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I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros főpolgármestere a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi 
önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. ev1 megosztásáról szóló 
rendelettervezetet - a 2. melléklet szerint - a 2016. január 8-án kelt levelében küldte meg 
Önkormányzatunkhoz. A főpolgármester a rendelettervezet véleményezését 15 napon belül 
kérte ÖnkormányzatunktóL A fentiek alapján az előterjesztés 3. mellékletében található a 
fővárosi önkormányzati gazdaság egészében megosztandó bevételek 2011-2016. évek közötti, 
a 4. mellékletben az Önkormányzatunkat megillető bevételek 2011-2016. évek közötti 
alakulása. 

II. Hatásvizsgálat 

A Fővárosi Önkonnányzat és a kerületi önkonnányzatok közötti forrásmegosztást a fővárosi 
önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi 
CXXXIII. törvény (továbbiakban: Fmt.) szabályozza. 

Az Fmt. 2014. január l-jétől hatályos 2. §(l) bekezdés a) pontja, a 2. §(2) és (4) bekezdése 
az alábbiak szerint rendelkezik: 
"2. § (l) A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat - a (3) bekezdésben 
foglalt kivétellel -
a) a fővárosi önkormányzat közgyűlésének rendeletével - törvény alapján - a fővárosi 
önkormányzat által kivetett helyi adóból származó, a (4) bekezdésben foglalt, kiadásként 
visszatartott összeggel csökkentett bevétel, valamint az e törvényben meghatározott szabályok 
szerint osztottan illeti meg. 
(2) A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat e törvényben meghatározott 
szabályok szerint osztottan illetik meg a fővárosi önkormányzat közgyűlésének rendelete 
alapján kivetett helyi adóhoz kapcsolódóan kiszabott pótlékból és bírságból szánnazó 
bevételek. 
(4) A fávárosi önkormányzati helyi adóztatással kapcsolatos kiadásokat az (l) bekezdés a) 
pontja szerinti bevételből részesülők viselik részesedésük arányában. Kiadásként a fővárosi 
önkormányzatnál a beszedéssel - a fővárosi önkormányzati adóhatóság működtetésével -
összefüggően felmerült kiadásokat kell figyelembe venni." 

A szabályozás - a fentiek szerint - a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok 
közötti megosztott bevételnek tekinti nemcsak a fővárosi önkormányzat által kivetett helyi 
adóból származó bevételt, hanem az ezekhez kapcsolódó bírságokból és pótlékokból beszedett 
bevételt is. Az adóbevétel elérése a Fővárosi Önkormányzatnál kiadással jár, amely kiadást a 
2014. évet megelőzően az Fmt. nem vette figyelembe. A szabályozás szerint a megosztásra 
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kerülő bevételt csökkentik a fővárosi önkormányzatnál beszedett, a helyi adókkal 
kapcsolatban felmerült kiadások. 

Az Fmt. 2016. január l-jétől hatályos 3. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: 
"3. § A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat a 2. § alapján osztottan 
megillető bevételekből a fővárosi önkormányzatot 52,5%, a kerületi önkormányzatokat 
együttesen 47,5% részesedés illeti meg." 

A fenti szabályozás alapján a megosztott bevételből a Fővárosi Önkormányzat részesedése 
51 %-ról52,5%-ra nő, míg a kerületek részesedése 49%-ról47,5%-ra csökken. 
Az iparűzésiadó-bevétel vonatkozásában a 2016. évi forrásmegosztási rendelettervezet a 
2016. évi iparűzésiadó-bevételi terv alapján készült. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat iparűzésiadó-bevétele 295 156 eFt összeggel növekszik a 2015. évi 4 838 206 
eFt előirányzathoz képest. 

III. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2016. január ,J_l': J'--.JL 
Kovács Róbert 

pontból ellenjegyzem: 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2016. ( ...... )határozata 

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2016. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi Önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. 
évi megosztásáról szóló rendelettervezetben foglaltakkal egyetért. 

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

Határidő: 2016. január 29. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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8 KözgyOiés részére 

Tisztelt Közgyűlési 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Pénzügyi Fllpolgármester-helyettes 

ikt. szám: FPH039/2 - 2/2016 

tárgy: 
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi 

önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2016. évi megosztásáról szóló 
rendelettervezet 

etökészítö: Pénzügyi Főosztály 

egyeztetésre megküldve: 
" a kerületi önkormimyzatoknak 

" a Fővárosi Közgyűlés Költségvetési 

Bizottságának 

o az Önkormányzati és Rendészeti 
Tanácsnoknak 

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 
elfog adásával. 
A szabályozás a 2014-től bevezetett 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 birságból és pótlékból 
beszedett bevételt is. 
Az adóbevétel elérése kiadásokkal jár, mely kiadásokat a 2014. évet megelőzően az Fmt. nem 
vett figyelembe. A módosltásban foglaltak szerint a megosztásra kerülő bevételt csökkentik a 
fővárosi önkormányzatnál beszedett, a helyi adókkal kapcsolatban - a fővárosi önkormányzati 
adóhatóság működtetésével összefüggően - felmarült kiadások. 
A 2015. évi CCXII. törvény elfogadásával is módosult az Fmt. A fővárosi önkormányzatot és a 
kerületi önkormányzatokat osztottan megillető adóbevételekből származó részesedési arány a 
fővárosi önkormányzat vonatkozásában a 2016. évtől 51%-ról 52,5%-ra, a 2017. évtől pedig 
52,5%-ról 54%-ra növekszik, a kerületek esetében pedig ugyanennyivel csökken. Sor került 
továbbá annak előírására is, hogy a Fővárosi Önkormányzat a megosztott adóbevételből a helyi 
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közösségi köztekedési feladat ellátására köteles fordítani a feladat ellátásához szükséges 
összeget. 
Jelenleg a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásra 
vonatkozó szabályozást kizárólag az Fmt. tartalmazza, melynek 7. §-ában kap felhatalmazást a 
fővárosi önkormányzat képviselö-testülete arra, hogy a tárgyévre vonatkozóan a fővárosi 

önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek összegét és azok 
beszedésével összefüggően felmerült kiadások elszámolásának rendjét rendeletben határozza 
meg. 

Az ÁSZ 2015. évi forrásmegosztási rendeletra vonatkozó felülvizsgálata 

A hatályos Fmt. 6. § (1) bekezdésének megfetelöen az Állami Számvevőszék 2015-ben is 
felülvizsgálta a Fővárosi önkormányzat aktuális forrásmegosztási rendeletét Az ÁSZ a 2015. év 
folyamán lefolytatott vizsgálatról szóló jelentését 2015. decemberében küldte meg 
észrevételezés re. 

Az ÁSZ összegző megállapításait, mely szerint az ellenőrzés számítási hibákat nem tárt fel 
és a rendeletalkotás folyamata, valamint a végrehajtás megfelelt a jogszabályokban és a 
belső szabályzatokban foglalt előírásoknak jelen előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 

A 2016. évi forrásmegosztási rendelet előkészítése 

A 2016. január 1-jétől hatályos Fmt. rögzíti, hogy a megosztott bevételekből a Fővárosi 

Önkormányzat részesedése a korábbi 51% helyett 52,5%-ra nő, míg a kerületek részesedése 
49%-ról 47,5%~-ra csökken. A Főváros az őt megillető 52,5%-ból a helyi közösségi köztekedési 
feladat ellátására az ehhez szükséges összeget köteles a tárgyévben fordítani. 

A bevételek számbavétele 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló 2010. évi CUI l. tőlVény módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. tőlVényt 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 2016. évi esetében is- beleegyezését adja. Az 
Fmt. 2. § b) pontja alapján a forrásmegosztás csak arra a bevételre terjed ki, amely a helyi 
adókról szóló töfVény elöfrásai szerint a kerületi önkormányzatok előzetes beleegyezését 
követően a fővárosi önkormányzat rendelete alapján kivetett idegenforgalmi adóból származik, 
illetve az Fmt. 4. §(2) bekezdés alapján ezt a 2. § (1) bekezdés b) pont szerinti bevételt csak a 
helyi adá kivetését a Fővárosi Önkormányzatnak átengedő kerületi önkormányzatok között kell a 
törvényben meghatározott arányban feloszlani. A forrásmegosztási számitásokban ezért úgy 
számoltunk, hogy - az Fmt. előírásainak megfelelöen - csak azon kerületek részesednek a 
Fővárosi Önkormányzat által kivetett idegenforgalmi adóból, amelyek jelezték, hogy ezen adó 
bevezetését nem tervezik 2016-ban és ezt a jogot átengedik a Fővárosi Onkormányzatnak. 
Összesen 15 kerület jelezte, hogy saját maga kfvánja a helyi idegenforgalmi adót kivetni. A 
főváros egészére mindössze 6,0 millió Ft idegenforgalmi adó kerül megosztásra. A 2015. évben 
befolyt 6,0 millió Ft idegenforgalmi adó bevétellel kapcsolatban jelentösebb körülmény változás 
nem történt, ezért a 2015. évi tény teljesitési adat alapján került meghatározásra a 2016. évi 
tervszám. Azok a kerületi önkormányzatok, melyek maguk szedik be az adót, a Főváros által 
beszedett összegből nem részesülnek. 
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Az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó központi támogatás igényléséről a Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet 1.1.e) pontja rendelkezik. A 
törvény alapján azonban figyelembe kell venni a 2. melléklet V. Beszámítás, kiegészités pontját. 
A beszámítás szerint az említett jogcfmen megillető támogatást is bele kell kalkulálni a települési 
önkormányzat számított bevételével összefüggő támogatáscsökkentésbe, ezáltal a Fővárosi 
önkormányzat 2016-ban OdOiöhelyi feladatokhoz kapcsolódó központi támogatásból nem 
részesül. 

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 adóból származó bevétel. Ennek 
értelmében a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület (Margitsziget} 
tekintetében az adó bevezetésére a Fővárosi Önkormányzat jogosult. 

Az iparűzési adóbevétel vonatkozásában a 2016. évi forrásmegosztási rendelet-tervezet a 2016. 
évi iparüzési adóbevételi terv alapján készült. Osszfővárosi szinten az iparűzési adóbevétel a 
2015. évi eredeti költségvetésben 209 milliárd Ft-tal szerepelt, év közben az előirányzat 219 
milliárd Ft-ra módosult. Ennek oka kettős: az adófizetési kötelezettség vonatkozásában, a főváros 
kiemeJt súllyal bfró gazdasági ágazatok teljesítménye (feldolgozóipar, kereskedelem, pénzügy, 
informatika, műszaki tevékenység) a KSH által közzétett gazdasági mutatókhoz képest jelentős 
pozitiv eltérést mutatott. A pénzforgalmi oldalon pedig mintegy 3,5 milliárd Ft-tal kevesebb 
túlfizetés visszaigényléssei lehetett kalkulálni. 2016. évre iparűzési adó bevétel 229 milliárd Ft~ 
ban tervezhető, figyelembe véve a 2015. évi tényleges bevételeket, valamint a központi 
költségvetésben a kormányzat által prognosztizált gazdasági mutatókat. 

A 2016. évi forrásmegosztást alapvetően befolyásoló bevételek 2015-2016. évi alakulásáról a 
következő táblázatban adunk áttekintést 

Kimutatás a megosztandó bevételek 2015-2016. évek közötti változásáról 

miHió Ft 

2015. 2016. Változás Index 

Megnevezés (tervezett} (tervezett) összege 2016/2015 
1. Idegenforgalmi 

7,0 6,0 -1,0 85,7% 
adó 
2. lparűzési adó 209 000,0 229 000,0 20 000,0 109,6% 

3. le.: 
adóbaszedéssei 

-500,00 -300,00 200,0 60,0% 
kapcsolatos 
kiadások 
4. Helyi adóhoz 
kapcsolódóan 

1 000,0 600,0 -400,0 60,0% 
kiszabott pótlék és 
bf rságbevételek 

összesen (1+2+3-4) 209 507,0 229 306,0 19 799,0 109,5% 

Ebből: 

5. Kerületi 
102 658,4 108 920,3 6 261,9 106,1% önkormányzatok 

6. Fővárosi 
106 848,6 120 385,7 13 537,1 112,7% önkormányzat 
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A finanszírozási rendszer alapján a megosztható bevételek körébe már csak az iparűzési adó, a 
helyi adókhoz 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 - sorolható. összességében 
elmondható, hogy a törvényi szabályozás következtében a kerületi önkormányzatokat ősszesen 
108,9 milliárd Ft, míg a Fővárosi Önkormányzatot 120,4 milliárd Ft illeti meg. 

A kiadások számbavétele 

Az adóbaszedésset összefüggö kiadásokkal kapcsolatosan az Fmt. a 2.§ (6) bekezdése egy felső 
korlátot állapít meg, mértéke a pótlékból és bírságból származó bevétel tervezett összegének 
50%~a, 2016. évre mintegy 300 millíó forint. A 2015. évhez képest a levonásra kerülő kiadások is 
csökkentek, melynek oka, hogy a késedelmi pótlék és birság bevételek csökkenését idézte elö a 
jegybanki alapkamat csökkenése. A kiadásként visszatartott összeg tervezése során a felső 
korlát összegét szerepeltetjük, és a levonását a 2015. évi költségvetési rendeletének 
végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatályba lépését követő havi utalásnál 
egyszeri jelleggel érvényesítjük. Az adóbaszedéssei kapcsolatos kiadásokat a Fővárosi 

Önkormányzat költségvetési rendelete, illetve a költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló 
(zárszámadási) fővárosi önkormányzati rendelete tartalmazza. 

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 szarinti arányokban kerül felosztásra. 

Az Fmt. 4. § (2) bekezdése értelmében az idegenforgalmi adót a helyi adó kivetését a fővárosi 
önkormányzat közgyűlésének átengedő kerületi önkormányzatok között szintén az 1 . számú 
malléklet szarinti arányoknak megfefelöen kell felosztani. 

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 
2016. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés 2. melléklete szarint 
terjesztem elő megalkotásra. 

A 2016. évi forrásmegosztás háttérszámításait az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében előírt előzetes 

hatásvizsgálat megtörtént1 annak eredményét jelen előterjesztés 4. melléklete tartalmazza. 
A rendeletalkotásban való társadalmi részvétel biztosítása érdekében a rendelettervezet a 
www.budapest.hu honlapon közzélételre kerül. 
A Fmt. 5. § (1) bekezdése előírja, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozó 
rendetettervezetet a kerületi önkormányzatok részére véleményezés céljából a tárgyév január 1 O
éig kell megküldenie, a véleményezésre a kerületeknek legalább 15 napot kell biztositani, és a 
rendeletet a Fővárosi Közgyűlés január 31-éig lépteti hatályba. 

4/6 
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Jelen előterjesztést megküldtem a kerületi önkormányzatok polgármesterej 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. 

5/6 
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Döntési javaslat 

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 

1. 

megalkotja ... /2016. ( ... ) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi 
önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáróL 

Döntéshozatal módja: 

A rendelet megalkotásához minősltett szavazattöbbség szükséges. 

Budapest, 2016. január "\Jfw · 

"(.;~~-:->, 
\ 

:- \ 
,· ..... , 

:c l 

Í Szignálta; 

l ............... ~~~~?) ........... .. 
1 Stabónó dr. l@kovics Borbála 
i:<.JC \ . ot c referalúra-vezetö 

1 
j ~\<..oiOL. 

6/6 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Kivonat 
az Állami Számvevőszék a fővárosi önkormányzatot és a kerületi 

önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló-
2015. decemberében, észrevételezésre megküldött-

j elentéséből 



ÖSSZEGZÉS 
Az ASZ1 a Fővárosi Önkormányzatot2 és a kerületi ön
kormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. 
évi megosztásának, valamint a he~vi adózással kapcso
latos kiadások megállapítás ának, elszámolásának sza
bá~vszerűségét ellenőrizte 2014. szeptember l-jétől 
2015. augusztus 31-éig terjedő időszakra vonatko
zóan. Az összesített értékelés alaP,ján a 2015. évi for

rásmegosztási rendeletalkotás fo(vamata. a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkor
mányzatokat osztottan megillető bevételi és kiadási tervszámok megállapitás a, a megosztott 
helyi adóbevételek pénzügyi elszámolása, valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadások 
elszámolása szabályszerű volt. Az ellenőrzés számítási hibákat nem tárt fel, igy korrekdó 
végrehajtására a 2016. éviforrásmegosztási eljárás során nincs szükség. 

• Az ellenőrzés társadalmi indokoltsága 

A demokratikus társadalmakban alapvetéS igény, hogy a közpénzeket haszná Iók tevékenységükről elszámofjanak, ah
hoz egyértelmű és érvényesíthet6 fele.lősségi szabalyok társuljanak. Az ÁSZ stratégiájában hangsúlyos szerepet szán 
annak, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseível el6mozdítsa a közpénzUgyek átláthatóságát, 
rendezettségét és Javaslataival a közpénzek szabályos felhasználását segítse. 

A fentiek érvényesülését támogatja az ÁSZ-nak a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osz-· 
tottan megiUet{S bevételek 2015. évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Az átlátható és et
számoltatható közpénzfelhasználás megteremtését és felhasználásának szabályszerűségét segíti az ellenőrzés. 

fl 
Főbb megállapítások, következtetések 

A Fdvárosl Önkormányzat 2015. évi forrásmegosztási rendeletalkotási folyamata szabályozott volt, a végrehajtás ösz" 
szességében megfelelt a jogszabályokban és belsd szabályzatokban foglalt előírásoknak. 

A Fővárosi Önkormányzat a forrásmegosztási rendeletalkotással kapcsolatos feladatokról belséí szabályzataíban, 
folyamatleírásaiban, a munkaköri Jerrásokban-a Pénzügyi Számviteli és Kataszteri Osztá If munkaköri leírásai kivé
telével- rendelkezett és azok megfeleltek az Áht.4, illetve a Bkr.5 előírásainak. A belső szabályzatokban előírt rendel
kezések megfelelő alapot képeztek a forrásmegosztáshoz kapcsolódó feladatok szabályozott és szabályos végrehaj
tásához. A forrásmegosztás és a 2015. évi forrásmegosztási rendelettervezet előkészítése során azonban a Pénzügyi 
Főosztály BMSZ16 előírásai ellenére a Kontrolling Osztály7, valamint a Pénzügyi Számviteli és Kataszteri Osztály nem 
végezte el a részére előírt belső felOlvizsgálatot és véleményezést: 

A Fővárosi Önkormányzat a 2015. évi forrásmegosztási rendeleténei(B megalkotása során betartotta a forrásmeg
osztási tv. 9-ben előírt eljárási szabályokat. A 2015. évi forrásmegosztási rendeletben foglaltak összhangban voltak a 
forrásmegosztási tv. előírásaival, és tartalmazta az abban előírt vatamennyi tartalmi elemet és eljárási szabályt. 

A 2015. évi forrásmegosztási rendeletben a helyi adó, valamint a pótlék és bírság tervszámai megalapozottak 
voltak. A forrásmegosztási tv.-ben·fog!altaknak megfelelő arányban és összegben állapították meg és számolták el a 
kerületeket megillető bevételeket, és érvényesítették a kiadásokat. " 

A forrásmegosztásnál figyelembe vett, az adóhatóság10 működtetésével összefüggél, helyi adózással kapcsolatos 
kiadások tekintetében a 2015. évi előlegként meghatározott mOködési kiadások megállapítása és elszámolása sza· 
bályszerű volt. 

5 



Összegzés 9 

A forrásmegosztás keretében tervezett bevételek és kiadások részesedési arányszámok alapján történő megesz" 
tása és elszámolasa megfelelt a forrásmegosztási tv. előírásainak, számítási hibákat nem tárt fel az el!en6rzés, így 
korrekció végrehajtására. a 2016. évi forrásmegosztási eljárás során nincs szOkség. 

Az utóelleneírzés keretében az ÁSZ megállapftotta, hogy az ÁSZ 2014. évi ellenőrzése aJapján tett két javaslata 
közOI a forrásmegosztási r~ndelet tartalmi módosftására vonatkozó javaslatot az eléírt határidőben, a 2015. évi for
rásmegosztási rendeletben hasznositotta a Fővárosi Önkormányzat. A PénzOgyi F6osztály BMSZrének és a munka
körl leírásoknak a módosítására az előfrt határidön túl intézkedtek. A forrásmegosztásban résztvevők körének és fel
adatainak módosításáva! biztosították a Pénzügyi Félosztály BMSZ211~jében előírtak és a gyakorlat összhangját. 

6 
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2. melléklet az előte1jesztéshez 

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
.... ./2016. ( ......... ) önkormányzati rendelete 

a Fővárosi Önkormányzatot 
és 

a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 

2016. évi megosztásáról 
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
••.... /2016. ( ............ )önkormányzati rendelete 

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2016. 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 
2006. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) alapján osz
tottan megillető bevételekből 20 I 6-ban 

a) a Fővárosi Önkormányzatot 52,5%, 
b) a kerületi önkormányzatokat együttesen 47,5% 

részesedés illeti meg. A Fővárosi Önkormányzat az őt megillető 52,5%-ból a helyi közösségi 
köztekedési feladat ellátására az ehhez szükséges összeget köteles a tárgyévben fordítani. A 
kerületi önkormányzatokat együttesen megillető részesedés felosztásakor a forrásmegosztás
ról szóló törvény 4. §-ában foglaltak szerint kell eljámi. 

2. A helyi iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókhoz kapcso" 
lódóan kiszabott késedelmi pótlékból és birságból származó bevételek, valamint a helyi 

adózással kapcsolatos kiadások megosztása 

2.§ 

(l) A Fővárosi Közgyűlés az iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi 
adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételeket, 
valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadásokat e rendelet l. §a) és b) panijában meg
határozott arányban osztja meg a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok 
között. 

(2) A Fővárosi Közgyűlés a 229 OOO OOO ezer Ft összegben tervezett helyi iparüzési adóból 
származó bevételből 

a) az e rendelet 1. § a) pontja alapján meghatározott részt a Fővárosi Önkormányzat~ 
hoz szabályozza. 
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b) az e rendelet l. § b) pontja szerint meghatározott rész megosztását az egyes ke1ületi 
önko1mányzatok között az J. melléklet 2. oszlopa szerinti részesedési arányoknak 
megfelelően az l. melléklet 3. oszlopban ajánlott összegekben határozza meg. 

c) a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból szá.Imazó 
600 OOO ezer Ft összegben tervezett bevételből 315 OOO ezer Ft~ot a Fővárosi Ön~ 
kormányzathoz, összesen 285 OOO ezer Ft~ot pedig a kerületi önkonnányzatokhoz 
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 iparüzési adó bevételből része
stilők viselik az l. §~ban meghatározott részesedéstik 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 300 OOO ezer Ft összegű helyi adókhoz 
kapcsolódó kiadást 157 500 ezer Ft összegben a Fővárosi Önkormányzatnál, 
142 500 ezer Ft összegben pedig a kerUleti önkormányzatoknál kell figyelembe 
venni és levonni. A kerületi önkormányzatoktól levonandó kiadások összegeit 
(ajánlott tervszámaít) az l. melléklet 5. oszlopa határozza meg. 

e) a helyi iparüzési adó bevételből történő részesedéseknek a b)- d) pontok együttes 
összegeit - mint a helyi iparűzési adó ajánlott tervszámait-az l. melléklet 6. osz
lopa tartalmazza. 

(3) A Fővárosi Közgyűlés a forrásmegosztással érintett tervszinten 6 OOO ezer Ft összegű 
idegenforgalmi adóból származó bevételt 3 ISO ezer Ft összegben a Fővárosi Önkor
mányzathoz, 2 850 ezer Ft összegben pedig a XVI-XXIII. kerületi önkormányzatokhoz 
szabályozza, melynek kerületi önkormányzatonkénti részesedését (ajánlott tervszámait) a 
2. me/lék/et 3. oszlopaszerint határozza meg. 

3.§ 

(l) Azok a kerületi önkormányzatok, amelyek 2016-ban bevezetik az idegenforgalmi adót, a 
Fővárosi Önkormányzat által beszedett idegenforgalmi adó bevételből a bevezetés ha
tálybalépésének időpontjától kezdődően nem részesülnek. 

3. Végrehajtási szabályok 

4.§ 

(l) A 2. § (2) bekezdése szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat szán1láira helyi ipar
űzési adó, illetve a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság címen 2016. ja
nuár l-jétől 2016. december 31-éig befolyt bevételre kell alkalmazni. 

(2) A FőpolgáJ.mesteri Hivatalnak havonta, a tárgyhát követő hónap l O-éig kell átutalnia a 
helyi iparüzési adó bevételt, illetve a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság 
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bevételeket - a 2. § (2) bekezdésben szabályozott részesedési aránynak megfelelően - az 
önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira, az alábbi eltéréssel: 

a) a június hónapban befolyt iparűzési adó bevételt, valamint a helyi adólehoz kapcsolódó 
késedelmi pótlék és bírság bevételeket úgy kell átutalni, hogy az június 30-áig megér
kezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszá
molási számláira. 

b) a december hónapban befolyt iparűzési adó bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcso
lódó késedelmi pótlék és bírság bevételeket úgy kell átutalni, hogy az december 31-éig 
megérkezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési 
elszámolási számláira. 

(3) A 2. § (3) bekezdés szerinti szabályozást a Fővárosi Önkonnányzat idegenforgalmi adó
beszedésset kapcsolatos számlájára 2016. január l-jétől 2016. december 31-éig befolyt 
idegenforgalmi adó bevételre kell alkalmazni. 

(4) A Főpolgánnesteri Hivatalnak: 

a) havonta, júniusban és decemberben a tárgyhó utolsó napján, a többi hónapban a tárgy
hót követő hó l O-éig kell a befolyt idegenforgalmi adó bevétel arányos részét átutalnia 
a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási 
számláira, kivéve a külön törvényben meghatározottak szerinti Fővárosi Önkormány
zat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat által be
vezethető idegenforgalmi adóból befolyt bevételt. 

4. A helyi adó bevételhez kapcsolódó kiadások elszámolási rendje 

5.§ 

(l) A Fővárosi Önkom1ányzat a 2015. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló 
fővárosi önkormányzati rendeletben a kivetett helyi adóból származó bevétel beszedésével 
összeftiggöen febnerült kiadásokra meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe és 
annak levonását a 2015. 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 2016. évi tényleges kiadások különbözetét 
a 2016. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet ha
tályba lépését követő havi utalásnál számolja el a kerületi önkormányzatok felé. 
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Záró rendelkezés 

6.§ 

Ez a rendelet 2016. január 31-én lép hatályba. 

7.§ 

Hatályát veszti a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megille
tő bevételek 2015. évi megosztásáról szóló 3/2015. (I. 28.) Föv. Kgy. rendelet. 

Sárádi Kálmátmé dr. 

fójegyző 

Tarlés 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 2016. évi megosztására. 

A rendelet rögzíti a forrásmegosztásról szóló törvényben meghatározott bevételek megosztá
sának arányait és a megosztott bevételek önkormányzatonkénti 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 önkormányzatok közötti megosztással szabályazza a helyi ipar
üzési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott ké
sedelmi pótlék és bírságból származó bevételek, valamint a helyi adóztatással kapcsolatos 
kiadások összegeit 

A 4. § a végrehajtási szabályokat rögzíti: 
• Az (1)-(2) bekezdések a helyi iparüzési adó, valamint a helyi adókhoz kapcsolódóan ki

szabott késedelmi pótlék és bírságbevételek elszámolási, utalási rendjét tartalmazzák. Ál
talános szabály a tárgyhát követő hó l O~éig történő utalás. Emellett tételesen rögzítésre 
kerülnek az ettől eltérő, illetve a feltételhez kötött utaJási szabályok. 

• A (3)-(4) bekezdések az idegenforgalmi adóval kapcsolatos tervezési és utalási szabályo
kat tartalmazzák. 

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

A 6. § záró rendelkezésként a rendelet hatálybalépés napját 2016. január 31. napjában hatá
rozzameg. 

A 7.§ rendelkezik a korábbi forrásmegosztási rendelet hatályon kívül helyezéséről. 



/. melléklet a /2016. ( 

A helyi iparűzési adó bevétel kerületi önkormányzatok közötti megosztása 

és ajánlott tervszáma 

2016.évre 

Önkormányzatok megnevezése Részesedési Részesedési arány Részesedési arány 
arányok a szerinti helyi iparűzési szerinti pótlék, bírság 

törvény szerint adó 

l. 

Il. 
III. 
IV. 
v. 
VI. 
VII .. 
VIII. 
IX. 
x. 
XI. 
XII. 
XIII. 
XIV. 
XV. 
XVI. 
XVII. 
x vm. 
XIX. 
XX. 
XXI. 

l 
kerületi önkormányzat 
kerületi önkormányzat 
kerületi önkormányzat 
kerületi önkormányzat 
kerületi önkormányzat 
kerületi önkormányzat 
kerületi önkormányzat 
kerületi önkormányzat 
kerületi önkormányzat 
kerületi önkormányzat 
kerületi önkormányzat 
kerületi önkormányzat 
kerületi önkormányzat 
kerületi önkormányzat 
kerületi önkormányzat 
kerületi önkormányzat 
kerületi önkormányzat 
kerületi önkormányzat 
kerületi önkormányzat 
kerületi önkormányzat 
kerületi önkormányzat 

(%) 

2 
1,54229750 
5,07622909 
7,22624018 
6,11004338 
1,40816157 
2,51692804 
3,31902329 
3,80946081 
3,61965731 
4,71307384 
7,28511820 
2,98544811 
6,06949128 
7,04585324 
5,12986946 
4,16786632 
4,73956940 
6,59426818 
3,47808963 
3,58665199 
4,88600440 

XXII. kerilleti önkormányzat 3,27164242 
XXIII. kerületi önkormányzat 1,41901236 

Kerületi önkormányzatok összesen 100,00000000 

(e Ft) 

3 
l 677 634 
5 521 668 
7 860343 
6 646200 
l 531 728 
2 737 788 
3 610 268 
4 143 741 
3 937 282 
5 126 646 
7 924 387 
3 247 421 
6 602 089 
7 664 127 
5 580 016 
4 533 597 
5155 467 
7 172 915 
3 783 292 

3 901 381 
5 314 751 
3 558 729 

l 543 531 

108 775 OOO 

(e Ft) 

4 
4 396 

14 467 
20 595 
17 414 
4 013 
7173 
9 459 

10 857 
10 316 
13432 
20 763 
8 509 

17 298 
20 081 

14 620 
ll 878 
13 508 
18 794 
9 913 

10 222 
13 925 

9 324 

4 044 

285 OOO 

Részesedési arány 
szerint a kiadás miatti 

csökkentés összege 
- egyszeri /evotlds -

(e Ft) 

5 
-2198 
-7 234 

-10 297 
-8 707 
-2 007 
-3 587 
-4 730 
-5 428 
-5158 
-6 716 

-10 381 
-4 254 
-8 649 

-10 040 
-7 310 
-5939 
-6 754 
-9397 
-4 956 
-5 Ill 
-6 963 
-4 662 
-2 022 

-142 500 

) Főv.Kgy.rendelethez 

Helyi iparüzési adó 
ajánlott tervszáma 

(3+ ..... +5) 

(e Ft) 

6 
1679 832 
5 528 902 
7 870 640 
6 654 906 
1533 734 
2 741 375 
3 614 997 
4149169 
3 942 440 

5 133 362 
7 934 769 
3 251675 
6 610 738 
7 674 167 
5 587 326 
4 539 536 

5 162 221 
7 182 312 
3 788 248 
3 906 492 
5 321 714 
3 563 391 
l 545 553 

108 917 500 

J-> 
(]l 
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2. melléklel a 12016. ( ) Főv.Kgy.rendelethez 

Az idegenforgalmi adó kerületi önkormányzatok l<özötti megosztása 

és ajánlott tervszáma 

... 

Önkormányzatok megnevezése 

I. kerületi önkormányzat 

JI. kerületi önkormányzat 

III. kerületi önkormányzat 

IV. kerületi önkormányzat 

v. kerületi önkormányzat 

VI. kerilleti önkormányzat 

VII. kerületi önkormányzat 

vm. kerületi önkormányzat 

IX. kerületi önkormányzat 

x. kerületi önkormányzat 

XI. kerületi önkormányzat 

XII. kerületi önkormányzat 

XIII. kerületi önkormányzat 

XIV. kerületi önkormányzat 

XV. kerületi önkormányzat 

XVl. kerületi önkormányzat 

XVII. kerületi önkormányzat 

XVIII. kerületi önkormányzat 

XIX. kerületi önkormányzat 

XX. kerületi önkormányzat 

XXI. kerületi önkormányzat 

XXII. kerületi önkormányzat 

XXIII. kerületi önkormányzat 

KeniJeti önkormányzatok összesen 

2016.évre 

Részesedések a 
törvény szerinti 

arányban 
( 100 %-ra 

átszámítva ) 

(%) 

2 

12,96659535 

14,74521346 

20,51534300 

10,82063996 

11,15838692 

15,20078550 

l 0,17836469 

4,41467112 

l 00,00000000 

Az idegenforgalmi adó 

megosztása 

a 2. oszlop szerintl 

arányban 

l ajánlott tervszám l 

(e Ft) 

3 

370 

420 

585 

308 

318 

433 

290 

126 

2 850 
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3. melléklet az előterjesztéshez 

HÁTTÉRSZÁMÍTÁSOK 
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A HÁTTÉRSZÁMÍTÁSOK TÁBLÁZATAI 

1. sz. táblázat Megosztandó bevételek alakulása (2016. évi tervezett bevételek) 

2. sz. táblázat Helyi iparDzési adóból történő részesedés a tőrvényben rőgzftett arányban 
2016. évre 

3. sz. táblázat Helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékbóf, birságból történő 
részesedés a törvényben rögzitett arányban 2016. évre 

4. sz. táblázat Kiadás miattí csökkentések a bevételekb61 2016. évre 

5. sz. táblázat Idegenforgalmi adóból téJrtén6 részesedés a törvényben rögzftett 
arányban 2016. évre 

6. sz. táblázat Az őnkormányzatok részesedése a megosztott bevételekből összesen 
2016. évre 



l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Jogcím 

Iparűzési adó 

Megosztandó bevételek alakulása 

( 20 16. évi tervezett bevételek ) 

Helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlék és bírság 

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

- egyszeri levonás -

Megosztandó források összesen 

Idegenforgalmi adó 

Idegenforgalmi bevételek összesen 

Forrásmegosztásltoz kapcsolódó bevétel mindüsszesen 

Főváros 

( 52,5%) 

120 225 OOO 

315 OOO 

"157 500 

120 382 500 

3 150 

3 150 

120 385 650 

Kerületek 
( 47,5 %) 

108 775 OOO 

285 OOO 

-142500 

108 917 500 

2 850 

2 850 

108 920 350 

l. számú táblázat 

ezer Ft 

Összesen 

229 OOO OOO 

600 OOO 

-300 0001 

l 
229 300 OOO~ 

. 

6 OOO 

6 OOO 

229 306 OOO 

N o 
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2. számú táblázat 

Helyi iparűzési adóból történő részesedés a törvényben rögzített arányban 

2016.évre 

ezer Ft 

Megoszlás 
Helyi iparűzési adóból történő 

Megnevezés részesedés a 
(%) 

törvényben rögzitett arányban 

1. 2. 3. 

I. KerUlet 1,54229750 l 677 634 

ll. Kerület 5,07622909 5 521 668 

III. Kerület 7,22624018 7 860 343 

IV. Kerület 6,11004338 6 646 200 

V. Kerület 1,40816157 l 531 728 

VI. Kerület 2,51692804 2 737 788 

VII. Kerület 3,31902329 3 610 268 

VIII. Kerület 3,80946081 4143 741 

IX. Kerület 3,61965731 3 937 282 

X. Kerület 4,71307384 5 126 646 

XI. Kerület 728511820 7 924 387 

XII. Keriilet 2,9854481 J 3 247 421 

XIII. Kerület 6,06949128 6 602 089 

XIV. Kerület 7,04585324 7 664 127 

XV. Kerillet 5,12986946 5 580 016 

XVI. Kerület 4,16786632 4 533 597 

XVII. Kerület 4,73956940 5 155 467 

XVIII. Kerület 659426818 7 172 915 

XIX. Kerület 3,47808963 3 783 292 

XX. Kerület 3,58665199 3 901 381 

XXI. Kerület 4,88600440 5 314 751 

XXII. KerUlet 3,27164242 3 558 729 

XXIII. Kerület 1,41901236 l 543 531 

Kerületek összesen l 00,0000000 108 775 OOO 
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3. számú táblázat 

Helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból, bírságból történő 
részesedés a törvényben rögzitett arányban 

2016.évre 

ezer Ft 

Helyi adókhoz lcapcso1ódóan 

Megnevezés 
Megoszlás kiszabott késedelmi pótlékból, 

(%) bírságból történő részesedés 
a törvényben rögzített arányban 

l. 2. 3. 

I. Kerület 1,54229750 4 396 

ll. Kerület 5,07622909 14 467 

lll. Kerület 7,22624018 20 595 

IV. Kerület 6,11004338 17 414 

V. Kerület 1,40816157 4 013 

VI. Kerület 2,51692804 7173 

VII. Kerület 3,31902329 9 459 

VIII. Kerület 3,80946081 10 857 

IX. Kerület 3,61965731 10 316 

X. Kerület 4,71307384 13 432 

XI. Kerület 7,28511820 20 763 

XII. Kerület 2,98544811 8 509 

XIII. Kerület 6 06949128 ]7 298 

XIV. Kerület 7,04585324 20 081 

XV. Kerület 5 12986946 14 620 

XVl. Kerület 4,16786632 ll 878 

XVII. Kerület 4,73956940 13 508 

XVIII. Kerület 6,59426818 18 794 

XIX. Kerület 3,47808963 9 913 

XX. Kerillet 3,58665199 10 222 

XXI. Kerület 4,88600440 13 925 

XXII. Kerület 3,27164242 9 324 

XXIII. Kerület 1,41901236 4 044 

Kerületek összesen 100,0000000 285 OOO 



Megnevezés 

l. 

I. Kerillet 

ll. Kerület 

III. Kerület 

IV. Kerület 

V. Kerület 

VI. Kerület 

VII. Kerület 

VIli. Kerület 

IX. Kerület 

X. Kerület 

XI. Kerület 

XII. Kerület 

XIII. Kerület 

XIV. Kerület 

XV. Kerület 

XVL Kerület 

XVII. Kerület 

XVIII. Kerület 

XIX. Kerület 

XX. Kerület 

XXI. Kerület 

XXII. Kertilet 

XXJII. Kerület 

KerOletek összesen 
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4. számú táblázat 

Kiadás miatti csökkentések a bevételcl"ből 

2016. évre 

ezer Ft 

Kiadás miatti csökkentés a 
Megoszlás bevételekből 

(%) törvényben rögzített arányban 
- egyszeri levonás 

:z. 3. 

1,54229750 -2 198 

507622909 -7 234 

7,22624018 -10 297 

6 11004338 -8 707 

1,40816157 -2 007 

2 51692804 -3 587 

331902329 -4 730 

3,80946081 -5 428 

3,61965731 -5 158 

4,71307384 -6 716 

7,28511820 -l o 381 

298544811 -4 254 

6,06949128 -8 649 

7,04585324 -10 040 

5,12986946 -7 310 

4,16786632 -5 939 

4,73956940 -6 754 

6,59426818 -9 397 

3,47808963 -4 956 

3,58665199 -5 lll 

488600440 -6 963 

3,27164242 -4 662 

1,41901236 -2 022 

l 00,0000000 -142 500 



5. számú táblázat 

Idegenforgalmi adóból történő részesedés a törvényben rögzített arányban 

2016.évre 
ezer Ft 

Megoszlás 
Idegenforgalmi adóból 

Megnevezés 
Megoszlás 

(%) 
történő részesedés a 

(%) törvényben rögzített 
l 00 o/o-ra átszámítva 

arányban 

l. 2. 3. 4. 

I. Kerület 
ll. Kerület 
lll. Kerület 
IV. Kerület 
V. Kerfilet 
VI. Kerület 
VII. Kerület 
VIII. Kerület 
IX. Kerület 
X. KertHet 
XI. Kerület 
XII. Kerület 
XIII. Kerület 
XIV. Kerület 
XV. Kerület 
XVI. Kerület 4,16786632 12,96659535 370 

XVII. Kerület 4,73956940 14,74521346 420 

XVIII. Kerület 6,59426818 20,51534300 585 
XIX. Kerillet 3,47808963 10,82063996 308 

XX. Kerület 3,58665199 11,15838692 318 

XXI. Kerület 4,88600440 15,20078550 433 

XXII. Kerület 3,27164242 10,17836469 290 

• 

! 
l 

XXIII. Kerület l ,41901236 4,41467112 126 

Kerületek összesen 32,1431047 1 0_9,00~()0QQ 2 850 
---- --

N 
~ 



Önkormányzatok 

J 

I. kerület 

II. kerület 

lll. ke ral et 

IV. kerület 

v. kerület 

VI. kerület 

VII. kerület 

vm. kerület 

IX. kerület 

x. kerület 

XI. kerület 

XII. kerület 

XIII. kerillet 

XIV. kerlilet 

XV. kerület 

XVI. kerület 

XVII. kerület 

XVIII. kerület 

XL "X. kerület 

XX. kerület 

XXI. kerület 

XXII. kerület 

XXIII. kerület 

Ker. összesen 

Fővárosi Önkormányzat 

Együtt: 

6. számú táblázat 

Az önkormányzatok részesedése a megosztott bevételekből összesen 
2016.évre 

Kiadás miatti 
lparűzési adó Idegenforgalmi 

Iparüzési adóból Pótlék, bírsl\gb61 csökkentés a 
összesen adóból 

történő részesedés történő részesedés bevételekből 

- egyszeri levonás 
(2+3+4) történ(i részesedés 

2 3 4 5 6 

1677 634 4 396 -2198 1679 832 

5 521668 14467 -7234 5 528 902 

7 860 343 20595 -10 297 7 870 640 

6 646 200 17 414 -8 707 6 654906 

1531728 4013 -2007 J 533 734 

2 737 788 7173 -3587 2 741375 

3 610 268 9 459 -4730 3 614 997 

4143 741 10 857 -5428 4 149 169 

3 937 282 10 316 -5158 3 942 440 

5126 646 13 432 -6 716 5 133362 

7 924387 20763 -10 381 7 934 769 

3 247 421 8 509 -4254 3 251 675 

6 602 089 17298 -8 649 6 610 738 

7 664127 20 081 -10 040 7 674167 

5 580 016 14620 -7 310 5 587 326 

4 533 597 11878 -5 939 4 539 536 370 

5 155 467 13 508 -6 754 5 162 221 420 

7 172 915 18 794 -9397 7 182 312 585 

3 783 292 9 913 -4 956 3 788 248 308 

3 901 381 10222 -5 lll 3 906 492 318 

5 314 751 13 925 -6 963 5 321 714 433 

3 558 729 9 324 -4662 3 563 391 290 
1543 531 4 044 -2022 l 545 553 126 

108 775 OOO 285 OOO -142 500 108 917 500 2 850 

120 225 {)00 315 OOO -157 500 120 382 500 3 150 

229 OOO OOO 600 OíJO -300 OOO 229 300 OOO 6 OOO 

ezer Ft 

Megosztott 
bevételek 
összesen 
( 5+6) 

7 

1679832 

5 528902 

7 870 640 

6 654906 

l 533 734 

2 741375 

3 614 997 

4 149 169 

3 942 440 

5133 362 

7 934 769 

3 251 675, 

6 610 738 i 
7 6741671 

5 587 326 

4 539 90S' 

5162 641 

7 182 897 

3 788 557 

3 906 810 

5 322 147 

3 563 681 

1545 679 

108 920350 

120 385 650 

229 306 OOO 

N 
IJ1 
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4. melléklet az előteljesztéshez 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2016. évi megosztásáról szóló .. ./2016. ( .•. ) Föv. Kgy. rendelet 

megalkotásához 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 
előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A 
hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt 
hatását, kOlönösen 

• társadalmi, gazdasági, k61tségvetési hatásait, 
• környezeti és egészségi következményeit, 
• adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
• a jogszabály megalkotásának szűkségességét, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményeit, és 
• a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyí és 

pénzügyi feltételeket. 

A törvényi előírásnak megfe!elően a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló ... /2016. ( ... ) Föv. Kgy. 
rendelettervezet hatásait az alábbiakban foglaljuk össze. 

l. 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. 

ll. A társadalmi hatások 

A forrásmegosztásban szerep!ő adóbevételek adófizetési terhet jelentenek a társadalom 
egyes csoportjainak. 
A fővárosi önkormányzat a tárgyévre vonatkozó forrásmegosztási rendeletének tervezetét a 
kerületi önkormányzatok részére megküldi véleményezésre. A vé!eményezésre a kerületi 
önkormányzatoknak legalább 15 napot kell biztosftani. 

lll. Gazdasági hatások 

Az adóalanyok szempontjából a szabályozás új terheket nem jelent. 
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IV. Költségvetési hatások 
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2 

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. 

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 müködtetésével. A forrásmegosztási törvény alapján a 
kiadásokat fővárosi és a kerületi önkormányzatok a részesedésük arányában viselik. Ennek 
érdekében a költségek fedezetére visszatartott összeggel kell esőkkenteni a megosztásra 
kerOiő bevételek körét. 



Megnevezés 

Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokhoz kapcsolódó 
normatív hozzájárulás 
Települési önk. üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok 
nonnatív hozzá"árulása 

Települési sportfeledatokhoz 

Üdülóhclvi feladatokhoz kaoc )lódó normatív hozzá· árulás 225 o 45 o 

Átrn cdctt szja (helyben maradó) 37 895() 33 993 5 

Je: adúcró-képcsség miatti csökkenés -23 437 7 -23 223 5 

Átrn •edctt szja csökkrntés után 14457 3 10 770() 

KöZ[Hmti jt1"tisok őuzesen 19 375,6 17 720,0 

ldegrnt0rl!.a1mi adó !500 300 

Sz<imításba bevont i arűzési adó 193 (}()(){) 184 OOO O 

Luxusadó 

HelYI adóhoz kapcsolódóan kiszabott_TIQ!lék és bírsá •bevetel 

!tfindö!!·s:.esen 112 525,6 101 750,0 

Kimutatás a megosztandó bevételek 2011-2016. évek közötti változásáról 
a fővárosi önkormányzati gazdaság egészében 

Változás l Változás% Változás l Inde• -. .. 2012/2011 terv összege 2013/2012 
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Változás l Inde> Változás l Inde> -. .. 2014/2013 ikszege 2015/2014 
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3. melléklet az előterjesztéshez 
MFt-ban 

Változás l Index 
ikszege 2016/2015 
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2011 
Változás o/o 

Megne\'e7.és 2011/2010 

J (tervezett) 
terv 

Megosztott bevételek jogcímei 

Tel92ülési önk. üzemelt.1 igazg.z SQ21t és kult. fa."' l 118 3861 145%1 

Települési sPOrtfeladatok 

Áten edett SZJA 

Jövedelemdiff. mérséldéséhez ka cs. korrekció 

l 4 868 3171 100%1 

Korrekció a forrásm~osztás fóvárosnál végzett ÁSZ vizsgálat miatt 25 538 -38116% 

Pótlék. birság 

Egyszeri levonás 

Összesen 5·Ul915 99% 

* 2010. és 201!. évbt:n egy soron s7.erepel :J.le!epü!Csi sporttCladatokra biztosított nomtat ív támogatás 

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzatot 
osztottan megillető bevételek 

2011-2016. évek 
közötti alakulása 

2012 Változás% Változás 2013 Változás% 
2012/2011 bázisévhez 2013/2012 

terv viszonyítva terv 
(tenezett) (tenezett) 

172 5381 146%1 541521 ol l 

4 597 6591 94%1 -270 6581 4 364 7781 95%1 

-781 -3% -26 ]19 -l 016 130% 

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

Változás 2014 
Változás% Váltmás 

bázisévhez 201412013 bázisévhez 
viszonyítva 

(tenezett) 
terv viszonyítva 

-172 538 

-232 8811 4 50] 3421 IOJ%1 1385641 

-235 o O% l 016 

23 094 230941 

-ll 547 -It5d 

-716 233 .. 514 889 103% !51 12ll 

2015 Változás 0/o 
201512014 

(tenezett) 
terv 

4 826659 l 107%1 

230941 l 
-u sd l 

..&8382()61 107o/J 

Változás 
bázisévhez 
viszonyítn 

4. mef/éklet az előterjesztéshez 
e Ft-ban 

2016 V' It .- %l Változás 

2:1 :;;~15° bázisévhez 
ten' viszonyítv 

(tenrezett) 

323 3171 5 !26 6461 106%1 299 987 

ol 13 432! l -9662 

ol -6 7161 l 4 831 

323 3tlls 133 36~ I06o/J 295 156 


