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Tisztelt Képviselő-testület!

A koronavírus járvány hatására bekövetkezett gazdasági válságnak nem csak az lett a
következménye, hogy sok gazdasági társaság tönkrement, a gazdaság átstmkturálódott, hanem
az is, hogy bizonyos területekenjelentős áremelkedés keletkezett.

A költségvetés végrehajtása során szembesültünk azzal a térmyel is, hogy a Kormány a
koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a mikro-,
kis- és középvállalkozásokat a helyi iparűzési adó rendszerén keresztül is támogatja. A
világjárvány után legfontosabb feladat a gazdaság élénkítése, sok esetben bizonyos gazdasági
szektorok újraindítása.
A Kormány 639/2020. (XII. 22.) rendelete alapján a 2021-ben végződő adóévben l%-os
mértékű helyi iparűzési adót fizetnek azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek nettó
árbevétele vagy mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint.

A Kormányrendelet hatálya alá tartozó vállalkozónak 2021-ben, az adott előleg-fizetési
időpontban esedékes adóelőleg 50%-át kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetiiie.

A Kormány ezzel együtt megvizsgálta a huszonötezer főnél nagyobb lakosságszámú
települések önkonnányzatai támogatásának lehetöségét, melynek alapján úgy döntött - a
4/2021. (1. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint - a fenti intézkedés miatt
kieső teljes iparűzési adóbevétel összegét kompenzálja a huszonötezer fönél nem nagyobb
lakosságszámú települési önkormányzatok részére.

A Magyar Allamkincstár által kiszámolt kompenzáció mértéke 4.732.872 Ft, melynek felét -
2.366.436 Ft-ot - önkormányzatunk már meg is kapott.

Ez azonbanjelentösen kevesebb, mint a tavalyi évi adó mértéke.
A költségvetés tervezésekor ezekkel a tényezőkkel nem lehetett előre számolni. Ev közben több
tényező is másként alakult, mint a tervezett, jelentősen nőtt az ingatlanvásárlásra, az utak és a
vízelvezetés helyreállítására fordított összeg, a tomacsamok építésekor is váratlan csatomázási
helyzet alakult ki.

A fentiek kompenzálására javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület csoportosítson át
Lazareth elkülönített alszámláról a K-öltségvetési elszámolási számlára 71. 500. 000 Ft-ot.
Az átcsoportosítás fedezetére helyezze a Lazarethi alszámlára az 580 Hrsz-ú és az 594 Hrsz-ú
- egyező értékű - Onkormányzati tulajdonú ingatlanokat.
Szentpétery N. Elemér okleveles építészmémök igazságügyi ingatlan értékbecslő és építész
szakértö szakértöi januárban felértékelte a nevezett ingatlanokat. Most újra kikértük véleményét
a két ingatlanra vonatkozóan és azt állapította meg, hogy 2021-ben az elmúlt félév során
átlagosan 10%-ot emelkedtek a belterületi üres lakótelkek piaci árai. Ezzel a véleményével egy
pilisborosjenöi és egy pomázi föállású ingatlanközvetítő szakember is egyet értett
megkeresésére.



Fentiek alapján:

L 580 hrsz. teleknek: (817 m2) - 31. 000. 000 * 1, 1 = 34. 100. 000. - Ft míg a

L 594 hrsz. teleknek: (890 m2) - 34. 000. 000 * 1, 1 = 37. 400. 000. - Ft a piaci értéke 2021. július
23. -ai fordulónapon.

Ez az értéknövekedés várhatóan folytatódni fog, hiszen Onkonnányzati beruházásként most
épül ki a közvilágítás, terv készül az útépítésre és a csapadékvíz elvezetésének megoldására is,
ami a következő években, szándékaink szerint várhatóan meg is fog valósulni.

Az átcsoportosítás következményeként az Onkormányzatnak szabadon felhasználható
pénzeszköz áll a rendelkezésére, amit az előterjesztés első részében írt megváltozott
körülmények és új fejlesztések fedezetére kívánja fordítani.

A fentek alapján kérem, hogy határozati javaslafa-ól dönteni szíveskedjenek.

Pilisborosjenö, 2021. július 28.

Tömöri Balázs

polgármester
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Határozati javaslat

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1) Lazareth elkülönített alszámláról a 2022. évi költségvetés elfogadásának napjáig
átcsoportosít a Költségvetési elszámolási számlára 71.500.000 Ft-ot működési és
fejlesztési kiadási célokra.

2) Az átcsoportosítás fedezetéül a Lazarethi alszámlára az 580 Hrsz-ú és az 594 Hrsz-ú

Onkormányzati tulajdonú ingatlanokat biztosítja 71. 500.000 Ft értékben.

3) Felkéri a Polgármestert és a Jegyzöt, hogy a költségvetés módosításakor az 1.) és 2.)
pontokban foglalt döntést vezesse át.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester, dr. Horti Istvánjegyző
Határidő: 2021. augusztus 31, illetve a 2022. évi költségvetés elfogadásának napja




