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1_. számú előterjesztés 

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2017. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros főpolgármestere a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi 
önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. ev1 megosztásáról szóló 
rendelettervezetet - a 2. melléklet szerint - a 2017. január 9-én 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 2013-2017. évek közötti, 
a 4. mellékletben az Önkormányzatunkat megillető bevételek 2013-2017. évek közötti 
alakulása. 

II. Hatásvizsgálat 

A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok 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 származó 
bevételek. 
(4) A fővárosi 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 Fm t. nem vette figyelembe. A szabályozás szerint a megosztásra 



kerülő bevételt csökkentik a fővárosi önkormányzatnál beszedett, a helyi adókkal 
kapcsolatban felmerült kiadások. 

Az Fmt. 2017. 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 54%, a kerületi önkormányzatokat 
együttesen 46% részesedés illeti meg." 

A fenti szabályozás alapján a megosztott bevételből a Fővárosi Önkormányzat részesedése 
52,5%-ról54%-ra nő, míg a kerületek részesedése 47,5%-ról46%-ra csökken. 
Az iparűzésiadó-bevétel vonatkozásában a 2017. évi forrásmegosztási rendelettervezet a 
2017. évi iparűzésiadó-bevételi terv alapján készült. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat iparűzésiadó-bevétele 14 635 e Ft összeggel csökken a 2016. évi 5 200 524 e Ft 
előirányzathoz képest. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Képviselő-testület határozatát az önkormányzat véleményéről megküldjük a Fővárosi 
Önkormányzat részére 2017. január 23-áig. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2017. január "/J." 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2017. ( ...... )határozata 

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2017. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. 
évi megosztásáról szóló rendelettervezetben foglaltakkal egyetért. 

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

Határidő: 2017. január 23. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Előterjes:ltés 

a Közgyűlés részére 

Tisztelt Közgyűlési 

l Budapest Főváros 1 Önkormányzata 

Pénzügyi Föpolgármester-helyettes 

ikt. szám: FPH039 /9 -4 /2017 

tárgy: A Fövarosi önkormányzatot és a 
kerületi önkormányzatokat osztottan 
megillető bevételek 2017. évi 
megosztásáról szóló rendelettervezet 

elökészftö: Pénzogyi Főosztály 

egyeztetesre megküldve: 

a kerületi önkormányzatoknak 

a Fővárosi Közgyűlés Költségvetési 
Bizottságának 

a Tanácsnok részére 

A Fövárosi 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 módosltotta. Az önkormányzati finanszlrozási struktúra 
2013. évi életbe lépése mellett a forrásmegosztási szabályozási rendszer is teljes mértékben átalakításra 
került a 2012. évi CCVlll. és a 2013. évi CC ll!. törvény elfogadásávaL 
A szabályozás a 2014-töl bevezetett módosítással a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok 
közölti 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 a 2014. évet megelőzően az Fmt. nem vett figyelembe 
A módosításban foglaltak szerint a megosztásra kerülö bevételt csökkentik a fővárosi önkormányzatnál 
beszedett, a helyi adókkal kapcsolatban - a fővárosi önkormányzati adóhatóság müködtetésével 
összefüggően - felmerül! kiadások. 
A 2015. évi CCXII. törvény elfogadásával is módosult az Fmt. A fővárosi önkormányzatot és a kerületi 
önkormányzatokat osztottan megillető adóbevételekből szarmazó 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. 
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 fe!merült 
kiadások elszámolasának rendjét rendeletben hatarozza meg. 

cfm: 10 52 Budapest, Városház utca 9-11. l leveleim: 1840 Budapest 1 15 oldal 



2 

Az ÁSZ 2016. évi forrásmegosztási rendeletre vonatkozó felOlvizsgálata 

A hatályos Fmt 6. § (1) bekezdésének megfelelően az Állami Számvevőszék 2016-ban is felülvizsgálta a 
Fővárosi Önkormányzat aktuális forrásmegosztási rendeletét Az ASZ a 2016. év folyamán lefolytatott 
vizsgálatról szóló jelentését 2017. januárjában kOidte meg. 

Az ÁSZ összegző megállapításai szerint a 2016. évi forrásmegosztási rendeletet szabályszerűen, 
megalapozott tervszámokkal fogadta el a Fővárosi Közgyűlés, a bevételek és kiadások pénzügyi 
elszámolásában az ÁSZ eltérést nem tárt fel, a 2017. évi forrásmegosztás során korrekció 
érvényesítése nem indokolt. Uelen előterjesztés 1. melléklet) 

A 2017. évi forrásmegosztási rendelet előkészitésa 

A 2017. január 1-jétől hatályos Fmt rögzfti, hogy a megosztott bevételekből a Fővárosi Önkormányzat 
részesedése a korábbi 52,5% helyett 54%-ra nö, mig a keroletek részesedése 47,5%-ról46%-ra csökken. 

A bevételek számbavétele 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi 
CUI!. törvény módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt ís, átalakrtva 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 2017. 
évi esetében is- beleegyezését adja. Az Fmt. 2. § b) pontja alapján a forrásmegosztás csak arra a bevételre 
terjed ki, amely a helyi adókról szóló törvény előirásai 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 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 kerOletek részesednek a Fővárosi önkormányzat által kivetett 
idegenforgalmi adóból, amelyek jeleztek, hogy ezen adó bevezetését nem tervezik 2017-ben és ezt a jogot 
átengedik a Fővárosi Onkormányzatnak. Osszesen 15 kerület jelezte, hogy saját maga kívánja a helyi 
idegenforgalmi adót kivetni. A főváros egészére mindösszesen 11 ,O millió Ft idegenforgalmi adó kerDI 
megosztásra. A 2016. évi idegenforgalmi adóbevétel a tervezettnél kedvezőbben teljesül, várhatóan 14,0 millió 
Ft összegben. A tervezettnél magasabb adóbevételt egy adózó 3 mi!lió Ft-ot kitevő, utólagosan benyújtott 
bevaHásai és befizetései okozzák. A 2016. évi tény teljesítési adat alapján kerül meghatározásra a 2017. évi 
tervszám. Azok a kerületi önkormányzatok, melyek maguk szedik be az adót, a Főváros által beszedett 
összegből nem részesülnek. 

Az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó központi támogatás igényléséről a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szófó 2016. évi XC. törvény 2. malléklet 1.1.e) pontja rendelkezik. A törvény alapján azonban 
figyelembe kell venni a 2. malléklet V. Beszámítás, kiegészltés pontját. A beszámítás szerínt az említett 
jogelmen megillető támogatást is bele kell kalkulálni a települési önkormányzat számltott bevételével 
összefüggö támogatáscsökkentésbe, ezáltal a Fővárosi Önkormányzat 201 7 -ben Od ülöhelyi 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 
On kormányzat jogosult. 

Az iparűzési adóbevétel vonatkozásában a 2017. évi forrásmegosztási rendelet-tervezet a 2017. évi iparűzési 
adóbevételi terv alapján készült. Osszfővárosi szinten 2017. évre 239 mílliárd Ft iparüzési adóbevétel 
tervezhető, figyelembe véve a 2016. évi tényleges bevételeket, valamint a központi költségvetésben a 
kormányzat által prognosztizált gazdasági mutatókat. A növekmény a gazdasági prognózis szerinti 3%-os 
GDP bövOiésböl származik. 

2/5 oldal 
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A jegybanki alapkamat csökkenése miatt a késedelmi pótlék és bírság bevételek csökkennek, ezért 2017-re 
400 millió Ft bevétel tervezhető, figyelembe véve a 2016. évi tényleges adatokat is. 

A 2017. évi forrásmegosztást alapvetöen befolyásoló bevételek 2016-2017. évi alakutásáról a következ6 
táblázatban adunk áttekintést 

Kimutatás a megosztandó bevételek 2016-2017. évek közölti változásáról 
miltió Ft 

Megnevezés 
2016. 2017. Változás Index(%) 

(tervezett) (tervezett) összeqe 2017/2016 

1. Idegenforgalmi adó 6,0 11 ,O 5,0 183,3 

2. Iparűzés! adó 232 000,0 239 000,0 7 000,0 103,0 

3. Helyi adóhoz kapcsolódóan 
600,0 400,0 -200,0 66,7 

kiszabott pótrék és bírságbevételek 

Összesen (1+2+3) 232 606,0 239 411,0 6 805,0 102,9 

Ebböl: 

4. Kerületi önkormányzatok 110 345,3 110037,1 -308,2 99,7 

5. Fövárosi Önkormányzat 122 260,7 129 373,9 7 113,2 105,8 

A finanszírozási rendszer alapján a megosztható bevételek körébe már csak az iparüzési 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 
összesen 110,0 milliárd Ft, mig a Fövárosi önkormányzatot 129,4 milliárd Ft illeti meg. 

A kíadások számbavétele 

Az adóbaszedéssei összefüggö kiadásokkal kapcsolatosan az Fmt. a 2.§ (6) bekezdése egy felső korlátot 
állapít meg, mértéke a pótlékból és birságból származó bevétel tervezett összegének 50%-a, 2017. évre ez 
200 millió forint. Tekintettel arra, hogy a tényleges éves kiadás többszörösen meghaladja a felső korlátot, a 
kiadásként visszatartott összeg tervezése során a felső korlát összegét szerepeltetjük. A részesedési 
arányszam (54/46%) alapján a fővárosi kerületektől visszatartott 2017. évre tervezhető kiadás 92 millió forint 
Az összeget egyszeri levonásként érvényesitjOk-a 2016. évre tervezett kiadás és a ténylegesen elszámolható 
kiadás elszámolásával egyidejűleg - a 2016. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi 
önkormányzati rendelet hatályba lépését követő havi utalásná l. Az adóbeszedéssel kapcsolatos kiadásokat a 
Fővárosi önkormányzat költségvetési rendelete, illetve a költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló 
(zárszámadás!) 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 birság bevételekből a 
kerületi önkormányzatokat mindösszesen megillető forrás az egyes kerületi önkormányzatok közölt a törvény 
1. melléklete szerinti 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 melléklet szerinti arányoknak 
megfelelden kell felosztani. 

315 oldal 
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A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi 
megosztásáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés 2. melléklete szerint terjesztem elő 
meg alkotásra. 

A 2017. évi forrásmegosztás háttérszámításait az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében előírt előzetes hatásvizsgálat 
megtörtént, annak eredményét jelen előterjesztés 4. mel/éklete tartalmazza. A rendeletalkotásban való 
társadalmi részvétel biztositása érdekében a rendelettervezet a www.budapest.hu honlapon közzélételre 
kerül. 

A Fmt. 5.§ (1) bekezdése elöfrJa, hogy a Fövárosi Önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozó rendelettervezetet 
a kerületi önkormányzatok részére véleményezés céljából a tárgyév január 10-éig kell megküldenie, a 
véleményezésre a kerületeknek legalább 15 napot kell biztositani, 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 l 5 oldal 
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Döntési javaslat 

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 

1. 

megalkolja .. ./2017. ( ... ) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi 
önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról a 2. malléklet szerinti tartalommal. 

Döntéshozatal módja: 

A rendelet megalkotásához minősitett szavazattöbbség szükséges. 

Budapest, 2017. január" " 

Láttam: 

Sárádi Kálmánné dr. 
főjegyző 

Dr. Bagdy Gábor 

főpolgármester-helyettes 

515oldal 
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1. me/fék/et az et6terjesztésl1ez 

Kivonat 
az Állami Számvevőszék a fővárosi önkonnányzatot és a kerületi 

önkonnányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló-

2017. január 4-én, V-1204-055/2016 iktatószámon megküldött

jelentéséből 



A Főjegyző által a forrásmegosztás tekintetében kialakított irányitási rendszer biztositotta 
a szabá~vszeríi, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás t. A 2016. évi forrásmeg
osztási rendeletet szabályszerűen, megalapozott tervszámokkal fogadta el a Fővárosi Ön
kormányzat Közgyűlése. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületeket osztottan megillető 
bevételek és kiadások pénzügyi elszámolásában az ÁSZ eltérést nem tárt fel. A 2017. évi 
forrásmegosztás során korrekció érvényesítése nem indokolt. 

•r-~A~z-~.n~e~n~ő~rz~e~'s~t~á~r~sa~d~a~I~m~i~i~n~d~o~k~o-lt~sa~'g~a._ ______________ ___ 

A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése a helyi adóztatással kapcsolatos feladat- és hatáskörében a 2016. évben 
232 157,2 M Ft helyi adóbevétel beszedéséről rendelkezett, amelyből 232 006,0 M Ft volt a főváros és a kerültek 
között megosztandó helyi adóbevéteL 

A törvényi előírás szerint az ÁSZ felülvizsgálja a Fővárosi Önkormányzat tárgyévre vonatkozó forrásmegosztási 
rendeletét és megállapítja a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti helyi adóbevételekhez 
kapcsolódó elszámolások jogszabályi előírásnak való megfelelőségét, vagy a tapasztalt eltérések miatt szükséges 
pénzügyi elszámolási korrekciókat, szabályozási pontosításokat, módosftásokat. 

Az ellenőrzés támogatja az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás megteremtését, valamint a felelős
ségteljes, következményekkel járó, a jognak érvényt szerző közigazgatási mOködést. 

•--~F_ó_'b_b_m_.e~g-áll8a~pbí.ta~'s~o~k~,~k~öv~e~t~k-ez~t~et~é~s~ek._ ______________ __ 

A Főjegyző a forrásmegosztási rendeletalkotással és a végrehajtással kapcsolatos feladatok tekintetében olyan egy
másra épülő, a jogszabályi előfrásokkal és egymással összhangban lévő belső szabályozórendszert alakftott ki, amely 
megfelelő alapot biztosított a forrásmegosztási rendelet szabályozott és szabályszerű megalkotásához, végrehajtá
sához. 

A 2016. évi forrásmegosztási rendeletet a törvényi és a belső szabályozó elemekben rögzített eljárásrend és ha
táridők figyelembevételével, szabályszerűen alkotta meg a Fővárosi Önkormányzat. Számításokkal, elemzésekkeJ, az 
időarányos teljesülési adatokkal alátámasztva megalapozottan határozták meg az iparűzési és idegenforgalmi adóból, 
valamint a kivetett pótlékból és bírságból származó bevételek, továbbá a Fővárosi Önkormányzati Adóhatóság mű
ködtetésével összefüggő, helyi adózással kapcsolatos kiadások tervszámait. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerüle
teket osztottan megillető bevételek és kiadások tervezésénél a törvényben rögzített részesedési arányokat érvénye
sítették. 

A 2016. január l-jétől augusztus 31-éig befolyt megosztható bevételek pénzügyi elszámolása szabályszerűen tör
tént meg a Fővárosi Önkormányzat és a kerületek között. A Fővárosi Önkormányzat a jogszabályi rendelkezések sze
rint állapította meg és számolta el a kerületek felé a Fővárosi Önkormányzati Adóhatóság méiködtetésével össze
függő, hefyi adózással kapcsolatos Z016. évi kiadási előleget továbbá 2015. évi kiadási előleg, valamint a tény adatok 
alapján elszámolható kiadás különbözetét. 

Az Asz nem tárt fel a 2016. évi forrásmegosztást érintően eltérést, így a 2017. évi forrásmegosztás sora n nem 
szükséges korrekció érvényesítése. 

5 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
.... ./2017. ( ......... ) önkormányzati rendelettcrvezete 

a Fővárosi Önkormányzatot 
és 

a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 

2017. évi megosztásáról 
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
...... 12017. ( ............ )önkormányzati rendelettcrvezete 

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat -
osztottan megillető bevételek 2017. 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 fonásmegosztásról szóló 
2006. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) alapján osz
tottan megillető bevételekből 2017-ben 

a) a Fövárosi Önkormányzatot 54,0%, 

b) a kerületi önkonnányzatokat együttesen 46,0% 

részesedés illeti meg. A kerületi önkom1ányzatokat együttesen megillető részesedés felosztá
sakor a forrásmegosztásról szóló törvény 4. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. 

2. A helyi iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókhoz kapcso

lódóan kiszabott késedelmi p6tlél{ból és bírságból származó bevételei\., valamint a helyi 
adózássall<apcsolatos kiadások megosztása 

2.§ 

(l) A Fővárosi Közgyülés az iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi 

adókhoz kapcsoiódóan kiszabott késedelmi pótlékból és birságból származó bevételeket, 
valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadásokat e rendelet l. §a) és b) pontjában meg

határozott arányban osztja meg a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok 
között. 

(2) A Fővárosi Közgyűlés a 239 OOO OOO ezer Ft összegben tervezett helyi iparűzési adóból 
származó bevételből 

a) az e rendelet l. § a) pontja alapján meghatározott részt a Fővárosi ÖnkOITl1ányzat
hoz szabályozza. 

b) az e rendelet 1. § b) pontja szerit1t meghatározott rész megosztását az egyes kerületi 

önkormányzatok között az l. melléklet 2. oszlopa szerinti részesedési arányoknak 

megfelelően az J. melléklet 3. oszlopban ajánlott összegekben határozza meg. 
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c) a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból szánnazé 
400 OOO ezer Ft összegben tervezett bevételből 216 OOO ezer Ft-ot a Fővárosi Ön
kormányzathoz, összesen 184 OOO ezer Ft-ot pedig a kerületi önkormányzatokhoz 
szabályoz. Az egyes kerületi önk.onnányzatok részesedését (ajánlott tervszámait) 
az l. melléklet 4. oszlopa szerinti összegekben határozza meg. 

d) a helyi adóztatással kapcsolatos kiadásokat a helyi iparí.ízési 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 szánnazó bevételek legfeljebb 50%-áig terjedő mér
tékben lehet érvényesíteni. Tervszinten 200 OOO ezer Ft összegű helyi adókhoz 
kapcsolódó kiadásokból 92.000 ezer Ft-ot a kerületi önk01mányzatoknál kell figye
lembe venni és levmmi. A kerületi önkormányzatoktól levonandó kiadások össze
geit (ajánlott tervszámait) az J. mel!éklet 5. oszlopa határozza meg. 

e) a helyi iparüzési adó bevételből tö1ténő részesedéseknek a b) - d) pontok együttes 
összegeit - mint a helyi iparüzési adó ajánlott tervszámait - az l. rnelléklet 6. osz
lopa tmtalmazza. 

(3) A Fővárosi Közgyűlés a forrásmegosztással érintett tervszínten I l OOO ezer Ft összegű 
idegenforgalmi adóból származó bevételt 5 940 ezer Ft összegben a Fővárosi Önkor

mányzathoz, 5 060 ezer Ft összegben pedig a XVI-XXIII. kerületi önkormányzatokhoz 
szabályozza, melynek keri.ileti önkormányzatonkénti részesedését (ajánlott tervszámait) a 
2. 1nelléklet 3. oszlopaszerint határozza meg. 

3.§ 

(l) Azok a kerületi önkom1ányzatok, amelyek 2017-ben bevezetik az idegenforgalmi adót, a 
Fővárosi Önkonnányzat 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 számláira helyi ipar
i.ízési adó, illetve a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság címen 2017. ja
nuár l-jétől 2017. december 31-éig befolyt bevételre kell alkalmazni. 

(2) A Főpolgám1esteri Hivatalnak havonta, a tárgyhót követő hónap l O-éig kell átutalnia a 
helyi ipm·űzési adó bevételt, illetve a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság 

bevételeket - a 2. § (2) bekezdésben szabályozott részesedési aránynak megfelelően - az 
önkonnányzatok költségvetési elszámolási számláira, az alábbi eltéréssel: 
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a) a június hónapban befolyt iparűzési adó bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó 
késedelmi pótlék és bírság bevételeket úgy kell átutalni, hogy az június 30wáig megér
kezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszá
molási számláira. 

b) a december hónapban befolyt iparüzési 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 Önk01mányzat idegenforgalmi adó
beszedéssei kapcsolatos számlájára 2017. január l-jétől 2017. december 31-éig befolyt 
idegenforgalmi adó bevételre kell alkalmazni. 

(4) A Főpolgármesteri Hivatalnak 

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

4. A helyi adó bevételhez kapcsolódó kiadások elszámolási rend.ie 

5.§ 

(l) A Fővárosi Önkormányzat a 2016. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló 
fővárosi önkormányzati rendeletben a kivetett helyi adóból származó bevétel beszedésével 
összefüggően felinerült kiadásokra meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe és 
armak levonását a 2016. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkOl·· 
mányzati rendelet hatály ba lépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerü
leti önkormányzatok felé. 

(2) A Fővárosi Önkonnányzat a levont előleg és a 2017. évi tényleges kiadások különbözetét 
a 2017. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet ha
tályba lépését követő havi utalásnál számolja el a kerületi önkom1ányzatok felé. 



12 

Záró rendelkezés 

6.§ 

Ez a rendelet 2017. január 31-én lép hatály ba. 

7.§ 

Hatályát veszti a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkonnányzatokat osztottan megille

tő bevételek 2016. évi megosztásáról szóló 4/2016. (I. 29.) Főv. Kgy. rendelet. 

Sárádi Kálmánné dr. 

főjegyző 
TarJós 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 Önkonnányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2017. 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 önkom1ányzatok közötti tárgyévi részesedési 
arányokat határozza meg, a törvényi szabályozásnak megfelelően. 

A 2. és a 3. § a fotTásmegosztásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a Fővárosi 
Önko1mányzat és a kerületi önkormányzatok közötti megosztással szabályozza a helyi ipar
üzési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókl1oz 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 iparűzési adó, valamint a helyi adókl10z kapcsolódóan ki
szabott késedelmi pótlék és bírságbevételek elszámolási, utalási rendjét tartalmazzák. Ál
talános szabály a tárgyhét követő hó 10-éig történő utalás. Emellett tételesen rögzítésre 
kerülnek az ettől eltérő, illetve a feltételhez kötött utalási szabályok. 

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

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

A 6. § záró rendelkezésként a rendelet hatálybalépés napját 20 17. január 31. napjában hatá
rozza meg. 

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



l. me/lék/et a 12017. ( ) Főv.Kgy.rendelethez 

A helyí iparűzési adó bevétel km·ületi önkormányzatok közötti megosztása 

és ajánlott tervszáma 

2017. évre 

, . , Helyi iparűzési 
R · d· · Ré d· · . Részesedesi arany . , ·· . eszese esi szcse cs1 arany . . . . adohoz kapcsolódo Onkormanyzatok megnevezése . . . . . • ·, . Részesedési arány szermt a kiadás m1atti 
aranyoka szennti helyirparuzesJ . . , J'k b' á "'kk és.. megosztandó 

.. . . t dó szermtl pot e , 1rs g cso · ent osszege b . k .. 
1 torveny szerm a .

1 
• evetele · aJan ott 

- egyszen evonas -
tervszáma (3+ •••.. +5) 

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

2 3 4 5 6 
l. kerületi önkormányzat 1,54229750 l 695 602 2 838 -l 419 I 697 021 
II. kerületi önkormányzat 5,07622909 5 580 806 9 340 -4 670 5 585 476 
III. kerületi önkormányzat 7,22624018 7 944 528 13 296 -6 648 7 951 177 
IV. kerületi önkormányzat 6,ll004338 6 717 382 ll 242 -5 621 6 723 003 ...... 

~ V. kerületi önkormányzat 1,40816157 1 548 133 2 591 -l 296 l 549 428 
VI. kerületi önkormányzat 2,51692804 2 767 lll 4 631 -2 316 2 769 426 
VII. kerületi önkormányzat 3,31902329 3 648 934 6 107 -3 054 3 651 988 
vm. kerületi önkormányzat 3,80946081 4 188121 7 009 -3 505 4 191 626 
IX. kerületi önkormányzat 3,61965731 3 979 451 6 660 -3 330 3 982 781 
X. kerületi önkormányzat 4,71307384 5 181 553 8 672 -4 336 5 185 889 
XI. kerületi önkormányzat 7,28511820 8 009 259 13 405 -6 702 8 015 961 
XII. kerületi önkormányzat 2,98544811 3 282 202 5 493 -2 747 3 284 948 
XIII. kerületi önkormányzat 6,06949128 6 672 799 ll 168 -5 584 6 678 383 
XIV. kerületi önkormányzat 7,04585324 7 746 211 12 964 -6 482 7 752 693 
XV. keriileti önkormányzat 5,12986946 5 639 778 9 439 -4 719 5 644 498 
XVI. kerületi önkormányzat 4,1678~32 4 582 152 7 669 -3 834 4 585 987 
XVII. kerületi önkormányzat 4,7395694{) 5 210 683 8 721 -4 360 5 215 043 
XVIII. ke•·ületi önkormányzat 6,59426818 7 249 738 12 133 -6 067 7 255 805 
XIX. kerületi önkormányzat 3,47808963 3 823 812 6 400 -3 200 3 827 012 
XX. kerületi önkormányzat 3,58665199 3 943 165 6 599 -3 300 3 946 465 
XXI. kerületi önkormányzat 4,88600440 5 371 673 8 990 -4 495 5 376 168 
XXII. kerületi önkormányzat 3,27164242 3 596 844 6 020 -3 010 3 599 854 
XXIII. kerilleti önkormányzat 1,41901236 i 560 062 2 611 -l 305 l 561368 

Kerületi önkormányzatok összesen 100,00000000 109 940 OOO 184 OOO -92 OOO Il O 032 OOO 
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2. mellék/et a !201 7. ( ) Főv.Kgy.rendelethe:: 

Az jdegenforgalmi adó ket·iileti önkormányzatok közötti megosztása 

és ajánlott tervszáma 

2017. évre 

Az idegenforgalmi adó 
Részesedések a 
törvény szcrinti megosztása 

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

átszámítva ) an\nyban 

l ajánlott tervszám l 

(%) (e Ft) 

2 3 

J. l<e•·ületi önkormányzat 

ll. ke•·ületi önkormányzat 

m. kerületi önkormányzat 

IV. kerületi önkm·mányzat 

v. kerületi önkormányzat 

VI. kerületi önkormányzat 

VII. kerületi önkormányzat 

VIli. kerületi önkormányzat 

IX. kerületi önkormányzat 

x. kerületi önkormányzat 

XI. kerületi önkormányzat 

XII. kerületi önkormányzat 

xm. kerilleti önkormányzat 

XIV. kerületi önkormányzat 

XV. kerületi önkormányzat 

XVI. keriileti önkormányzat 12,96659535 656 

XVII. kerületi önkormányzat 14,74521346 746 

XVIII. kerületi önkormányzat 20,51534300 l 038 

XIX. kerületi önkormányzat 10,82063996 548 

XX. keriilcti önkonnányzat 11,15838692 565 

XXI. ke•·ületi önlwrn11ínyzat 15,20078550 769 

XXII. kerilleti önkormányzat 1 o, 17836469 515 

XXIII. kerületi önkormányzat 4,41467112 223 

Keriileti önkormányzatok összesen l 00,00000000 5 060 
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3. me/lék/et az előterjesztéshez 

HÁTTÉRSZÁMÍTÁSOK 



1. sz. táblázat 

2. sz. táblázat 

3. sz. táblázat 

4. sz. táblázat 

5. sz. táblázat 

6. sz. táblázat 

7. sz. táblázat 

17 

A HÁTTÉRSZÁMÍTÁSOK TÁBLÁZATAl 

Megosztandó bevételek alakulása (2017. évi tervezett bevételek) 

Helyi íparOzési adóból történő részesedés a tőrvényben rögzített arányban 

2017. évre 

Helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból bírságból történ6 
részesedés a tőrvényben rögzEtett arányban 2017. évre 

Háttérszámítás az adóbaszedéssei kapcsolatos kiadások megosztásához 

Kiadás miatti csökkentések a bevételekből 2017. évre 

Idegenforgalmi adóból történő részesedés a Wrvényben rögzített 
arányban 2017. évre 

Az önkormányzatok részesedése a megosztott bevételekb6/ összesen 
2017. évre 



l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Iparűzésí adó 

Pótlék. bírság 

Jogcím 

Megosztandó bevételek alakulása 

( 20 17. évi tervezett bevételek ) 

Adóbeszedésse/ kapcsolatos kiadások megosztásához kapcsolódó bevételek 

Meg osztott források öss;;esen (l.+ 2. +3.) 

Idegenforgalmi adó 

Forrásmegosztáshoz kapcsolódó bevétel mindösszesen (.:/.+5.) 
u-•• --·--·~ -----

Főyáros 

(54%) 

129 060 OOO 

216 OOO 

92000 

129368 OOO 

5 940 

129373 940 

Keriiietek 
(46%) 

109 940 OOO 

184 OOO 

-92 OOO 

110 032 OOO 

5 060 

110 037 060 

' -- L__ 

l. számú táblázat 

ezer Ft 

Összesen 

239 OOO OOO 

400 OOO 

o 

239-100 OOO 

ll OOO 

239 411 OOO 
~------------- -

.....,. 
00 
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2. számú táblázat 

Helyi iparűzési adóból történő J'észesedés a törvényben rögzitett arányban 

2017. évre 

ezer Ft 

Megnevezés 
Megoszlás Iparűzési adóból történő részesedés a 

(%) törvén)'bcn rögzített arányban 

1. 2. 3. 

I. Kerület 1.54229750 l 695 602 

II. Kerület 5,07622909 5 580 806 

III. Kerület 7.22624018 7 944 528 

IV. Kedilet 6.11004338 6 717382 

V. Kc1ület 1.40816157 l 548 133 

VI. Keliílet 2,51692804 2 767 lll 

Vll. Kedilet 3,31902329 3 648 934 

VID. Kerület 3.80946081 4 188 121 

IX. Kerület 3,61965731 3 979 451 

X. Kerület 4,71307384 5 181553 

XI. Kerulet 7,28511820 8 009 259 

XII. Ke1iilct 2,98544811 3 282 202 

xm. Ke•iílet 6,06949128 6 672 799 

XIV. Kcl'iilet 7.04585324 7 746 211 

XV. Kerület 5,12986946 5 639 778 

XVI. Kerület 4,16786632 4 582 152 

XVII. Kenilet 4,73956940 5 210 683 

XVill. Kerület 6.59426818 7 249 738 

XIX. Kerület 3,47808963 3 823 812 

XX. Kenilet 3,58665199 3 943 165 

XXI. Kerület 4,88600440 5 371 673 

XXII. Kerület 3,27164242 3 596 844 

XXIII. Ke1iilet 1,41901236 1 560 062 

Keruletek összesen 100,0000000 109 940 OOO 
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3. számú táblázat 

Helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból, bírságból 

történő részesedés a törvényben rögzített arányban 2017. évre 

ezer Ft 

Megnevezés 
Megoszlás Pótlék, bírságból történő részesedés 

(%) a törvényben rögzített arányban 

J. 2. 3. 

I. Kerület 1,54229750 2 838 

II. Kerület 5,07622909 9 340 

lll. Kerület 7,22624018 13296 

IV. Kerület 6,11004338 ll 242 

V. Kerület J ,40816157 2 591 

VI. Kerület 2,51692804 4 631 

VII. Kerület 3,31902329 6107 

VIII. Kerület 3,80946081 7 009 

IX. Keriilet 3,61965731 6 660 

X. Kerület 4,71307384 8 672 

XI. Kerület 7,28511820 13 405 

XII. Kerület 2,98544811 5 493 

XIII. Kerület 6,06949128 ll 168 

XIV. Kerület 7,04585324 12 964 

XV. Kerület 5,12986946 9 439 

XVI. Kerület 4,16786632 7 669 

XVII. Kerület 4,73956940 8 721 

XVIII. Kerület 6,59426818 12 133 

XIX. Kerület 3,47808963 6 400 

XX. Kerület 3,58665199 6 599 

XXI. Kerület 4,88600440 8 990 

XXII. Kerület 3,27164242 6 020 

XXIll. Kerület 1,41901236 2 6Il 

Kertiletek összesen l 00,0000000 184 OOO 



4. számú táblázat 

Háttérszámítás az adóbeszedéssel kapcsolatos 
kiadások megosztásához 

ezer Ft 

Jogcím Összesen 

l. Pótlék, bírság bevétel 400 OOO 

i 

2. 
Adóbeszedéssel kapcsolatos kiadások 

200 ooo! 
'felső korlátja (pótlék.bírság 50%-a) 

l 
l 

3. Kertileli önkormányzatokra jutó rész 92 ()001 

N 
1-' 



Megnevezés 

I. 

l. Kerület 

ll. Kerület 

III. Kerület 

IV. Ke1·ület 

V. KerUlet 

VI. Kerület 

VII. Kerület 

VIII. Kerület 

IX. Kertilet 

X. Ke1·iilet 

XI. Kerület 

XII. Kerület 

XIII. Keriílet 

XIV. Kerület 

XV. Kerület 

XVL Kerület 

XVII. Kerillet 

XVIII. Kerület 

XIX. Kerület 

XX. Kerület 

XXI. Kerillet 

XXII. Kerület 

XXIII. Kerület 

Kerületek összesen 
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5. számú üiblázat 

Kiadás miattí csökkentések a bevételekből 

2017. évre 

ezer Ft 

Kiadás miatti csökkentés a 
Megoszlás bevételekből 

(%) törvényben rögzitett arányban 
- egyszeri levouds 

2. 3. 

J ,54229750 -I 419 

5,07622909 -4 670 

7,22624018 -6 648 

6,11004338 -5 621 

l ,40816157 -1 296 

2,51692804 -2 316 

3,31902329 -3 054 

3,80946081 -3 505 

3,61965731 -3 330 

4,71307384 -4 336 

7,28511820 -6 702 

2,98544811 -2 747 

6,06949128 -5 584 

7,04585324 -6 482 

5,12986946 -4 719 

4,16786632 -3 834 

4,73956940 -4 360 

6,59426818 -6 067 

3,47808963 -3 200 

3,58665199 -3 300 

4,88600440 -4 495 

3,27164242 -3 010 

1,41901236 -1 305 

l 00,0000000 -92 OOO 



6. számú táblázat 

Idegenforgalmi adóból történő részesedés a törvényben rögzített arányban 

2017. évre 

ezer Ft 

Megoszlás 
Idegenforgalmi adóból 

Megnevezés 
Megoszlás 

(%) 
történő részesedés a 

(%) 
l 00 %-ra átszámítva 

törvényoon rögzített 
arányban 

1. 2. 3. 4. 

l. Kerület 

Il. Kerület 

lll. Kerület 

IV. Kerület 

V. Kerület 

VI. Kerület 

VII. Kerület 

' 

! 

l 
j 

VIH. Kerület 1 

IX. Kerület i 

X. Kerület 

XI. Kerület 

XJJ. Kerület ' 

XIII. Kerület : 

XIV. Kerület l 
XV. Kerület i 

XVI. Kerület 4,16786632 12,96659535 656 

XVII. Kerület 4,73956940 !4,74521346 746 

XVIII. Kerület 6,59426818 20,51534300 l 038 

XIX. Kerület 3,47808963 l 0,82063996 548 

XX. Kerület 3,58665199 J 1,15838692 565 
XXI. Kerület 4,88600440 15,20078550 769 
XXll. Kerület 3,27164242 l O, 17836469 515 
XXIIL Kerii!et 1,41901236 4,414671 !2 223 

Kerületek összesen 32,1431047 l 00,0000000 5 060 

N 
w 



Önkormányzatok 

l 

l. kerület 

II. kerület 

TU. kerület 

IV. kerület 

v. kerület 

vr. kerület 

VJI. kerület 

vm. kerület 

IX. kerület 

x. kerület 

XI. kerület 

XII. kerület 

xm. kerület 

XIV. kerület 

XV. kerület 

XVl. kerület 

xvn. kerillet 

x vm. kerület 

XIX. kerület 

XX. kerület 

XXI. kerület 

XXII. kerület 

XXIII. kerület 

Ker. összesen 

FőYárosi Önkormányzat 

~~yűtt: 
~-· 

7. számú táblázat 

Az önkormányzatok részesedése a megosztott bevételekből összesen 
2017. évre 

Iparűzési adóhoz 
Kiadás miatti kapcsolódó 

Idegenforgalmi 
Iparűzési adóból Pótlék, bírságból csökkentés a megosztandó 

adóból 
történő részesedés történő részesedés bevételekből bevételek 

- egyszeri levouás összesen 
történő részesedés 

(2+3+4) 
2 3 4 5 6 

1 695 602 2 838 -1 419 I 697 021 

5 580 806 9 340 -4 670 5 585 476 

7 944 528 13 296 -6 648 7951177 

6 717 382 ll 242 -5 621 6 723 003 

l 548 133 2 591 -1296 l 549 428 

2 767lll 4 631 -2 316 2 769 426 

3 648 934 6 107 -3 054 3 651 988 

4 188 121 7009 -3 505 4 191 626 

3 979 451 6 660 -3330 3 982 781 

5 181 553 8 672 -4336 5 185 889 

8 009 259 13 405 -6 702 8 015 961 

3 282 202 5 493 -2 747 3 284 948 

6 672 799 ll 168 -5 584 6 678 383 

7 746 211 12 964 -6 482 7 752 693 

5 639 778 9 439 -4 719 5 644 498 

4 582 152 7 669 -3 834 4 585 987 656 

5 210 683 8 721 -4360 5 215 043 746 
7 249 738 12 133 -6 067 7 255 805 l 038 

3 823 812 6 400 -3 200 3 827 012 548 

3 943 165 6 599 -3300 3 946 465 565 

5 371 673 8 990 -4495 5 376 168 769 

3 596 844 6 020 -3 010 3 599 854 515 

t 560 062 2 6 lJ -l 305 l 561 368 223 

109 940 OOO 184 OOO -92 OOO liO 032 OOO 5 060 

129 060 OOO 216 OOO 92 OOO 129 368 OOO 5 940 

239 OOO üOO 400 OOO o L........ 239 400000 ll OOO 
-- -----~ - ---

ezer Ft 

Megosztott 
bevételek 
összesen 
(5 +6) 

7 

1697021 

5 585 476 

7951177 

6 723 003 

1549428 

2 769426 

3 651 988 

4 191 626 

3 982 7811 

5 185 889! 

80159611 

3 2849481 

6 678 3831 

7 752 6931 

5 644 498 l 

4 586 643~ 

5 215 789 

7 256 843' 

3 827 559' 
3 947 030: 

5 376 938' 

3 600369 

1561591 

liO 037 060 

129 373 940 

239 411 OOO 
. ----·--. -~---

-------------- --··-- ·-------· 

N 
~ 
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4. melléklet az előte1jesztéshez 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2017. évi megosztásáról szóló .. .12017. ( ... ) Főv. Kgy. rendelet 

megalkotásához 

A jogalkotásról szóló 201 O. 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, különösen 

• társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
• környezeti és egészségi következményeit, 
• adminisztratfv terheket befolyásoló hatásait, valamint 
• a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményeit, és 
• a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 

A törvényi előírásnak megfelelöen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló ... /2017. ( ... ) Fóv. 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 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 biztositani. 

lll. Gazdasági hatások 

Az adóalanyok szempontjából a szabályozás új terheket nem jelent. 
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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 minősfthető. 

V. Egészségügyi, környezeti hatások 

A forrásmegosztásnak közvetlen környezeti, egészségügyi hatása nem ismert, közvetett 
hatások azonban a főváros egyes feladatain keresztül érvényesülhetnek. 

Vl. 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, tárgyí feltételeket, illetve a költségek 
fedezetét - a bevételek kapcsán - a Fővárosi Önkormányzat teremti meg a fővárosi 
önkormányzati adóhatóság műkődtetésével. A forrásmegosztási törvény alapján a kiadásokat 
fővárosi és a kerületi önkormányzatok a részesedésük arányában viselik. 



Megnc,·czés 

Tdcpülés-ÜZ!.Tildlctést, tgazgatási és sportfeladatokhoz kapcsolúd(i 
normativ ho7.7.áE!rulás 
Települési onk. üzemeltdési, tgazgatási, sport- és !...-ulturál1s feladatok 
nom1atív hoa..á járulása l l 
Települési S{l<.lltfekdatokhoz 

Üdülöhc\vi feladatokhoL kaf)Csolódó no1m<1tív ho:aá m u\ us 225 

Á ten cdctt sz·a heh-ben marndú) 

le. adúetö-ké x:ssél!. miatti csokkcnés 

At en edett !>?.<l csókkentés utan 

Kiiznonli (orní.wk ih:.~ze.fen 22,5 

Tdc~enfix a!mt adó 15.0 

Számításba bevont ipari'IZési adó I~<JOOO,O 

[,uxusadú 

HelYI adóhoz kaocsolódóan kis?.abott pótlék és hírsád:>evctcl 

MimltJnzesen l }89 037,51 

Kimutatás a megosztandó bevételek 2013-2017. évek közötti változásár-ól 
a fővárosi önko1·máoyzati gazdaság egészében 

Változás l Index 
201-' V:í.lto~.ás l Index Válto;r.ás l'"''"' összege 2013/1011 Ö~!I.7.C~C 2014/21113 ÖSSZCJ!C 10I!'i/20U (tcnczeft) 

-() 905,01 l __ _()J)j__ l __l__ o.ol l J 

-22,5 50% 33,5 11.0 149%, 0,0 __ ;~u O%, o. o 

-33 993 5 0,0 00 

212235 -500.0 -500.0 -"iOO.O 0.0 

-10 770,0 OD 00 

-17697,5 O% 33,5 11,11 149% (l ,fl -.U,5 (J% 

-15,0 50% 80 -7.0 53% 7,0 -l o 88'% 6,0 

5 000,0 103% 195 000,0 6_0Q9,0 103% 209000,0 !4000.0 107% ~nooo.o 

l 000.0 l 000.0 l 000,0 0,0 600 0 

-IZ 7IZ.S\ 94%1195 541,51 6504,() l UJJ%! 2fi9.HJ7,(JI 13 965,5\ W?% l 232 6(16,0 l 

Változás l'"'"' összege 2016/2015 

o.ol l 

0.0 0.0 

0.0 

500,0 

0,0 

11,0 

-1,0 86%, l LO 

23 000,0 lll%, n 9 ooo,o 

-400,0 400 0 

231199,01 111%12394IJ,(J\ 

Váltm:ás l Indu 
Összc~e 201712016 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

fJ,(J 

5,0 183% 

7000.0 l03'Yo 

-2oo.ol 67% 

68fi5,(J l UJJ% 

3 me/lekfl!t u~clolerJnzlél·hi!z 

,\!Ff-han 



Bud:~ pest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzatot 
osztottan megillető bevételek 

2013-2017. évek 
közötti alakulása 

.J me!!Cklet az eláter,;es::té.\hez 
eFf-han 

liHJ Változás •y., Változás 2014 Változás% Változás 
201

5 l Valtozás% l Valtozas Váltm~ás %1 ~~lt~lzás 
Mcgnc\'C7Á'S 2013/2012 bázisé,·llcz 201-t/2013 bázisé"·hcz 

1

2015/201J haz1sc"hcz 2017/2016 b:UISCY~C"L 
ten YiszonvítYa terv ,-iszunyíf\·a ten- \ls7:0n)"lha ten· VIszonyit\' 

\ (tcrvc:~..ctt) · (tcrvc:~..ctt) · (tcn-czctt) (tcnczett} 

Megosztott bc\·ctekk !ltg<"Íflk.'J 

Települési önk. üzemelt . IJ.'.<l:tg .. sport és kult. fa.* l O l -172 538 

Települési sportfeladatok 

Álcneedett SZJA l Ol l -269 114 

JövedelemdiJT. mérsélkséhc:t b pes korrekció O -41 46.:'1 

Idegenforgalmi adó 

Üdülőheh i feladatok 

jtparűzésiadó l ~~~ -2328t<;l 450334;-, J03o/.J 138564[ 4826659[ 107%[ 323317,51938(J7[ 108%[ 36714815181553[ 100%[ -12254 

Luxusadó 

Korrekció a fomismc-gos~:cis fó,árosnál vél!z:ctt ÁSZ vizsgálat miatt -l 016 !JO'X, -235 O O% l 016 

Pótlék. bírsá' 23 094 23 0941 23 09J T {r 13 -13J r -9 66J 8 67J T -4 760 

Egyszerilevonás -11547 -115-nl -115471 l ol -67161 l 48311 -43361 l 2380 

Összesen 4 363 762 ~6% -716 233 4 5U 889 103% 151121 -l 838 20(1 1117°/J_ 323 31 is 200 52-J_ 107%1 362 314.5 185 8891 Hl0°/J.. -U 635 

* 2010. és 2011. ~vb..:n egv sown s;-.cr..:pcl a telc-púlé!>i sportldadatokra biztositott nonnatív Uimogatás 


