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Mire lesz pénze Szombathelynek, ha jövőre
ötmilliárd forint szolidaritási hozzájárulást
kell fizetnie?
Sz. J. - 2020-06-10 07:08:29
A kormány hosszú távon akarja megfojtani az önkormányzatokat - írtuk a múlt héten, amikor
kiderült, hogy a kormány a járványhelyzetben hozott megszorításokat 2024-ig fenn akarja tartani.

Ha már egyszer bevezették...
A járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet és különleges jogrend hamarosan megszűnik, igaz, jön
helyette más, az önkormányzati elvonások viszont maradnak, sőt, nőnek.
Pedig az idei események és az elvonás miatt mintegy 2,5 milliárd forinttal kevesebből gazdálkodhat
a szombathelyi önkormányzat, csak a gépjárműadó elvételéből idén 250 millióval, jövőre 300
millióval lesz kevesebb a város kasszájában.
De az elvonások közül a legnagyobb tétel az úgynevezett szolidaritási hozzájárulás. Ezt pár éve
vezette be a kormány, a lényege, hogy a magas iparűzési adóbevétellel rendelkező városoktól pénzt
vonnak el, és ebből elvileg megsegítik az alacsonyabb bevételű településeket.
Az idén ez az elvonás már 1 milliárd 263 millió forint volt Szombathelyen.
Mint múlt héten írtuk, a jövő évi állami költségvetés tervezetéből kiderül, hogy a szolidaritási
hozzájárulás 2021-ben a jelenleginek a négyszeresére nő. Ha ez a növekedés az idei számok alapján
történik, akkor
jövőre több mint 5 milliárd forintot vonnak el Szombathelytől szolidaritási hozzájárulás címén.
Ami nagyon sok, nem csak nominál értékben, hanem a város gazdálkodásához viszonyítva is.
Nézzünk néhány számot:
Szombathely idei költségvetése 31 milliárd forint. Ennek egyhatodát akarja elvonni a kormány.
Az iparűzési adóból idén 9 milliárd 930 millió forintot vár az önkormányzat. Az elvonás ennek több
mint a fele.
A város működtetése 2020-ban közel 20 milliárdba kerül, ennek bő negyedét jelenti a tervezett
elvonás.

Mire nem lesz pénz?
A legfontosabb kérdés, hogy mire nem lesz pénz, ha ekkora összeget elvonnak a várostól. Az
önkormányzatnak vannak kötelező feladatai, ezeket mindenképpen el kell látni, megszorítani csak a
nem kötelező feladatokat, illetve a fejlesztéseket, beruházásokat lehet.
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A kötelező feladatok között vannak az óvodák, az általános iskolák, igaz, utóbbiaknál, már csak az
épületek működtetése, karbantartása. Kötelező az egészségügyi és szociális ellátás, a köztemető, a
közutak, parkolók fenntartása, működtetése.
Bármilyen érdekes, de a kultúra, a sport, a turisztika támogatása, a városi nagyrendezvények, a
vásárcsarnok, a tömegközlekedés nem kötelező. Viszont nyugodtan kijelenthető, hogy ezek nélkül
nem város egy város.

Ne legyen kulturális élet?
A kulturális intézmények (Agora, könyvtár, szimfonikus zenekar, bábszínház, múzeum) működtetése
összesen 1,8 milliárdba kerül az idén, úgyhogy ezek összköltsége sem fedezné az elvonásokat.
A nem önkormányzati kulturális szervezetekre (városrészi egyesületek, Ungaresca táncegyüttes,
Capella Savaria, Ferrum színpad, fúvószenekar) összesen 55 millióba kerülnek.
A kulturális önkormányzati kiadások összesen 2,6 milliárdot tesznek ki. Tehát, ha ledózerolnák a
teljes kulturális életet, akkor is csak az elvonás felét tudnák megtakarítani. De ledózerolásról
egészen biztosan nincs szó.

Ne legyen sport?
Sportra, ideértve a verseny- és a szabadidősportot is, összesen 830 milliót költ az idén a város, ami
szintén nem tétel az 5 milliárdos elvonáshoz képest.

Ne legyenek felújítások, beruházások?
Egyedül a felújításokra, beruházásokra idén szánt 11,7 milliárd forint akkora összeg, ami már szóba
jöhet az elvonás miatt. De arról nem tudunk, hogy tervben lenne ezek teljes vagy részleges
leállítása, és nem is valószínű, hogy tervben lesz. A költségvetésben egyébként ebben a fejezetben
ilyenek szerepelnek:
A legnagyobb tétel az útfelújítási program 2,2 milliárdja, ez választási kampányígéret volt. A
kórházzal szemközt épülő új alapellátó központra összesen 600 millió van a költségvetésben, az
építkezés hamarosan befejeződik.
1,2 milliárddal szerepel az anyagban a vásárcsarnok, 1,3 milliárddal a Képtár felújítása is, ezek a
munkák is szépen haladnak, ráadásul pályázati támogatásból készülnek.
Fel lehetne sorolni még tucatnyi felújítást, beruházást, de ennyiből is látható, hogy
az 5 milliárdos elvonás olyan súlyos, hogy a város több területét is lebénítja.
Az önkormányzat sem tudott rá eddig felkészülni, nekik egyelőre az idei 2,5 milliárdos hiánnyal kell
foglalkozniuk. Nem lesz egyszerű dolguk az idén sem, jövőre meg főleg nem, hiszen akkora lyukat
kell befoltozniuk, hogy abban elsüllyedhet Szombathely városi jellege.
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Jöhet a hitel?
A kormány egyébként felvillantotta a megoldási lehetőséget is. Még a 2010-14-es választási ciklus
elején úgy döntöttek, hogy az állam átvállalja az önkormányzatok adósságát, igaz, ezzel együtt
feladatokat (iskolák, megyei kulturális intézmények) is elvettek, és az állami támogatást is
csökkentették.
De egyúttal megtiltották azt is, hogy az önkormányzatok hitelt vegyenek fel. Pontosabban
minisztériumi engedélyhez kötötték a hitelfelvételt.
Most viszont a lovak közé dobták a gyeplőt. Eltörölték a hitelfelvételi tilalmat, miközben milliárdokat
vesznek el a jobban teljesítő városoktól. És ha az önkormányzatok nem akarnak lejjebb adni a városi
életet jelentő szolgáltatásokból, akkor hitelt kell felvenniük. Ami ebben a helyzetben véget nem érő
adósságspirálba kergetheti az önkormányzatokat.
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