseit, és 

pótolja az önkormányzatoktól elvont forrásokat és kiesett bevételeket. Felkéri a kerület 

parlamenti képviselőit, Kocsis Mátét és Csárdi Antalt, hogy képviseljék az Országgyűlésben 

az önkormányzatokat sújtó intézkedések, különösen a pártpolitikai szempontok alapján célzott 

megvonások visszavonását és a kieső bevételek kompenzálását. 

 

Határidő: 2020. Július 3. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
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Melléklet 

Nyilatkozat 
  

Az elmúlt évek legnagyobb egészségügyi, gazdasági és szociális kihívását a koronavírus-

járványhelyzet okozza a magyar települések és önkormányzataik számára. Az 

önkormányzatok a szociális ellátás alappillérei, a járvány elleni védekezés napi feladatait 

megfeszített munkában végzik. A veszély továbbra sem múlt el, és közben fel kell készülnünk 

a járvány újabb hullámára is. 

  

A járvánnyal szembeni védekezés eredményei elsősorban a lakosság fegyelmezett 

együttműködésén és az önkormányzatok áldozatos munkáján múlnak. A védekezés eddigi 

viszonylagos sikerei nem a magyar kormány működésének köszönhetően, hanem annak 

ellenére következhettek be. 

 
A kormány ahelyett, hogy segítséget nyújtana a helyhatóságoknak az egészségügyi ellátás 

erősítésében, a védőfelszerelések biztosításában, a rászorulók támogatásában, az idősek 

ellátásában, a jövedelem nélkül maradt családok megsegítésében, az önkormányzatok újabb 

megsarcolására készül. Mindeközben külön, célzott elvonásokkal, és a támogatások 

eltérítésével bünteti az ellenzéki vezetésű településeket. Ferencvárostól megvonta a József 

Attila-Lakótelepi Közösségi Ház felújítására szánt 400 millió forintot.   

 

A jövő évi költségvetési javaslat az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulásának nevezett 

adónemét csaknem négyszeresére emeli a 2021-es évre. Tisztában vagyunk azzal, hogy a 

járványhelyzet Magyarország teljes gazdaságára hatással van, de nem fogadható el, hogy a 

kormány a védekezésben élen járó önkormányzatoktól vonjon el forrásokat. Különösen 

felháborító, hogy a szolidaritási adó drasztikus emelése éppen azokat a fővárosi kerületek 

sújtja, amelyek a pandémiás helyzet okozta gazdasági visszaesés legfőbb áldozatai.   

  

A gépjárműadó számos kisebb önkormányzat legjelentősebb bevételi forrása. A 

veszélyhelyzetben a kormány egyik első intézkedése mégis az volt, hogy az ez évi 

gépjárműadó önkormányzatokat megillető részét is egyik napról a másikra teljes egészében 

átirányította a központi költségvetésbe. Így az önkormányzatok, amelyekre a válság idején a 

korábbinál sokkal több feladat hárul, már idén is kevesebb pénzből gazdálkodhatnak.  

Ferencváros költségvetésében 210 millió forintos kiesést jelent gépjármű-adó bevételek 

elvonása.  

 

A jövő évi költségvetési javaslat szerint 2021-ben ez az adó továbbra is a központi 

költségvetésbe kerül, amivel a kormány a kisebb településeket csődközeli helyzetbe hozhatja. 

  

Orbán Viktor a budapesti önkormányzatokat további elvonásokkal sújtotta azzal, hogy április 

elején ingyenessé tette a parkolást. 

Ez nem járványügyi intézkedés volt, hanem egy újabb támadás Budapest ellen. Mindenki 

tisztában van azzal, hogy a fizetős parkolás amellett, hogy forgalomtechnikai intézkedés, 

jelentős bevételt is biztosít az önkormányzatoknak. 

  

A jelenlegi válsághelyzetben – és a még előttünk álló gazdasági visszaesés kezelésében – az 

önkormányzatoknak nem megszorításokra, hanem többletforrásokra van szükségük. 

Felszólítjuk Magyarország Kormányát, hogy ne bevételeket vonjon el az önkormányzatoktól, 

hanem éppen ellenkezőleg, biztosítson többletforrásokat feladataik ellátásához! 

 


