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L9 . számú előterjesztés 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2014. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros főpolgármester-helyettese a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi 
önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. ev1 megosztásáról szóló 
rendelettervezetet - a 2. melléklet szerint - 2014. január 9-én kelt levelében küldte meg 
Önkormányzatunkhoz. A főpolgármester-helyettes a rendelettervezet véleményezését 15 
napon belül kérte ÖnkormányzatunktóL 
Az előterjesztés 3. mellékletében bemutatom a fővárosi önkormányzati gazdaság egészében 
megosztandó bevételek 2009-2014. évek közötti alakulását, a 4. mellékletben az 
Önkormányzatunkat megillető bevételek 2009-2014. évek közötti alakulását. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2014. január ".H-" 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2014. ( ...... )határozata 

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2014. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi Önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. 
évi megosztásáról szóló rendelettervezetben foglaltakat elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros 
főpolgármesterét írásban tájékoztassa. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2014. január 25. 
a polgármester 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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Pénzügyi Iroda vezetője részére 

Budapest 

Tisztelt Irodavezető Asszony/Úr! 

Budapest Főváros Önkormányzata 
Főpaigá rmesteri Hivatal 

Pénzügyi Főosztály 

ikt. szám: FPH039/4- 3/2014 

hiv. szám: [Hivatkozási szám] 

ügyintéző: Schrarnek Istvánné 

telefon: 

e-mail: 

tárgy: 

12-95 

Schramek@budapest.hu 

Közgyűlési előterjesztés 
megküldése 

Mellékelten megküldöm "A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2014. évi megosztásáról szóló rendelettervezet" tárgyú 
előterjesztést. 

mellékletek: 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően kérem, hogy 15 napon belül a kerületi 
önkormányzati képviselötestülete határozatát megküldeni szíveskedjenek. 

Budapest, 2014. január ,93" 

1. 2014. évi forrásmegosztásról szóló rendelettervezet 
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ELŐTERJESZTÉS TERVEZET 

a Közgyűlés részére 

Tisztelt Közgyűlési 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Pénzügyi Főpolgármester-helyettes 

ikt. szám: FPH039/4- 2/2014 

tárgy: 
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi 

önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2014. évi megosztásáról szóló 
előterjesztés- és rendelettervezet 

előkészítő: Pénzügyi Főosztály 

egyeztetésre megkűldve: 
o a kerületi önkormányzatoknak 

o a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságainak és 
tanácsnokainak 

A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztás mikéntjét a 
2006. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Fmt.) szabályozza. 
A törvényt az Országgyűlés az évek során többször is módosította. Az önkormányzati 
finanszírozási struktúra 2013. évi életbe lépése mellett a forrásmegosztási szabályozási rendszer 
is teljes mértékben átalakításra került a 2012. évi CCVIII. és a 2013. évi CCIII. törvény 
elfogadásával. 
A 2013. évi forrásmegosztáshoz képest a -2013. évi CCIII. törvényben foglaltak szerint- a 
szabályozás az új módosítással a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti 
megosztott bevételnek tekinti nemcsak a fővárosi önkormányzat által kivetett helyi adókból 
származó bevételt, hanem az ezekhez kapcsolódó bírságból és pótlékból beszedett bevételt is. 
Az adóbevétel elérése kiadásokkal jár, mely kiadásokat eddig az Fmt. nem vett figyelembe. A 
kiadások fedezetét a fenti bevételek kapcsán kizárólag a fővárosi önkormányzat teremtette meg, 
ezért indokolttá vált a fővárosi önkormányzatnál beszedett, a helyi adókkal kapcsolatban - a 
fővárosi önkormányzati adóhatóság működtetésével összefüggően - felmerült kiadásokkal 
csökkenteni a megosztásra kerülő bevételt. 
Jelenleg a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásra 
vonatkozó szabályozást kizárólag a módosított Fmt. tartalmazza, melynek 7. §-ában kap 
felhatalmazást a fővárosi önkormányzat képviselő-testülete arra, hogy a tárgyévre vonatkozóan a 
fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok osztottan megillető bevételek összegét és 
azok beszedésével összefüggően felmerült kiadások elszámolásának rendjét rendeletben 
határozza meg. 

1052 Budapest, Városház utca 9-11. j levélcím: 1840 Budapest 1 telefon·+ 361 327-19521 fax ·361 327-1860 
e-m a í l: ba g d y .g a bo r@ b u d a pes t h u 
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Az ÁSZ 2013. évi forrásmegosztási rendeletre vonatkozó felülvizsgálata 

A 2013. évben hatályos Fmt 6.§ (1) bekezdésének megfelelően az Állami Számvevőszék 2013-
ben is felülvizsgálta a Fővárosi Önkormányzat aktuális forrásmegosztási rendeletét Az ÁSZ a 
2013. év folyamán lefolytatott vizsgálatról szóló jelentését 2013. decemberében küldte meg. Az 
ÁSZ ellenőrzés az idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatok közötti megosztása során 
minimális, kerekítésből adódó.± 2 ezer Ft összegű eltérést állapított meg. A kerekítésből adódó 
eltérés nem jelentette a forrásmegosztási törvényben foglalt jogosulatlan forráshoz jutást, vagy a 
jogszerűen megillető forrásnál alacsonyabb összegben való részesülést, ezért a 2014. évi 
forrásmegosztási rendeletben a korrekció érvényesítése nem vált indokolttá 

Az ÁSZ javaslatait a főpolgármester és a főjegyző részére jelen előterjesztés 1. melléklete 
tartalmazza. 

A 2014. évi forrásmegosztási rendelet előkészítése 

A 2014. január 1-jétől hatályos Fmt szerint a megosztott bevételekből a Fővárosi Önkormányzat 
részesedése 51%, míg a kerületek részesedése 49%. A Főváros az őt megillető 51 %-ból 4 
százalékpontnak megfelelő összeget a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására köteles a 
tárgyévben fordítani. 

A bevételek számbavétele 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló 2010. évi CLIII. törvény módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt is, átalakítva 
ezzel az idegenforgalmi adóra vonatkozó szabályozást A módosítás következtében a Fővárosi 
Önkormányzat csak akkor vezetheti be rendeletével ezt az adót, ha ahhoz az érintett kerületi 
önkormányzat minden adóév tekintetében - így 2014 esetében is - beleegyezését adja. Az Fmt. 
2. § b) pontja alapján a forrásmegosztás csak arra a bevételre terjed ki, amely a helyi adókról 
szóló törvény előírásai szerint a kerületi önkormányzatok előzetes beleegyezését követően a 
fővárosi önkormányzat rendelete alapján kivetett idegenforgalmi adóból és az ahhoz kapcsolódó 
állami támogatásból származik, illetve az Fmt 4. § (2) bekezdés alapján ezt a 2. § b) pont szerinti 
bevételt csak a helyi adó kivetését a Fővárosi Önkormányzatnak átengedő kerületi 
önkormányzatok között kell a törvényben meghatározott arányban felosztani. A forrásmegosztási 
számításokban ezért úgy számoltunk, hogy - az Fmt előírásainak megfelelően - csak azon 
kerületek részesednek a Fővárosi Önkormányzat által kivetett idegenforgalmi adóból és a 
kapcsolódó központi támogatásból, amelyek jelezték, hogy ezen adó bevezetését nem tervezik 
2014-ban és ezt a jogot átengedik a Fővárosi Önkormányzatnak. Összesen 14 kerület jelezte, 
hogy saját maga kívánja a helyi idegenforgalmi adót kivetni. A főváros egészére mindössze 8 
millió Ft idegenforgalmi adó kerül megosztásra. A 2013. évben befolyt 7,5 millió Ft idegenforgalmi 
adó bevétellel kapcsolatban jelentősebb körülmény változás nem történt, ezért a 2013. évi tény 
teljesítési adat alapján került meghatározásra a 2014. évi tervszám. Az üdülőhelyi feladatokhoz 
kapcsolódó központi támogatás tekintetében a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 
szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. mellékletének 15. pontja alapján a támogatás az 
üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2012. évi tény adata 
alapján kerül folyósításra, mely azt jelenti, hogy 33,5 millió Ft képezi a forrásmegosztás részét 

215 
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Azok a kerületi önkormányzatok, melyek maguk szedik be az adót, a Főváros által beszedett 
összegből és a kapcsolódó központi támogatásból nem részesülnek. 

Az Fmt. 2. § (3) bekezdése szerint a fővárosi önkormányzatot illeti meg a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény 1. §(4) bekezdése alapján kivetett helyi adókból származó bevétel. Ennek 
értelmében a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében az adó 
bevezetésére a Fővárosi Önkormányzat jogosult. 

Az iparűzési adóbevétel vonatkozásában a 2014. évi forrásmegosztási rendelet-tervezet a 2014. 
évi iparűzési adóbevételi terv alapján készült. 

A 2014. évi forrásmegosztást alapvetően befolyásoló bevételek 2013-2014. évi alakulásáról a 
következő táblázatban adunk áttekintést: 

Kimutatás a megosztandó bevételek 2013-2014. évek közötti változásáról 

millió Ft 

2013. 2014. Változás Index 

Megnevezés (tervezett) (tervezett) összege 2014/2013 

1. Üdülőhelyi 
feladatokhoz kapcsolódó 22,5 33,5 11 ,O 148,9% 
támogatás 

2. Központi források 
22,5 33,5 11,0 148,9% 

összesen 

3. Idegenforgalmi adó 15,0 8,0 -7,0 53,3% 

4. lparűzési adó 189 000,0 189 000,0 0,0 100,0% 

5. le.: adóbeszedéssel 
-500,00 -500,0 

kapcsolatos kiadások 
-

6. Helyi adóhoz 
kapcsolódóan kiszabott 

1 000,0 1 000,0 
pótlék és 

-

bírságbevételek 

Összesen (2+3+4-5+6) 189 037,5 189 541,5 504,0 100,3% 

Ebből: 

7. Kerületi 
92 628,4 92 875,3 247,0 100,3% 

önkormányzatok 

8. Fővárosi 
96 409,1 96 666,2 257,0 100,3% 

Önkormányzat 

ebből közösségi 
közlekedésre fordított 7 561,5 7 581,6 20,1 100,3% 
összeg: 

3/5 
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A finanszírozási rendszer alapján 2014-től a megosztható bevételek körébe már csak az 
iparűzési adó, a hozzá kapcsolódó pótlék és bírság, illetve az idegenforgalmi adó- ide nem értve 
a 1990. évi C. törvény 1. § (4) bekezdése alapján a Főváros Önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott területekre kivetett idegenforgalmi adóból származó bevételt - és a hozzá kapcsolódó 
központi támogatás sorolható. összességében elmondható, hogy a törvényi szabályozás 
következtében a kerületi önkormányzatokat összesen 92,9 milliárd Ft, míg a Fővárosi 

Önkormányzatot 96,7 milliárd Ft illeti meg. A Fővárosi Önkormányzat az őt megillető 
részesedésből 7,6 milliárd Ft-ot a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására köteles fordítani. 

Az adóbeszedéssel összefüggő kiadásokkal kapcsolatosan az Fmt. a 2.§ (6) bekezdése felső 
korlátot állapít meg, mely 2014. évre mintegy 500 millió forint (a pótlékból és bírságból származó 
bevétel tervezett összegének 50%-a). Tekintettel arra, hogy a figyelembe vehető kiadások az 
előzetes adatok alapján is meghaladják ezen felső korlátot, ezért a kiadásként visszatartott 
összeg tervezése során a felső korlát összegét szerepeltetjük, és a levonását a 2013. évi 
költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatályba 
lépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesítjük. 

A kerületi önkormányzatok részesedési arányainak meghatározása 

Az Fmt. 4. § (1) bekezdése értelmében a helyi adóból és a hozzá kapcsolódó pótlék és bírság 
bevételekből a kerületi önkormányzatokat mindösszesen megillető forrás az egyes kerületi 
önkormányzatok között a törvény 1 . melléklete szerinti arányokban kerül felosztásra. 

Az Fmt. 4. § (2) bekezdése értelmében az idegenforgalmi adót és a hozzá kapcsolódó állami 
támogatást a helyi adó kivetését a fővárosi önkormányzat közgyűlésének átengedő kerületi 
önkormányzatok között szintén az 1. számú melléklet szerinti arányoknak megfelelően kell 
felosztan i. 

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 
2014. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés 2. melléklete szerint 
terjesztem elő megalkotásra. 

A 2014. évi forrásmegosztás háttérszámításait az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. 

A jogalkotásról szóló 201 O. évi CXXX. törvényben előírt előzetes hatásvizsgálat megtörté nt, 
annak eredményét jelen előterjesztés 4. mellék/ete tartalmazza. A rendeletalkotásban való 
társadalmi részvétel biztosítása érdekében a rendelet-tervezet a www.budapest.hu honlapon 
közzétételre került. 
A Fmt. 5. § (1) bekezdése előírja, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozó 
rendelettervezetet a kerületi önkormányzatok részére véleményezés céljából a tárgyév január 1 O
éig kell megküldenie, a véleményezésre a kerületeknek legalább 15 napot kell biztosítani, és a 
rendeletet a Fővárosi Közgyűlés január 31-éig lépteti hatályba. 

Jelen előterjesztést megküldtem a kerületi önkormányzatok polgármesterei részére a kerületi 
önkormányzatok képviselőtestületei véleményeinek kikérése céljából. A beérkezett kerületi 
véleményekről a Közgyűlés ülésén adok tájékoztatást. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a forrásmegosztási rendelet 
megalkotására. 

4/5 
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Döntési javaslat 

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 

1. 

megalkotja .. ./2014. ( ... ) számú önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzatot és a 
kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. évi megosztásáról. 

Döntéshozatal módja: 

minős í tett szavazattöbbség 

Budapest, 2014. január "Q} 

ft>~áltá: ~)/ 
''-----~----1/~ ~)l_ 

········································ 
Kemecsei Zoltán János 

főosztályvezető 
----------

> 
~.olc1. 
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1. me/lék/et az előterjesztés-tervezethez 

Kivonat 
az Állami Számvevőszék a fővárosi önkormányzatot és a kerületi 

önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2013. évi megosztásáról szóló -
2013. decemberében, előzetesen megküldött -

jelentéséből 
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Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai: 

a főjegyzőnek 

A 2013. évi forrásmegosztási rendelet 4.§ (4) bekezdés_ c) ~ontjáb~n fogl~lt, _az i~.e-
f rga1mi adó 2013. évre vonatkozó tervezett összegere es a keruletek reszere tor-

gen ° , , · , · b 'l It ·· hangban a ténő utatás időpontjára vonatkozo vegreha1tas1 sza a Y ne~ vo ossz , 
2013 évi költségvetési törvény 3. számú melléklet 15. pontJaban, a forrasmegosz: 
tási teSrvény 5.§ (3) bekezdésében és az Ávr. 6. számú mellékletében foglalt, a netto 

finanszírozásra vonatkozó előírásokkal. 

A forrásmegosztási rendelet 4. § (4) bekezdés d) pontjáb~n ~o~lalt sz~bályozás -
mely szerint, ha a forrásmegosztásnál figyelembe vett kerule:1 onkormanyz~tok?n 
felül más kerületi önkormányzatok is bevezetik 2013-ban az __ 1degenforgalm1 ad?t, 
akkor a felosztási arányokat újra kell számolni - nem voltak osszha?g,ban ~ forras
megosztási törvény 2.§ b) pontjában, a Helyi adó tv. 1. §(3) bekez~e,sebe~ es a, 7.§ 
d) pontjában foglaltakkal, mert a kerületi önkormán~zat?k~a~ az ~~-aev tek~nteteb:n 
. kell előzetes beleegyezését adnia az idegenforgalmi ado Fovaros1 On~orr:?a,nyz~t .. al
. tali bevezetéséhez. továbbá az a kerületi önkormányzat, amely az ado Fovarost On-

kormányzat általi bevezetésébe beleegyezett, az adót az adóévben nem működtet
hette. 

javaslat: 

a) Biztosítsa a 2014. évi forrásmegosztási rendelettervezet előkészítése során, hogy 
a forrásmegosztási rendelettervezetnek az idegenforgaiiT)i _ac] Q. tei:Yezett-ö.ssz.egé
re-é~- a _k~[.i:iJetek_rész-é-re- t.erténQ- utatás íílOponljár'a' vonatl<oió végrehajtási ren~ 
delkezései összhangban legyenek a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szó
ló törvénynek az üdülőhelyi feladatokra, az Ávr.-nek az állami támogatások nettó 
finanszírozására, valamint a forrásmegosztási törvénynek az 5. § (3) bekezdésé
ben az utalásra vonatkozó előírásaival. 

b) Intézkedjen a 2014. évi forrásmegosztási rendelettervezet előkészítése során ar
ról, hogy a forrásmegosztási rendelettervezet idegenforgalmi adó bevezetésével 
és felosztási arányaival összefüggő végrehajtasi rendelkezései összhangban le
gyenek a forrásmegosztási törvény 2. § b) pontjában, a Helyi adó törvény l. § 
(3) bekezdésében és a 7. §. d) pontjában foglalt elófrásokkal. 

2. A forrásmegosztási rendeletben szereplő idegenforgalmi adóbevétell tervszám az el
lenőrzés ideje alatt bemutatott zárási összesítőkés az analítikus kimutatásokból készí
tett adatkigyújtések alapján megalapozott volt, azonban az Áht. 12. § (l) bekezdé
sében foglaltak eirenére a tervezés közgazdasági alátámasztására részletes számításo
kat, elemzéseket nem készítettek. 

javaslat: 

Az Áht. 12. § (l) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve az idegenforgalmi 
adó tervezése során gondoskodjon arról, hogy a tervezett bevételek közgazda
ságilag megalapozottan, részletes számításokkal és elemzésekkel alátámasztot
tan kerüljenek a 2014. évi forrásmegosztási rendelethe beépítésre. 
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2. melléklet az előterjesztés-tervezethez 

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
.... ./2014. ( ......... )önkormányzati rendeletfervezete 

a Fővárosi Önkormányzatot 
és 

a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 

2014. évi megosztásáról 
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
..... ./2014. ( ............ )önkormányzati rendelettervezetc 

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2014. évi megosztásáról 

Budapest Főváros Közgyűlése a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti 
forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján 
és az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

l. A részesedési arányok meghatározása 

1.§ 

A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló tör
vény (a továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) alapján osztottan megillető bevéte
lekből2014-ben 

a) a Fővárosi Önkormányzatot 51,0%, 
b) a kerületi önkormányzatokat együttesen 49,0% 

részesedés illeti meg. A Fővárosi Önkormányzat az őt megillető 51%-ból 4 százalékpontnak 
megfelelő összeget a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására köteles a tárgyévben fordí
tani. A kerületi önkormányzatokat együttesen megillető részesedés felosztásakor a forrásmeg
osztásról szóló törvény 4. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. 

2. A helyi iparűzési adó, a hozzá kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírság
ból származó bevételek, valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadások, az idegenfor

galmi adó, és az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó állami támogatás megosztása 

2.§ 

(l) A Fővárosi Közgyűlés az iparűzési adót, a hozzá kapcsolódóan kiszabott késedelmi pót
lékból és bírságból származó bevételeket, valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadá
sokat, az idegenforgalmi adót, és az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó állami támoga
tást, e rendelet 1. §a) és b) pontjában meghatározott arányban osztja meg a Fővárosi Ön
kormányzat és a kerületi önkormányzatok között. 

(2) A Fővárosi Közgyűlés a 189 OOO OOO ezer Ft összegben tervezett helyi iparűzési adóból 

a) az e rendelet l. § a) pontja alapján meghatározott részt a Fővárosi Önkormányzat
hoz szabályozza. 

b) az e rendelet 1. § b) pontja szerint meghatározott rész megosztását az egyes kerületi 
önkormányzatok között az l. melléklet 2. oszlopa szerinti részesedési arányoknak 
megfelelően az l. melléklet 3. oszlopban ajánlott összegekben határozza meg. 
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c) az iparűzési adóhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból 
származó l OOO OOO ezer Ft összegben tervezett bevételből 51 O OOO ezer Ft-ot a 
Fővárosi Önkormányzathoz, összesen 490 OOO ezer Ft-ot pedig a kerületi önkor
mányzatokhoz szabályoz. Az egyes kerületi önkormányzatok részesedését (ajánlott 
tervszámait) az l. melléklet 4. oszlopa szerinti összegekben határozza meg. 

d) a helyi adóztatással kapcsolatos kiadásokat a helyi iparűzési adó bevételből része
sülők viselik az l. §-ban meghatározott részesedésük arányában. Ezen kiadásokat a 
(2) bekezdés c) pontjában meghatározott helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott ké
sedelmi pótlékból és bírságból származó bevételek legfeljebb 50%-áig terjedő mér
tékben lehet érvényesíteni. Tervszinten 500 OOO ezer Ft összegű helyi adókhoz 
kapcsolódó kiadást 255 OOO ezer Ft összegben a Fővárosi Önkormányzatnál, 
245 OOO ezer Ft összegben pedig a kerületi önkormányzatoknál kell figyelembe 
venni és levonni. A kerületi önkormányzatoktól levonandó kiadások összegeit 
(ajánlott tervszámait) az l. melléklet 5. oszlopa határozza meg. 

e) a helyi iparűzési adóból történő részesedéseknek a b) - d) pontok együttes összegeit 
- mint a helyi iparűzési adó ajánlott tervszámait -az l. melléklet 6. oszlopa tartal
mazza. 

(3) A Fővárosi Közgyűlés a forrásmegosztással érintett tervszinten 8 OOO ezer Ft összegű 
idegenforgalmi adót 4 080 ezer Ft összegben a Fővárosi Önkormányzathoz, 3 920 ezer Ft 
Üsszegben pedig a XV -XXIII. kerületi önkormányzatokhoz szabályozza, melynek kerüle
ti önkormányzatonkénti részesedését (ajánlott tervszámait) a 2. melléklet 3. oszlopa sze
rint határozza meg. 

(4) A Fővárosi Közgyűlés az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenfor
galmi adó 2012. évi tény adatai alapján az összesen 33 542 ezer Ft összegű üdülőhelyi 
feladatokhoz kapcsolódó állami támogatásból 17 l 06 ezer Ft-ot a Fővárosi Önkormány
zathoz, 16 436 ezer Ft összeget pedig a XV-XXIII. kerületi önkormányzatokhoz szabá
lyoz. Az egyes kerületi önkormányzatok részesedését a 2. melléklet 4. oszlopa szerinti 
összegekben határozza meg. 

3.§ 

(l) Azok a kerületi önkormányzatok, amelyek 2014-ben bevezetik az idegenforgalmi adót, a 
Fővárosi Önkormányzat által beszedett idegenforgalmi adóból és a hozzá kapcsolódó 
üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatásból a bevezetés hatálybalépésének idő
pontjától kezdődően nem részesülnek. 
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3. Végrehajtási szabályok 

4.§ 

(l) A 2. § (2) bekezdése szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat számláira helyi ipar
űzési adó, illetve a hozzá kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság címen 2014. január l
jétől 2014. december 31-éig befolyt bevételre kell alkalmazni. 

(2) A Főpolgármesteri Hivatalnak havonta, a tárgyhót követő hónap l O-éig kell átutalnia a 
helyi iparűzési adót, illetve a hozzá kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevételeket - a 
2. §(2) bekezdésben szabályozott részesedési aránynakmegfelelően-az önkormányzatok 
költségvetési elszámolási számláira, az alábbi eltéréssel: 

a) a június hónapban befolyt iparűzési adót, valamint a hozzá kapcsolódó késedelmi pót
lék és bírság bevételeket úgy kell átutalni, hogy az június 30-áig megérkezzen a Fővá
rosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira. 

b) a december hónapban befolyt iparűzési adót, valamint a hozzá kapcsolódó késedelmi 
pótlék és bírság bevételeket úgy kell átutalni, hogy az december 31-éig megérkezzen a 
Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási szám
láira. 

(3) A 2. § (3)-(4) bekezdései szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi 
adóbeszedéssel kapcsolatos számláira 2014. január l-jétől 2014. december 31-éig befolyt 
idegenforgalmi adóra és a hozzá kapcsolódóan igénybe vehető állami támogatásokra kell 
alkalmazni. 

(4) A Főpolgármesteri Hivatalnak: 

a) havonta, júniusban és decemberben a tárgyhó utolsó napján, a többi hónapban a tárgy
hót követő hó 5-éig kell a befolyt idegenforgalmi adót átutalnia a Fővárosi Önkor
mányzat költségvetési elszámolási számlájára. 

b) havonta, a tárgyhót követő hó l O-éig kell a befolyt idegenforgalmi bevétel (idegenfor
galmi adó és a hozzá kapcsolódó állami támogatás) arányos részét átutalnia a kerületi 
önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira, kivéve a külön törvényben meg
határozottak szerinti Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekin
tetében a Fővárosi Önkormányzat által bevezethető idegenforgalmi adóból befolyt be
vétel. 

(5) A kerületi önkormányzatoknak az e rendelet 2. melléklete szerinti tervszámokat, valamint 
a (4) bekezdés b) pontja szerint a költségvetési elszámolási számláikra befolyó összeget 
"egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről "-ként szerepehetik a költség
vetéseikben, valamint a beszámolóikban. 
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4. A helyi adó bevételhez kapcsolódó kiadások elszámolási rendje 

5.§ 

(l) A Fővárosi Önkormányzat a 2013. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló 
fővárosi önkormányzati rendeletben a kivetett helyi adóból származó bevétel beszedésével 
összefüggően felmerült kiadásokra meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe és 
annak levonását a 2013. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkor
mányzati rendelet hatályba lépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerü
leti önkormányzatok felé. 

(2) A Fővárosi Önkormányzat a levont előleg és a 2014. évi tényleges kiadások különbözetét 
a 2014. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet ha
tályba lépését követő havi utalásnál számolja el a kerületi önkormányzatok felé. 

Záró rendelkezés 

6.§ 

(l) E rendelet 2014. január 31-én léphatályba. 

(2) Hatályát veszti a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan meg
illető bevételek 2013. évi megosztásáról szóló 1/2013. (1. 30.) Főv. Kgy. rendelet. 

Sárádi Kálmánné dr. 
főjegyző 

Tarlós István 
főpolgármester 
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INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

Budapest Főváros Közgyűlése a forrásmegosztásról szóló törvény 7. §-ában kapott felhatal
mazás alapján alkot rendeletet a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2014. évi megosztására. 

A rendelet Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben 
meghatározott szabályozással összhangban rögzíti a forrásmegosztásról szóló törvényben 
meghatározott bevételek megosztásának arányait és a megosztott bevételek önkormányzaton
kénti összegeit 

Részletes indokolás 

Az l. §a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti tárgyévi részesedési 
arányokat határozza meg, a törvényi szabályozásnak megfelelően. 

A 2. és a 3. § a forrásmegosztásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelőerr a Fővárosi 
Önkormányzat és a kerületi önkormányzat közötti megosztással szabályazza a helyi iparűzési
és a hozzá kapcsolódóarr kiszabott késedelmi pótlék és bírságból származó bevételek és a he
lyi adóztatással kapcsolatos kiadások összegeit, valamint az idegenforgalmi adó és az üdülő
helyi feladatokhoz kapcsolódó támogatások. 

A 4. § a végrehajtási szabályokat rögzíti: 
• Az (l )-(2) bekezdések a helyi iparűzési adó, valamint a hozzá kapcsolódó késedelmi pót

lék és bírságbevételek elszámolási, utalási rendjét tartalmazzák. Általános szabály a tárgy
hát követő hó l O-éig történő utalás. Emellett tételesen rögzítésre kerülnek az ettől eltérő, 
illetve a feltételhez kötött utalási szabályok. 

• A (3)-(5) bekezdések az idegenforgalmi célú bevételekkel kapcsolatos tervezési, elszámo
lási, utalási szabályokat tartalmazzák. 

Az 5. § rögzíti a helyi adóbeszedéssel kapcsolatos kiadások elszámolási rendjét. 

A 6. § záró rendelkezésként a rendelet hatálybalépés napját 2014. január 31. napjában hatá
rozza meg, egyidejűleg rendelkezik a korábbi forrásmegosztási rendelet hatályon kívül helye
zéséről. 



l. melléklet a 12014.( ) Főv.Kgy.rendelethez 

A helyi iparűzési adó bevétel kerületi önkormányzatok közötti megosztása 

és ajánlott tervszáma 

2014.évre 

R , d' . R' d' . á Részesedési arány H 1 .. ·· , , eszese esi eszese esi ar ny , , . . . , . . e y1 1parüzési adó 
Onkormanyzatok megnevezese Reszesedes1 arány szennt a k1adas m1atti 

arányok a szerinti helyi iparüzési . t' , l'k b' , "kk é .. ajánlott tervszáma 
.. , . d, szerm 1 pot e , 1rsag cso en t s osszege (

3 torveny szennt a o .
1 

, + ..... +5) 
- egyszen evonas -

( % ) ( e Ft ) ( e Ft ) ( e Ft ) ( e Ft ) 

2 3 4 5 6 
L kerületi önkormányzat 1,54229750 l 428 322 7 557 -3 779 l 432 100 
n. kerületi önkormányzat 5,07622909 4 701 096 24 874 -12 437 4 713 533 
lll. kerületi önkormányzat 7,22624018 6 692 221 35 409 -17 704 6 709 925 
IV. kerületi önkormányzat 6,11004338 5 658 511 29 939 -14 970 5 673 481 ~ 
V. kerületi önkormányzat 1,40816157 l 304 098 6 900 -3 450 l 307 548 
VI. kerületi önkormányzat 2,51692804 2 330 927 12 333 -6 166 2 337 094 
VII. kerületi önkormányzat 3,31902329 3 073 747 16 263 -8 132 3 081 879 
VIII. kerületi önkormányzat 3,80946081 3 527 942 18 666 -9 333 3 537 275 
IX. kerületi önkormányzat 3,61965731 3 352 165 17 736 -8 868 3 361 033 
X. kerületi önkormányzat 4,71307384 4 364 778 23 094 -ll 547 4 376 325 
XI. kerületi önkormányzat 7,28511820 6 746 748 35 697 -17 849 6 764 597 
XII. kerületi önkormányzat 2,98544811 2 764 823 14 629 -7 314 2 772 138 
XIII. kerületi önkormányzat 6,06949128 5 620 956 29 741 -14 870 5 635 826 
XIV. kerületi önkormányzat 7,04585324 6 525 165 34 525 -17 262 6 542 427 
XV. kerületi önkormányzat 5,12986946 4 750 772 25 136 -12 568 4 763 340 
XVI. kerületi önkormányzat 4,16786632 3 859 861 20 423 -10 211 3 870 072 
XVII. kerületi önkormányzat 4,73956940 4 389 315 23 224 -ll 612 4 400 927 
XVIII. kerületi önkormányzat 6,59426818 6 106 952 32 312 -16 156 6 123 108 
XIX. kerületi önkormányzat 3,47808963 3 221 059 17 043 -8 521 3 229 580 
XX. kerületi önkormányzat 3,58665199 3 321 598 17 575 -8 787 3 330 386 
XXI. kerületi önkormányzat 4,88600440 4 524 929 23 941 -ll 971 4 536 899 
XXII. kerületi önkormányzat 3,27164242 3 029 868 16 031 -8 016 3 037 884 
XXIII. kerületi önkormányzat 1,41901236 l 314 147 6 953 -3 477 l 317 624 

Kerületi önkormányzatok összesen 100,00000000 92 610 OOO 490 OOO -245 OOO 92 855 OOO 
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2. melléklet a !20 J 4. ( ) Főv.Kgy.rendelethez 

Az idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatok közötti megosztása 

és ajánlott tervszáma 

2014. évre 

Üdülőhelyi feladatokhoz 

Az idegenforgalmi adó kapcsolódó 
Részesedések a 
törvény szerinti megosztása központi támogatás 

Önkormányzatok megnevezése arányban a 2. oszlop szerinti megosztása 
( 100 %-ra 

átszámítva ) arányban a 2. oszlop szerinti 

l ajánlott tervszám l arányban 

l ajánlott tervszám l 

(%) (e Ft) (e Ft) 

2 3 4 

l. kerületi önkormányzat 

Il. kerületi önkormányzat 

lll. kerületi önkormányzat 

IV. kerületi önkormányzat 

v. kerületi önkormányzat 

V l. kerületi önkormányzat 

VII. kerületi önkormányzat 

VIII. kerületi önkormányzat 

IX. kerületi önkormányzat 

x. kerületi önkormányzat 

XI. kerületi önkormányzat 

XII. kerületi önkormányzat 

XIII. kerületi önkormányzat 

XIV. kerületi önkormányzat 

XV. kerületi önkormányzat 13,762973 24 540 2 262 

XVI. kerületi önkormányzat 11,18200630 438 l 838 

XVII. kerületi önkormányzat 12,71583368 498 2 090 

XVIII. kerületi önkormányzat 17,69182183 694 2 908 

XIX. kerületi önkormányzat 9,33139817 366 t 534 

XX. kerületi önkormányzat 9,62266II t 377 l 582 

XXL kerületi önkormányzat 13, l 0870546 514 2 154 

XXII. kerületi önkormányzat 8,77751908 344 t 443 

XXIII. kerületi önkormányzat 3,80708111 t 49 626 

Kerületi önkormányzatok összesen t 00,00000000 3 920 t 6 436 

Idegenforgalmi 

bevételek 

összesen 

( 3+ 4) 

(e Ft) 

5 

2 802 

2 276 

2 588 

3 601 

l 899 

l 959 

2 668 

t 787 

775 

20 356 
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3. számú me/lék/et az előterjesztés-tervezethez 

HÁTTÉRSZÁMÍTÁSOK 



1. sz. táblázat 

2. sz. táblázat 

3. sz. táblázat 

4. sz. táblázat 

5. sz. táblázat 

6. sz. táblázat 

17 

A HÁTTÉRSZÁMÍTÁSOK TÁBLÁZATAI 

Megosztandó bevételek alakulása (2014. évi tervezett bevételek) 

lparűzési adóból történő részesedés a törvényben rögzített arányban 2014. 
évre 

Késedelmi pótlékból bírságból történő részesedés a törvényben rögzített 
arányban 2014. évre 

Kiadás miatti csökkentések a bevételekből 2014. évre 

Idegenforgalmi bevételekből történő részesedés a törvényben rögzített 
arányban 2014. évre 

Az önkormányzatok részesedése a megosztott bevételekből összesen 
2014. évre 



l. számú táblázat 

Megosztandó bevételek alakulása 

( 2014. évi tervezett bevételek ) 

ezer Ft 
Főváros Kerületek 

Összesen Jogcím (51,0%) ( 49,0 %) 

l. lparűzési adó 96 390 OOO 92 610 OOO 189 OOO OOO 

2. Pótlék, bírság 510 OOO 490 OOO l OOO OOO 

" 
Kiadás miatt visszatartott összeg (maximum összeg a pótlék, bírság 50 %-a) 

-255 OOO -245 OOO -500 OOO .). 
- egyszeri levonás -

4. Megosztandó források összesen 96 645 OOO 92 855 OOO 189 500 OOO 

5. Idegenforgalmi adó ( 2014. évre tervezett) 4 080 3 920 8 OOO 

6. 
Üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó központi hozzájárulás 

17 106 !6 436 33 542 (a 2012. évi tényleges idegenforgalmi adóbevétell,5-szerese) 

7. Idegenforgalmi bevételek összesen 21 186 20 356 41 542 

8. Forrásmegosztáshoz kapcsolódó bevétel mindösszesen 96 666186 92 875 356 189 541 542 

9. 
Ebből: 

helyi közösségi közlekedési feladat ellátására biztosítandó fedezet (4 %pont) 
7 581 662 7 581 662 

I O. Forrásmegosztáshoz kapcsolódó, szabadon felhasználható bevételek 89 084 524 92 875 356 181 959 880 

~-------- --------------~-
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2. számú táblázat 

Iparűzési adóból történő részesedés a törvényben rögzített arányban 

2014. évre 

ezer Ft 

Megnevezés 
Megoszlás Iparűzési adóból történő részesedés a 

(%) törvényben rögzített arányban 

l. 2. 3. 

l. Kerület 1,54229750 l 428 322 

Il. Kerület 5,07622909 4 701 096 

III. Kerület 7,22624018 6 692 221 

IV. Kerület 6,11004338 5 658 Sli 

V. Kerület 1,40816157 l 304 098 

VI. Kerület 2,51692804 2 330 927 

VII. Kerület 3,31902329 3 073 747 

VIII. Kerület 3,80946081 3 527 942 

IX. Kerület 3,61965731 3 352 165 

X. Kerület 4,71307384 4 364 778 

XI. Kerület 7,28511820 6 746 748 

XII. Kerület 2,98544811 2 764 823 

XIII. Kerület 6,06949128 5 620 956 

XIV. Kerület 7,04585324 6 525 165 

XV. Kerület 5,12986946 4 750 772 

XVl. Kerület 4,16786632 3 859 861 

XVII. Kerület 4,73956940 4 389 315 

XVIII. Kerület 6,59426818 6 106 952 

XIX. Kerület 3,47808963 3 221 059 

XX. Kerület 3,58665199 3 321 598 

XXI. Kerület 4,88600440 4 524 929 

XXII. Kerület 3,27164242 3 029 868 

XXIII. Kerület 1,41901236 l 314 147 

Kerületek összesen 100,0000000 92 610 OOO 
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3. számú táblázat 

Pótlék, bírságból történő részesedés a törvényben rögzített arányban 

2014.évre 

ezer Ft 

Megnevezés 
Megoszlás Pótlék, bírságból történő részesedés 

(%) a törvényben rögzített arányban 

l. 2. 3. 

l. Kerület 1,54229750 7 557 

ll. Kerület 5,07622909 24874 

III. Kerület 7,22624018 35 409 

IV. Kerület 6,11004338 29939 

V. Kerület 1,40816157 6 900 

VI. Kerület 2,51692804 12333 

VII. Kerület 3,31902329 16 263 

VIII. Kerület 3,80946081 18 666 

IX. Kerület 3,61965731 17 736 

X. Kerület 4,71307384 23 094 

XI. Kerület 7,28511820 35 697 

XII. Kerület 2,98544811 14 629 

XIII. Kerület 6,06949128 29 741 

XIV. Kerület 7,04585324 34 525 

XV. Kerület 5,12986946 25 136 

XVI. Kerület 4,16786632 20423 

XVII. Kerület 4,73956940 23 224 

XVIII. Kerület 6,59426818 32 312 

XIX. Kerület 3,47808963 17 043 

XX. Kerület 3,58665199 17 575 

XXI. Kerület 4,88600440 23 941 

XXII. Kerület 3,27164242 16 031 

XXIII. Kerület 1,41901236 6 953 

Kerületek összesen l 00,0000000 490 OOO 



Megnevezés 

l. 

l. Kerület 

Il. Kerület 

III. Kerület 

IV. Kerület 

V. Kerület 

VI. Kerület 

VII. Kerület 

VIII. Kerület 

IX. Kerület 

X. Kerület 

XI. Kerület 

XII. Kerület 

XIII. Kerület 

XIV. Kerület 

XV. Kerület 

XVI. Kerület 

XVII. Kerület 

XVIII. Kerület 

XIX. Kerület 

XX. Kerület 

XXI. Kerület 

XXH. Kerület 

XXIII. Kerület 

Kerületek összesen 
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4. számú táblázat 

Kiadás miatti csökkentések a bevételekből 

2014. évre 

ezer Ft 

Kiadás miatti csökkentés a 
Megoszlás bevételekből 

(%) törvényben rögzített arányban 
- egyszeri levonás 

2. 3. 

1,54229750 -3 779 

5,07622909 -12 437 

7,22624018 -17 704 

6,11004338 -14 970 

l ,40816157 -3 450 

2,51692804 -6 166 

3,31902329 -8132 

3,80946081 -9 333 

3,61965731 -8 868 

4,71307384 -ll 547 

7,28511820 -17 849 

2,98544811 -7 314 

6,06949128 -14 870 

7,04585324 -17 262 

5,12986946 -12 568 

4,16786632 -10 211 

4,73956940 -ll 612 

6,59426818 -16 156 

3,47808963 -8 521 

3,58665199 -8 787 

4,88600440 -ll 971 

3,27164242 -8 016 

1,41901236 -3 477 

l 00,0000000 -245 OOO 



Megnevezés 

l. 

l. Kerület 

II. Kerület 

Ill. Kerület 
IV. Kerület 

V. Kerület 

VI. Kerület 

VII. Kerület 

VIII. Kerület 

IX. Kerület 

X. Kerület 
.. _ - -. ..-~--- -

XI. Kerület 

XII. Kerület 
XIII. Kerület 

XIV. Kerület 

XV. Kerület 

XVI. Kerület 

XVII. Kerület 

XVIII. Kerület 

XIX. Kerület 

XX. Kerület 
XXI. Kerület 

XXII. Kerület 
XXIII. Kerület 

Kerületek összesen 

Idegenforgalmi bevételekből történő részesedés a törvényben rögzített arányban 

2014. évre 

Üdülőhelyi feladatokhoz 

Megoszlás 
Idegenforgalmi adóból kapcsolódó 

Megoszlás 
(%) 

történő részesedés a központi hozzájárulásból 
(%) törvényben rögzített történő részesedés a 

l 00 %-ra átszámítva 
arányban törvényben rögzített 

arányban 
2. 3. 4. 5. 

-~-- --~ - ~~- ---- .. ...,..., ---- _,-

5,12986946 13,76297324 540 2 262 

4,16786632 11,18200630 438 l 838 

4,73956940 12,71583368 498 2 090 

6,59426818 17,69182183 694 2 908 

3,47808963 9,33139817 366 l 534 

3,58665199 9,62266111 377 l 582 

4,88600440 13,10870546 514 2 154 

3,27164242 8,77751908 344 l 443 
1,41901236 3,80708111 !49 626 

37,2729742 l 00,0000000 3 920 16 436 

5. számú táblázat 

ezer Ft 

Idegenforgalmi bevételből 
történő részesedés a 
törvényben rögzített 

arányban 
összesen 

6. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

-~ ·-· ----

o 
o 
o 
o 

2 802 

2 276 

2 588 

3 601 
l 8991 

l 9591 

2 668 
l 787 

775] 

20 356: 

N 
N 



Önkormányzatok 

l 

l. kerület 

n. kerület 

III. kerület 

IV. kerület 

v. kerület 

VI. kerület 

VII. kerület 

VIII. kerület 

IX. kerület 

x. kerület 
-~ ---

XI. kerület 

XII. kerület 

XIII. kerület 

XIV. kerület 

XV. kerület 

XVI. kerület 

XVII. kerület 

XVIII. kerület 

XIX. kerület 

XX. kerület 

XXI. kerület 

XXII. kerület 
XXIII. kerület 

Ker. összesen 

Fővárosi Önkormányzat 

Együtt: 

6. számú táblázat 

Az önkormányzatok részesedése a megosztott bevételekből összesen 
2014. évre 

Kiadás miatti 
Iparűzési adó Idegenforgalmi 

lparűzési adóból Pótlék, bírságból csökkentés a 
összesen bevételekből 

történő részesedés történő részesedés bevételekből 

- egyszeri levonás -
(2+3+4) történő részesedés 

2 3 4 5 6 

l 428 322 7 557 -3 779 l 432 100 

4 701 096 24 874 -12 437 4 713 533 

6 692 221 35 409 -17 704 6 709 925 

5 658 511 29 939 -14 970 5 673 481 

l 304 098 6 900 -3 450 l 307 548 

2 330 927 12 333 -6 166 2 337 094 

3 073 747 16 263 -8 132 3 081 879 

3 527 942 18 666 -9 333 3 537 275 

3 352 165 17 736 -8 868 3 361 033 

4 364 778 23 094 -ll 547 4 376 325 
·--- ·- ·--~- --·-- -- - -

6 746 748 35 697 -17 849 6 764 597 

2 764 823 14 629 -7 314 2 772 138 

5 620 956 29 741 -14 870 5 635 826 

6 525 165 34 525 -17 262 6 542 427 

4 750 772 25 136 -12 568 4 763 340 2 802 

3 859 861 20 423 -10 211 3 870 072 2 276 

4 389 315 23 224 -ll 612 4 400 927 2 588 

6 106 952 32 312 -16 156 6 123 108 3 601 

3 221 059 17 043 -8 521 3 229 580 l 899 

3 321 598 17 575 -8 787 3 330 386 l 959 

4 524 929 23 941 -11 971 4 536 899 2 668 

3 029 868 16 031 -8 016 3 037 884 l 787 

l 314 147 6 953 -3 477 l 317 624 775 

92 610 OOO 490 OOO -245 OOO 92 855 OOO 20 356 

96 390 OOO 510 OOO -255 OOO 96 645 OOO 21 186 

189 OOO OOO l OOO OOO -500 OOO 189 500 OOO 41 542 

Megosztott 
bevételek 
összesen 
(5+ 6) 

7 

l 432 100 

4 713 533 

6 709 925 

5 673 481 

l 307 548 

2 337 094 

3 081 879 

3 537 275 

3 361 033 

4 376 325 

6 764 597 

2 772 138 

5 635 826 

6 542 427 

4 766 142 

3 872 348 

4 403 516 

6 126 709 

3 231 480 

3 332 344 

4 539 568 

3 039 670 

l 318 399 

92 875 356 

96 666 186 

189 541 542 

N 
w 
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4. melléklet az előterjesztés-tervezethez 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. 

évi megosztásáról szóló rendelettervezethez 

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége 

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi 

CXXXIII. törvény 1.§ alapján a tárgyévre vonatkozóan a fővárosi önkormányzat és a kerületi 

önkormányzatok között megosztandó bevételek a forrásmegosztásról szóló közgyűlési rendeletben 

kerülnek meghatározásra. 

A rendelkezés célja a forrásmegosztási törvényben szabályozott bevételek a törvényben rögzített 

részesedés alapján történő megosztása. 

II. A társadalmi hatások 

A forrásmegosztásban szereplő adóbevételek adófizetési terhet jelentenek a társadalom egyes 

csoportjainak. 

A fővárosi önkormányzat a tárgyévre vonatkozó forrásmegosztási rendeletének tervezetét a kerületi 

önkormányzatok részére megküldi véleményezésre. A véleményezésre a kerületi önkormányzatoknak 

legalább 15 napot kell biztosítani. 

III. Gazdasági hatások 

Az adóalanyok szempontjából a szabályozás új terheket nem jelent. 

IV. Költségvetési hatások 

A forrásmegosztásról szóló rendelettervezet a megosztandó bevételek mértékét tekintve a főváros 

önkormányzatainak költségvetésére alapvető hatással bír, ugyanakkor a rendeletben meghatározott 

végrehajtási szabályozás a törvényhez képest újat nem hoz, így a végrehajtásról szóló rendelettervezet 

gyakorlati hatása semlegesnek minősíthető. 

V. Egészségügyi, környezeti hatások 

A forrásmegosztásnak közvetlen környezeti, egészségügyi hatása nem ismert, közvetett hatások 

azonban a főváros egyes feladatain keresztül érvényesülhetnek. 
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VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A forrásmegosztásban szabályozott bevételek elérése kiadásokkal jár. 

VII. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

Az adóbevételek beszedéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételeket, illetve a költségek fedezetét -a 

bevételek kapcsán - a Fővárosi Önkormányzat teremti meg a fővárosi önkormányzati adóhatóság 

működtetésével. A forrásmegosztási törvény alapján a kiadásokat fővárosi és a kerületi 

önkormányzatok a részesedésük arányában viselik. Ennek érdekében a költségek fedezetére 

visszatartott összeggel kell csökkenteni a megosztásra kerülő bevételek körét. 



2009 
Megnevezés 

(tervezett) 

Település-uzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokhoz kapcsolódó 
nonnatív hozzáJárulás l 790,6 
Települési önk. üzemeltetési, Igazgatási, sport- és kulturális feladatok 
normatív hozzáJárulása 0,0 

Települést sportfeledatokhoz 847,0 

Üdülőhelyt feladatokhoz k~_csolódó normatív hozzá árulás 3 000,0 

Átengedett SZJ a (helyben maradó) 39 158,9 

le. adóerö-képesséo- miatti csökkenés -26 704,3 

Átengedett SZJa csokkentés után !2 454,6 

Központi források összesen 15 454,6 

Id~enforgalmi adó l 500,0 

Számításba bevont Íparűzési adó !96 000,0 

Luxusadó 0,0 

Helyi adóhoz kapcsolódóan kiszabott pótlék és bírsáobevétel 

Mindösszesen 215 592,2 

Kimutatás a megosztandó bevételek 2009-2014. évek közötti változásáról 
a fővárosi önkormányzati gazdaság egészében 

2010 Változás'% 2011 2012 Változás Változás%, 

(tervezett) 
2010/2009 terv 

(tervezett) (tervezett) összege 2012/2011 terv 

3 300,2 4 693,3 6 905,0 2 211,7 147% 

l 400,0 47% 225,0 45,0 -180,0 20% 

40 475,9 103% 37 895,0 33 993,5 -3 901,5 90% 

-27 711,9 104% -23 437,7 -23 223,5 214,2 99% 

12 763,9 102% !4 457,3 10 770,0 -3 687,3 74% 

17 464,1 113% 19 375,6 17 7211,11 -1655,6 91% 

l 400,0 93% 150,0 30,0 -120,0 20% 

!97 700,0 101% 193 000,0 !84 000,0 -9 000,0 95% 

- 0,0 

216 564,1 11111% 212 525,6 2111 7511,11 -lll 775,6 95% 

2013 Változás Index 

(tervezett) összege 2013/2012 

-6 905,0 

22,5 -22,5 50% 

-33 993,5 

23 223,5 

-10770,0 

22,5 -17 697,5 O% 

!5, 0 -15,0 50% 

!89 000,0 5 000,0 103% 

-

!89 037,5 -12 712,5 94% 

3. me/lék/et az előlerjesztéshez 
MFt-han 

2014 Változás Index 

(tervezett) összege 2014/2013 

0,0 

33,5 11,0 149% 

0,0 

-500,0 -500,0 

0,0 

33,5 ll,O 149% 

8,0 -7,0 53% 

189 000,0 0,0 100% 

-504,0 

l 000,0 l 000,0 

189 541,5 5114,11 ]()()% 
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Változás •vo 

Megnevezés 2009/2008 

(tervezett) 
terv 

Me2.osztott bevételek · OfCÍmei 

Tel_~illésí önk. uzemelt., igazg. sport és kult. fa.* 45 019 75% 

Települési sportfeladatok 21 295 

Átengedett SZJ A 313 !35 121% 

Jövedelemdifi mérsékléséhez kapcs. korrekció ll 769 

Idegenforgalmi adó 37 713 116%, 

Üdülőhelvi feladatok 75 427 116% 

llparűzési adó 4 951451 106%, 

Luxusadó o 

Korrekctó a forrásmegosztás fávárosnál végzett ÁSZ vizsgálat miatt ll 827 

Pótlék. bírság 

Egyszeri levonás 

Összesen 5 467 636 107% 

* 2010. és 2011 évben egy soron szerepel a telepillési sportfeladatokra biztosított nonnatív támogatás 

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzatot 
osztottan megillető bevételek 

2009-2014. évek 
közötti alakulása 

200 9 forrás~ 2010 
Változás% 

20 ll 
Változás o/o 

csökkenés 
2010/2009 2011/2010 

tervhez 
terv ten' 

(módosított) képest (tervezett) (tervezett) 

44 815 204 81 526 123% 118 386 l45'V., 

21 !99 96 o o 

311 719 l 416 315 311 101% 364 678 116% 

ll 716 53 134 577 1149% 54 996 41%) 

37 543 170 34 585 92%, o O% 

75 085 342 34 585 46% o 

4 905 577 45 874 4 883 830 100% 4 868 317 100% 

o o o 

ll 827 -67 -l% 25 538 -38116% 

5 419 481 48 155 5 484 347 101% 5 431 915 99% 

2012 
Változás% Változás 

2013 
Változás% 

2012/20 ll bázisévhez 2013/2012 
terv viszonyítva terv 

(tervezett) (tervezett) 

!72 538 !46% 54 152 o 

o o 

269 114 74%, -95 564 o 
41 465 75%, ~13 531 o 

o o 

o o 

4 597 659 94% -270 658 4 364 778 95% 

o o 
-781 -3%, -26 319 -l 0! 6 !30% 

5 079 995 94% -351 920 4 363 762 86% 

.f me/lék/et az előterjesztéshez 
eFt-ban 

Változás 
2014 

Változás% 
bázisévhez - 2014/2013 
viszonyítva terv 

(tervezett) 

-172 538 o 

o 

-269 114 o 

~41 465 o 
o 

o 
-232 881 4 364 778 100% 

o 
-235 o O% 

23 094 

-ll 547 

-716 233 4 376 325 100% 

Változás 
bázisévhez 
viszonyítva 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 

l 016 

23 094 

-ll 547 

12 563 


