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             Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

                                              2020. június 30. napi ülésére 

 

Tárgy: A képviselő-testület koronavírus vészhelyzet miatt 2020. évi költségvetést érintő 

tételekről tájékoztatása 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország Kormánya, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 

rendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

A Kormány által kihirdetett rendeletek több szempontból is érinttették Medgyesegyháza 

Városi önkormányzat költségvetését és működését. 

 

Első sorban, legdrasztikusabban a gépjárműadó visszavonása érintette településünket. 

 

A 92/2020. Korm. rendelet szerint az önkormányzatok által 2020. évben beszedett 

gépjárműadó teljes összege az új járvány elleni védekezési alap bevételét képezi. Az említett 

rendelet szerint az Önkormányzatnak 2020. évben beszedett gépjárműadó teljes összege a 

Magyar Államkincstárnak átutalásra került. 

A 2020. május 30-ig könyvelt tételek alapján a kiesés 5.814.053 Ft volt. 

 

Második fontos tétel, amely likviditási problémákat okozott az Önkormányzatnak az 

iparűzési adó bevallása és beszedés változása a 140/2020.(IV.21) kormányrendelet 

alapján. 

A 140/2020.(IV.) kormányrendelet 1§ 4 és 5 bekezdés szerint: 

„(4) Az adózó az e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között 

esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és 

az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-

fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig 

teljesítheti. 

(5) Amennyiben az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási 

kötelezettségét a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásával a 2020-ban kezdődő adóelőleg-

fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem teljesítette, akkor ezen 

előlegrészlet esedékességekor az előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőleg-részlet 

összegét kell megfizetni. Az adózó ezen adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége 

előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi 

adóelőleg összegét.” 



A 2020. évi május 31-ig iparűzési adóból a bevétel 10.942.369 Ft-tal kevesebb volt 

összehasonlítva a 2019. évi május 31-ig. A beszedett pénz 2020. május 31-ig 37.970.820 Ft, 

tavaly év ugyan ebben az időszakban 48.883.189 Ft volt. A 2020. évi előirányzathoz képest a 

teljesítést 36,04%. 

A harmadik jelentős tétel, a koronavírussal kapcsolatos plusz kiadások. 

A kihirdetett vészhelyzet időszakra a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat számára egy 

összegben 2.725.688 Ft plusz kiadás jelentett. A részletes kimutatások a tájékoztató I. és II. 

táblázatok szerint megtekinthető. 

 

 

A negyedik szempont a helyzet vizsgálatában a piaci- helypénz beszedés elmaradása az 

érintett időszakban, összegszerűen: 36.030 Ft-nyi csökkenés. Ezt az összeget csak a 2019. 

évi bevételekhez képest lehet összehasonlítani. Az az összeg 2019. március és június között 

időszakban 46.990 Ft volt, most március hónap első felében pedig csak10 960 Ft került 

beszedésre. 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2020. június 25. 
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