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Tisztelt Elnök Asszony! 
 
Az önkormányzatok védekezési munkájával kapcsolatos, Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 
úr részére megküldött levelét köszönettel vettük, az abban foglaltakra – Miniszter Úr 
megbízásából – az alábbi választ adom.  

Magyarország Kormánya a magyar emberek egészségi állapotát, egészségének megőrzését 
nemzeti ügynek tekinti. Az ezt veszélyeztető koronavírus-járvány elleni védekezés óriási 
terheket rótt mindenkire: az állampolgárokra, a vállalkozásokra, a kormányra és az 
önkormányzatokra is. A védekezés csak úgy lehet/lehetett sikeres, ha a terheken 
lehetőségeinkhez mérten osztozunk. Köszönet illet mindenkit, hiszen ma már kijelenthető: a 
védekezés első szakasza sikeres volt. 

A koronavírus-járvány okozta vészhelyzetben a kormány számított az emberek 
együttműködésére, és természetesen számítottunk és továbbra is számítunk az 
önkormányzatok együttműködésére is. Az elmúlt időszak, a védekezéssel kapcsolatos 
költségek hatalmas terhet róttak az országra. Úgy vélem, hogy amikor nehéz helyzetbe kerül 
egy ország, akkor a terheket mindenkinek vállalnia kell, mégpedig úgy, hogy a közös 
teherviselésből nem hagyjuk el a közös szót. Ezt a célt szolgálták a kormány költségvetéssel 
kapcsolatban hozott döntései: a járványügyi és gazdaságvédelmi alap létrehozásával 
párhuzamosan a pártoknak, a bankrendszer szereplőinek és az önkormányzatoknak is szerepet 
kell vállalni védekezés terheiből. 

Meggyőződésünk, hogy a járvány leküzdéséhez, illetve a gazdasági problémák megoldásához 
kizárólag az vezethet bennünket, hogy a magyar társadalom a magyar kormánnyal, a magyar 
önkormányzatokkal összefogva, együttesen és közösen kezeli a kialakult helyzetet.  
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A kormány a járvány elleni védekezéssel összefüggésben döntött a helyi önkormányzatokat 
megillető egyes bevételek és támogatás járvány elleni védekezési alapba történő 
átcsoportosításáról. 

A meghozott döntések alapján a gépjárműadó átengedett része (40%) nem illeti meg a helyi 
önkormányzatokat 2020. évben, illetve az üdülőhelyi feladatokhoz biztosított támogatás 
május 1-jétől nem illeti meg az önkormányzatokat. Ezen felül az átcsoportosítások alapvetően 
egyedi fejlesztési támogatások átcsoportosítását jelentette. 

Tekintettel arra, hogy a járvány elleni védekezés esetében egy elhúzódó folyamattal kell 
számolni, így a fenti alapvetések megtartása mellett került benyújtásra a 2021. évi 
költségvetési javaslat is. 

Levelében konkrét javaslatokat is megfogalmazott, melyeket ezúton is köszönök, az abban 
foglaltakat megfontoljuk. Ki kell azonban emelni, hogy a többlet-finanszírozást igénylő 
döntések esetén a nemzetgazdasági hatások vizsgálata elengedhetetlen, azok tükrében 
lehetséges támogatást biztosítani. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a kormány 
partnerként tekint az önkormányzatokra, folyamatosan figyelemmel kíséri azok helyzetét és 
ahol szükséges, segítséget nyújt. A kormány tervei szerint egy 200 milliárdos hitelkeretet nyit 
a válság miatt megszorult önkormányzatoknak. Napirenden van egy előterjesztés, melynek 
értelmében a központi költségvetés forrást biztosít a megemelkedett bérekhez, illetve azok 
közterheihez a 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzálására az 
önkormányzati hivatalok, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények tekintetében. 
Mindezek mellett az önkormányzatok fordulhatnak rendkívüli támogatási kérelemmel a 
Belügyminisztériumhoz.  

A Belügyminisztériumban 2020. június 10-én tartandó Önkormányzatok Nemzeti 
Együttműködési Tanácsa (ÖNET) üléssel kapcsolatban tájékoztatom, hogy az ÖNET a 
kormány és az önkormányzati érdekszövetségek konzultációs fóruma, annak működését más 
irányba nem kívánjuk elmozdítani. 

A kormány szerint az önkormányzatokra is nagy szükség van ahhoz, hogy a védekezés sikeres 
legyen, a gazdaság újraéledjen, és szociális feladataikat eredményesen tudják ellátni, és 
eközben még fejlesztésekhez is hozzá tudjanak járulni. Ehhez pedig az ország teherbíró-
képességéhez mérten a kormány igyekszik a jövőben is segítséget nyújtani. 

Budapest, 2020. június. „      „ 
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