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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A kieső iparűzési adóbevétel alapján megállapított támogatásról szóló tájékoztatás 

 

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a 

továbbiakban: költségvetési törvény) 3. mellékletének 6.3 pontja: 

 

k) a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére 2021. 

évi költségvetési törvény 3. melléklet 6.3. pont k) alpont szerinti támogatás elszámolásakor 

keletkező kiegészítő támogatás. Amennyiben az adózók 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 elszámolt támogatás települési 

önkormányzatra összesített összege meghaladja a 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklet 

6.3. pont k) alpont szerinti 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 

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 második részlete 2021. október hónapban a havi nettó finanszírozás keretében 

megtörtént, melynek összege 39 767 829 Ft. 

 

A 2021. évi önkormányzat közhatalmi bevételeinek alakulása 2021.09.30-ig 

 

A 2021. évi költségvetés tervezésekor az óvatosság elvét figyelembe véve döntött a Képviselő-

testület arról, hogy eredeti előirányzatként 1 200 000 000 Ft iparűzési adó került betervezésre. 

A 110/2021 (VI.09.) PM határozattal módosította az eredeti előirányzat összegét 1 400 000 000 

Ft-ra. 2021 szeptember havi könyvelést követően az iparűzési adó 1 725 284 792 Ft-ra teljesült.  



A 48/2021. (IX.16.) KT határozat 2. pont IV. alpontja alapján történő előirányzat módosítás 

2021. október hónapban kerül könyvelésre, ezért a módosított előirányzat 1 535 800 000 Ft-tal 

szerepel a költségvetési jelentés október havi adatszolgáltatásában. 

A 2021.09.30-i Helyi iparűzési adó a gazdálkodási rendszer részére átadott adatai: 

 68 467 148 Ft túlfizetés,  

 77 524 945 Ft tárgyéven belüli esedékes követelés, mely követelésre első körben 

fizetetési felszólítások, majd letiltások és végrehajtás hatására 64 800 000 Ft követelés 

folyt be 2021. október hónapjában. 

 

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét! 

 

Dunaföldvár, 2021. november 11. 

 

Horváth Zsolt sk. 

    polgármester 
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