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Tisztelt Képviselő-testület!
I.

A kieső iparűzési adóbevétel alapján megállapított támogatásról szóló tájékoztatás

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 3. mellékletének 6.3 pontja k) alpontja szerint az önkormányzati elszámolások
jogcímére az alábbi kifizetések számolhatóak el:

„a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-,
kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény
miatt a 2021. évben - a Magyar Államkincstár által az ASP Adó szakrendszerben található,
vagy interfészen keresztül az ASP adattárházba átadott adatok alapján szolgáltatott, a 2021.
május 17-ei napra vonatkozó adatok szerint - kieső iparűzési adóbevételének összegével
megegyező összegű támogatás. A támogatás folyósítása két egyenlő részletben, június és
október hónapban a nettó finanszírozás keretében történik. A támogatást az adózó által a
2021. évben végződő - a tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő
üzleti évet választó mikro-, kis- és középvállalkozás esetében a 2021. évben kezdődő - adóévről
benyújtott bevallás alapján, a 2022. október 17-ei napra vonatkozó adatok szerint kell
elszámolni. Ha az elszámolt támogatás települési önkormányzatra összesített összege
meghaladja a tárgyévben igénybe vett támogatás összegét, a települési önkormányzat a 2022.
évben a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítő támogatásra jogosult, ellenkező esetben
a települési önkormányzatnak a két összeg különbözetének megfelelő összeget a központi
költségvetés javára vissza kell fizetnie. A visszafizetési kötelezettséget az önkormányzat 2022.
október 31-éig teljesíti. A megfizetendő összeget kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
A visszafizetési kötelezettséget az önkormányzat 2022. október 31-éig teljesíti. A megfizetendő
összeget kamatfizetési kötelezettség nem terheli. A kiegészítő támogatás folyósítása a november
havi nettó finanszírozás keretében történik.”
A településenkénti támogatást külön önkormányzati adatszolgáltatás, vagy igénylés nélkül a Magyar
Államkincstár által - az ASP Adó szakrendszerben található leválogatás alapján állapította meg.
A támogatás első részlete 2021. június hónapban a havi nettó finanszírozás keretében megtörtént,
melynek összege 39 767 829 Ft.
A támogatás elszámolásáról külön rendelkezés nincs, az iparűzési adóval megegyezően kerül
elszámolásra a támogatás.
II.
A 2022. évi adóerő-képesség alakulásáról szóló tájékoztatás
A Költségvetési tv. alapján az önkormányzatok részére történő forrásjuttatás az adóerő-képesség

figyelembevétele kerül megállapításra.
A jelenleg hatályos törvény úgy fogalmaz, hogy a településeknek eltérő feladatai (kötelező és
önként vállalt) és hatáskörei lehetnek.

Az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátását. (Mötv. 111.§
(2) bekezdés)
Ezek meghatározása a gazdasági teljesítőképesség, a lakosságszám és más tényezők
figyelembevételével történik. Az adóerő-képesség figyelembevételével történő finanszírozás
bevezetésének közgazdasági indoka a helyi önkormányzatok közötti jövedelemkülönbségek
mérséklése volt (szolidaritási hozzájárulási adó), hiszen a helyi adóztatás lehetőségével,
kiszélesedésével jelentős különbségek lettek az önkormányzatok között. Tájékoztatásul közlöm
az alábbi változásokat:

Lakosság száma
Adóerő-képesség

2019. év
8 476 fő
76 841 Ft

2020. év
8 510 fő
78 393 Ft

2021. év
8 489 fő
121 480 Ft

2022. év
8 478 fő
138 099 Ft

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét!
Dunaföldvár, 2021. augusztus 19.
Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy tudomásul veszi
1. a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási
programja keretében nyújtott első, a 2021. júniusi nettó finanszírozás keretében kapott
támogatásról, valamint
2. a 2022. évi adóerő-képességről szóló tájékoztatást.
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