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I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros főpolgármestere a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi 
önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. ev1 megosztásáról szóló 
rendelettervezetet - a 2. melléklet szerint - a 2019. január 4-én ket 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 megosztrndó bevételek 2015-2019. évek közötti, 
a 4. mellékletben az Önkormányzatunkat megillet5 bevételek 2015-2019. évek közötti 
alakulása. 

A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányz2.tok közötti forrásmegosztást a fővárosi 
önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosz~ásról szóló 2006. évi 
CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Fmt.) szabályozza. 

Az Fmt. 2014. jar_uár l-jétől hatályos 2. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 2. § (2) és (4) 
bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 
„2. § (1) 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, az e törvényben meghatározott szabályok szerint 
osztottan illeti meg. 
(2) A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat e tör~,;ényben meghatározott 
szabályok szerint osztottan illetik meg a fővárosi cnkormányzat kczgyűlésének rendelete 
alapján kivetett helyi adóhoz kapcsolódóan kiszabott pótlékból és bírságból származó 
bevételek. 
(4) A fővárosi ön..~ormányzati helyi adóztatással kap:solatos kiadásokat az (1) bekezdés a) 
pontja szerinti bevételből részesülők viselik részese~sük arányában. Kiadásként a fővárosi 
önkormányzatnál a beszedéssel - a fővárosi önko::nányzati aó.óhatóság 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 adébevétel elérése a Fővárosi Önkormanyzatnál kiadással jár, amely kiadást a 
2014. évet megelőzően az Fmt. nem vette figyelembe. 
A szabályozás szerint a megosztásra kerülő bevételt csökkentik a fővárosi önkormányzatnál 
beszedett, a helyi adókkal kapcsolatban felmerült kiadasok. 

Az Fmt. 2017. január l-jétől hatályos 3. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: 
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„3. § A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat a :2.. § alapján osztottan 
megillető bevételekből a fővárosi önkormányzatot 54%, a kerü eti önkormányzatokat 
együttesen 46% részesedés illeti meg." 

A kerületi önkormányzatok részesedésének alakulását az alábbiak szerint mutatom be. 

Részesedés 2013. év 2014.év 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év 
Fővárosi 

51 % 51% 51% 52,5% 54% 54% 54% 
önkormányzat 
Kerületi 

49% 49% 49% 47,5% 46% 46% 46% 
önkormányzatok 

Az iparűzésiadó-bevétel vonatkozásában a 2019. é-.ri forrásmegosz::ási rendelettervezet a 
2019. évi iparűzésiadó-bevéteE terv alapján készült. Fővárosi szinten 2019. évre 287 milliárd 
Ft iparűzési adóbevétel tervezhető, figyelembe véve a 2018_ évi tényleges bevételeket, 
valamint a 2019. évi makrogazdasági prognózisokat. 
Összeségében elmondható, hogy a törvényi s21bályozás következtében a kerületi 
önkormányzatokat összesen 132,2 milliárd Ft, míg a Fővárosi Önkormányzatot 155,5 milliárd 
Ft illeti meg. 

II. Hatásvizsgálat 

Az Fmt. 1. §-a alapján a tárgyévre vonatkozóan a fővárosi önkor:nányzat és a kerületi 
önkormányzatok között megosztandó bevételek a forrásmegosztásról szóló közgyűlési 

rendeletben kerülnek meghatározásra. A rendelkezés célja a forrásmegosztási törvényben 
szabályozott bevételeknek a törvényben rögzített részesedés alapján tör.énő megosztása. 

A forrásmegosztásról szóló rendelettervezet a megosztandó bevételek mértékét tekintve a 
főváros önkormányzatainak költségvetésére alapvető hatással bír, ugyanakkor a rendeletben 
meghatározott végrehajtási szabályozás a törvényi előírásoknak megfelel, ezért annak 
elfogadását javaslom. 

Az adóbevételek beszedéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételeket, illetve a költségek 
fedezetét - a bevételek kapcsán - a Fővárosi Ö::ikormányzat teremti meg a fővárosi 
önkormányzati adóhatóság működtetésével. A forrásmegosztási törvény alapján a kiadásokat 
fővárosi és a kerületi önkormányzatok a részesedésük arányában viselik. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tervezett iparűzésiadó-bevétele a 2019. 
évre 6 230 488 eFt. A 2018. évi 5 593 651 eFt előirá::1yzathoz képest 636 837 eFt összeggel 
növekszik. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Fmt. 5. § (1) bekezdése előírja, hogy a Fővárosi Ö::ikormányzatnak a tárgyévre vonatkozó 
rendelettervezetet ::t kerületi önkormányzatok részére -.réleményezés céljából a tárgyév január 
10-éig kell megküldenie, a véleményezésre a kerülete:mek legalább 15 napot kell biztosítani, 
és a rendeletet a Fővárosi Közgyűlés január 31-éig lépteti hatályba. 
A Képviselő-testület határozatát az Önkormányzat vé~eményéről a feniekre tekintettel soron 
kívül megküldjük a Fővárosi Önkormányzat részére. 
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IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2019. január ,3~ ,. 

D. Kovács Róbert Anta/. 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest F15Yáros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képv1selő-testületének 

.. ./2019. ( ........ )határozata 
a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2019. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat KépviSelő-testülete a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. 
évi megosztásáról szóló rendelettervezetben foglaltakkal egyetért. 

2. A Képviselö-testület felkéri a polgármestert, iogy a döntésről tájékoztassa Budapest 
Főváros fc,po lgármeste-ét. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Előterjesztés 

a Kőzgyülés részére 

Tisztelt Közgyűlés! 

1 
Budapest Főváros I Önkormányzata 

Pénzügyi Föpolgármester-helyettes 

1kt. szám: FPH039 /1 - 5 /2019 

tárgy: A Fővárosi ónk".ormányzatot és a kerületi 
önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2019. évi megosztásáról szóló 
rendelettervezet 

elökészílö: Pénzügyi - öosztály 

e .egyeztetésre megkjldve: 

e a kerüle1i önkormányzatoknak 

e a Fővárosi Közgyűlés állandó 
bfzottságai és a Tanácsnok 
részére 

A Fővárosi önkormányzat és a ;<erületi önkormányzatok l<J5zötti forrásmegosztás mikéntjét a 2006. évi 
CXXXIII. törvény (továbbiakban: Fmt.) szabályozza. 
A törvényt az Országgyűlés az évek során többször is módosí:otta. Az önkormányzati finanszírozási struktúra 
2013. évi életbe lépése mellett a forrásmegosztási szabályazási rendszer is teljes mértékben átalakításra 
került a 2012. évi CCVIII. és a 2013. évi CCIII. törvény elfogadásával. 
A szabályozás a 201 A.-töl bevezetett módosítással a föváro~i önkormányzat és a kerületi önkormányzatok 
közötti megosztoff b~vételnek tekinti nemcsak a fővárosi önkormányzat által kivetett helyi adókból származó 
bevételt, hanem az ezekhez kapcsolódó bírságból és pótlékból beszedett oevétert Is. 
Az adóbe'Ílétel elérése kiadásokkal jár, mely kiadásokat a 2014. évet mege őzöen az Fmt. nem vette 
figyelembe. A módosításban foglaltak szerint a megosz~ásra kerülő bevételt csökkentik a fővárosi 

önkormányzatnál beszedett, a helyi adókkal kapcsolatbéll - a fővárosi Onkormányzati adóhatóság 
mOködtetésével összefüggően - felmerült 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 ~edig 52,5%-ról 54%-ra növekedett, a kerületek 
esetében pedig ugyanennyivel csökkent. 
Jelenleg a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormá1yzatok közötti forrásmegosztásra vonatkozó 
szabályozást kizárólag az Fmt. tartalmazza, melynek 7. §-ában kap felhatalmazást a fővárosi önkormányzat 
képviselő-testülete arra, hogy a tárgyévre vonatkozóan a fővárosi önkcrmányzatot és a kerületi 
önkormányzatokat osztottan megillető bevételek összegét és azok beszedésével összefüggésben felmerült 
kiadások elszámolásának rendjét rendeletben határozza meg. 

cím: 1052 Budapest, Vámsház utca 9-11. l levélcim: 1840 Budapest 1 / 5 oldal 
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Az ÁSZ 2018. évi forrásmegosztási rendeletre vonatkozó felülvizsgálata 

A hatályos Fmt. 6. § (1) bekezdésének megfelelően az Állami Számvevőszék 2018-ban is felülvizsgálta a 
Fővárosi Önkormányzat aktuális forrásme!;Psztási rendeletét. Az ÁSZ a 2018. év folyamán lefolytatott 
vizsgálatról szóló jelentés-tervezetét 2018. decemberében küldte meg észrevételezésre. 

Az ÁSZ jelentés-tervezetének összegző megállapításai szerint a 2018. évi forrásmegosztási rendeletet a 
Fővárosi Közgyűlés a törvényi és belső szabályozó eszközökben rögzített eljárásrend és határidők 
figyelembevételével, szabályszerűen alkotta neg. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevé eleket és a fővárosi önkormányzati helyi a:!óztatással kapcsolatos kiadásokat 
megalapozottan, a törvényben rögzített részesedési arányok érvényesltésével határozták meg. Az ASZ a 
2018. évi forrásmegosztást megalapozottnak és helyesnek találta, így a 2019. évi forrásmegosztás során nem 
szükséges korrekció érvényesítése. 
A hivatalosan közzétett jelentésből készül: kivonatot előterjesztői kiegészítésben bocsájtjuk a Tisztelt 
Közgyűlés rendelkezésére. 

A 2019. évi forrásmegosztási rendelet előkészítése 

A hatályos Fmt. szerint a megosztott bevételekből a Fővárosi Önkormányzat részasedése 54%, míg a 
kerületek részesedése 46%. 

A bevételek számbavétele 

A Magyar Köztársaság 2C11. évi költségveté3ét megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi 
CLIII. törvény módosította a helyi adókról sz:616 1990. évi C. törvényt is, átalakítva ezzel az idegenforgalmi 
adóra vonatkozó szabályozást. A módosítás következtében a Fővárosi Önkormányzat csak akkor vezetheti 
be rendeletével ezt az adót, ha ahhoz az érint~tt kerületi önkormányzat minden adóév te-<intetében- így 2019. 
évi esetében is - beleegyezését adja. Az Fm:. 2. § b) pontja alapján a forrásmegosztás csak arra a bevételre 
terjed ki, amely a helyi adókról szóló t1Ivény előírásai szerint a kerületi önkormányzatok előzetes 
beleegyezését követően a fővárosi önkormá~ zat rendelete alapján kivetett idegenforgalmi adóból származik, 
illetve az Fmt. 4. § (2) bekezdés alapján ezf a 2. § (1) bekezdés b} pont szerinti bevételt csak a helyi adó 
kivetését a Fővárosi Önkormányzatnak á:e-ngedő kerületi önkormányzatok között kell a törvényben 
meghatározott arányban felosztani. A forrásrregosztási számításokban ezért úgy számoltunk, hogy-az Fmt. 
előírásainak megfelelően - csak azon kerületek részesednek a Fővárosi Önkormányzat által kivetett 
idegenforgalmi adóból, amelyek jelezték, hogy ezen adó bevezetését nem tervezik 2019-ben és ezt a jogot 
átengedik a Fővárosi Önkormányzatnak Összesen 7 kerület adott felhatalmazást a Fővárosi 
Önkormányzatnak az idefenforgalmi adó be~zedésére. 

A 2018. évi megosztandó idege forgalmi adóbevétel összege 12,6 millió Ft. A 2018. évi tény teljesítési adat 
alapjá_n, 7 kerület figyelembe vételével került meghatározásra a 2019. évi tervszám. A főváros egészére 
mindösszesen 13 millió R idegenforgalmi acó kerül megosztásra. Azok a kerületi önkormányzatok, melyek 
maguk szedik be az adót, a Főváros által beszedett összegből nem részesülnek. 

Az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó közporti támogatás igényléséről a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. 11elléklet 1.1.e) pontja rendelkezik. A törvény alapján azonban 
figyelembe kell venni a 2 melléklet 1.1.f} se,3zámltás, kiegészítés pontját. A beszám ítás szerint az említett 
jogcimen megillető támo.gatást is bele ke kalkulálni a települési önkormányzat számított bevételével 
összefüggő támogatáscsökkentésbe, ezáltal a Fővárosi Önkormányzat 2019-ben üdülőhelyi feladatokhoz 
kapcsolódó központi támcgatásból nem részesül. 

Az Fmt. 2. § (3} bekezdése szerint a főváro3i 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 terü et (Margitsziget) tekintetében az adó bevezetésére a Fövárosi 
Önkormányzat jogosult. 

Az iparűzési adóbevétel vonatkozásában a 20~ 9. évi forrásmegosztási rendelet-tervezet a 2019. évi iparűzési 
adóbevételi terv alapján készült. ősszfövárcsi szinten 2019. évre 287 milliárd Ft iparűzési adóbevétel 
tervezhető, figyelembe véve a 2018. évi té1yleges bevételeket, valamint a 2019. évi makrogazdasági 
prognózisokat. 
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2018-ban összfövárosi szinten 635,4 millió Ft késedelmi pótlék és bírság bevétel k>lyt be. 2019. január 1-jétől 
megváltozott az adó~ás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 209. § (1) bekezdése. A módosult rendelkezés szerint 
a késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel 
(félszámítás) idöponljában érvényes jegybanl<i alapkamat 5 száz::ilékponttal növelt mértékének 
háromszázhatvanötöd része. Ezért hosszabb távon a ké:sédelmi póttékbevételek emelkedésére lehet 
számítani, rövid (1 éves) távon azonban a bevétel emelkedése nem határozható meg pontosan. Ezért a 
késetlérmi kamat és bfrságbevétel együtt 2019-re 700 millió Ft összegben tervezhető . 

A 2·019. évi forr~smegosztást ala;:ivetően befolyásoló bevét31ek 2018-2019. é1~i alakulásáról a következő 
táblázatban adunk áltekintést: 

·Kirnutatás a megosztan'tló bevétél~k 2018-2019~ évek közötti változásáról 

millió Ft 

Megnevezés 
2018. 2019. Változás Index(%) 

(tervezett) (tervezett) összege 2019/2018 

1. Idegenforgalmi adó 17,0 13,0 -4,0 76,5 

2. Iparűzési adó 258 000,0 287 000,0 29 00,0 111,2 

3. Helyi adóhoz kapcsolódóan 
400,0 700,0 300,0 175,0 

kiszabotf pótlék és bírságbevételek 

Összesen {1 +2+3l 258 417,0 287 713,0 29 296,0 111,3 

Ebböl: 

4. Kerületi önkorm á yzatok 118 691,5 132 201 ,8 13 510,3 111,4 

5. Fővárosi önkormányzat 139 725,5 155 511,2 15 785,7 111 ,3 

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 1-990. évi C. törvény 1. § (4) 
bekezdése alapján a Főváros Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terüle!Bkre kivetett idegenforgalmi 
adóból származó bevételt - sorolható. 

Összel?ségéöen elmondható, hogy a törvényi szabályozás következtében a kerületi önkormányzatokat 
összesen 132,2 milliárd Ft, míg a Fővárosi Önkormányzatot 155,5 milliárd Ft il leti meg. 

A kladá'sok számbavétele 

Az Fmt. 2.§ (5)-(6) bekezdése szerinti kiadásként a tárgy'?lvet megelözö év költségvetési rendeletének 
végrehajtásáról szól:> fövárosi önkormányzati rendeletben etfqgadott adóbeszedéssel kapcsolatos kiadásokat 
kell előlegként figyelembe venni azzal, hogy összege legfeljebb a pótlékból és bírságból származó bevétel 
50%-a lehet. Ez a 2018. évi bevétel alapján 2019. évben 317, 7 millió fori •. Te~intettel arra, hogy a tényleges 
éves kiadás többszörösen meghaladja a felső korlátot, a kiadásként visszatartott összeg tervezése során a 
felső korlát összegét szerepeltetjük. A részesedési arányszám (54/46%) alapján a fővárosi kerületektől 
visszatartott 2019. évre tervezhetö kiadás 146, 1 millió forint. Az összeget egyszeri levonásként érvényesítjük 
- a 2018. évre tervezett kiadás és a ténylegesen elszámolha:ó kiadás elszámolásával egyidejüleg - a 2018. 
évi költségvetési rerdeletének végrehajtásáról szóló fővárosi ónkormányzati rendelet hatályba lépését követő 
havi utalásnál. Az adóbeszedéssel kapcsolatos kiadásokat a Fővárosi Önkormán1•zat költségvetési rendelete, 
illetve a költségve!Bsi rendelet végrehajtásáról szóló (zárszámadási) főváro si önkormányzati rendelete 
tartalmazza. 

3 / 5 oldal 
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A kerületi önkormányzatok részesedési arányainak meghatározása 

Az Fmt. 4. § (1) bekezdése értelmében a hel/ i adóból és a hozzá kapcsolódó pótlék és bírság bevételekből a 
kerületi önkormányzatokat mindasszesen megillető forrás az egyes kerCleti önkormán~zatok között a törvény 
1. melléklete szerinti arányokban kerül felosztásra. 

Az Fmt. 4. § (2) bekezdése értelmében az id8genforgalmi adót a helyi adó kivetését a fővárosi önkormányzat 
közgyalésének átengedö kerületi önkormányzatok között szintén az 1. számú mellék'et szerinti arányoknak 
megfelelően kell feloszta i. 

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi 
megosztásáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés 1. melléklete szerint terjesztem elő 
megalkotásra. 

A 2019. évi forrásmegosztás háttérszámitásalt az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében előírt előzetes hatásvizsgálat 
megtörtént, annak eredményét jelen előtHjesztés 3. melléklete tartalmazza. A rendeletalkotásban való 
társadalmi részvétel biztositása érdekében a rendelettervezet a www.budaoest.hu honlapon közzétételre 
kerül. 
A Fmt. 5. § (1) bekezdése elöirja, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozó rendelettervezetet 
a kerületi önkormányzatok részére vélem~yezés céljából a tárgyév január 10-éig kell megküldenie, a 
vélemé·nyezésre a kerületeknek legalább 15 napot kell biztositani, és a rendeletet a Fővárosi Közgyűlés január 
31-éig lépteti hatályba. 

Jelen elöterjesztést me·gküldtem a kerületi ön-<ormányzatok polgármesterei részére a kerületi önkormányzatok 
képviselötestületei véleményeinek kikérése céljából. A beérkezett kerületi vélemények öl a KözgyOlés ülésén 
adok tájékoztatást. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés 11egtárgyalására és a forrásmegosztási rendelet megalkotására. 

4/ 5 oldal 
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Döntési javaslat 

A Fővárosi KözgyOlés úgy dönt, hogy: 

1. 

megalkotja .. ./2019. ( .... .. . ) önkormányzati rendeletét a- Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi 

önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról a 1. mel léklet szerinti tartalommal. 

Döntéshozatal mócfia: 

A rendelet megalkotásához minösitett szavazattöbbség szükséges. 

Budapest, 2019. janaár „ 

Láttam: 

Sárádi Kálmánné dr. 
föjegyzö 

mellékletek: 

,, 

Dr. Bagdy Gábor 

főpolgármester-helyettes 

1. Budapest Főváros Or kormányzata KöZflyülésének ... ./2019. ( ...... ) önkownányzati rendeletterve.iete a Fővárosi Önkormányzatot 

és a kerületi önkorrnooyzatokat osztott2n megillető bevételek 2019. évi rmgosztásáról 

2. Háttérszámítások 

3. Előzetes hatásvizsgálat 

5 / 5 oldal 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
.... ./2019. ( ......... ) önkormányzati rendelettervezete 

a Fővárosi Önkormányzatot 
és 

a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 

2019. évi megosztásáról 
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
... .. ./2019. ( ............ ) önkormányza i rendelettervezete 

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról 

Budapest Főváros Közgyűlése a fővárosi önkormányza1 és a kerületi önkormányzatok közötti 
forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján 
és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. A részesedési arányok meghatározása 

r 
1.§ 

A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok :cözötti forrásmegosztásról szóló 2006. 
évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: forrásmegoszt.isról szóló törvény) alapján osztottan 
megillető bevételekből 2019-ben 

a) a Fővárosi Önkormányzatot 54,0%, 
b) a kerületi önkormányzatokat együttesen 46,0% 

részesedés illeti meg. A kerületi önkormányzatokat együttesen megillető részesedés felosztása
kor a forrásmegosztásról szóló törvény 4. §-ában foglaltak szerint kell eljimi. 

2. A helyi iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókhoz kapcsoló
dóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételek, valamint a helyi 

adózással kapcsolatos kiadások megosztása 

2.§ 

(1) A Fővárosi Közgyűlés az ipatiízési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi 
adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételeket, 
valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadásokat e rendelet 1. § a) és b) pontjában meg
határozott arányban osztja meg a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok 
között. 

(2) A Fővárosi Közgyűlés a 287 OOO OOO ezer Ft összegben tervezett helyi iparűzési adóból 
származó bevételből 

a) az e rendelet 1. § a) pontja alapján meghatározott részt a Fővárosi Önkormányzathoz 
szabályozza, 

b) az e rendelet 1. § b) pontja szerint meghatározott rész megosztását az egyes kerületi 
önkormányzatok között az J. melléklet 2. of.zlopa szerinti ré::-zesedési arányoknak 
megfelel5en az 1. melléklet 3. oszlopban ajárJott összegekben határozza meg, 
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e) a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedehni pótlékból és bírságból szánnazó 

700 OOO ezcr Ft összegben tervezett bevételből 378 OOO ezer Ft-ot a Fővárosi Önkor

mányzathoz, összesen 322 OCO ezer Ft-ot pedig a kerilleti önkormányzatokhoz sza

bályoz. Az egyes kerületi önkonnányzatok részesedését (ajánlott tervszámait) az 1. 
melléklet 4. oszlopa szerinti összegekben ~atározza meg, 

d) a helyi adóztatással kapcsolabs kiadásokat a helyi iparűzési adó bevételből részesü

lők viselik az 1. §-ban meghatározott részesedésük arányában. Ezen kiadásokat a 

helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó 

bevételek legfeljebb 50%-áig terjedő mértékben lehet érvényesíteni. A helyi adók

hoz kapcsolódó kiadásokból 146 149 ezer Ft-ot a kerületi önkormányzatoknál kell 

figyelembe venni és levonni. A kerületi önk01mányzatoktól levonandó kiadások ösz
szegeit az 1. melléklet 5. oszlopa határozza meg, 

e) a helyi ipar:ízési z.dó bevételből történő részesedéseknek a b) - d) pontok együttes 

összegeit - mint a helyi iparűzési adó ajánlott tervszámait- az 1. melléklet 6. oszlopa 

tartalmazza. 

(3) A Fővárosi Közgyűlés a forrásmegosztással érintett tervszinten 13 OOO ezer Ft összegű 

idegenforgalmi ac.óból szánnazó bevételt 7 020 ezer Ft összegben a Fővárosi Önkormány

zathoz, 5 980 ezer Ft összegben pedig a XVII-XXIII. kerületi önkormányzatokhoz szabá
lyozza, melynek kerüle:i önkormhyzatonkénti részesedését (ajánlott tervszámait) a 2. 
melléklet 3. oszlopa szerint határoz:;;a meg. 

3.§ 

(1) Azok a kerületi önkormányzatok, amelyek 2019-ben bevezetik az idegenforgalmi adót, · a 

Fővárosi Önko1111ányzat által beszedett idegenforgalmi adó bevételből a bevezetés hatály

balépésének időpcntjátó] k.ezdödőer_ nem részesülnek. 

3. Végrehajtási szabályok 

4.§ 

(1) A 2. § (2) bekezdése szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat szám.láíra helyi ipar

űzési adó, illetve a helyi adókhoz kapcsolódó késedehni pótlék és bírság címen 2019. január 

l-jétől 2019. december 31-éig befolyt bevételre kell alkalmazni. 

(2) A Főpolgármesteri Hivatalnak havon:a, a tárgyhót követő hónap 10-éig kell átutalnia a helyi 

iparűzési adó bevételt, illetve a helyi adókhoz kapcsolódó késedehni pótlék és bírság bevé

teleket - a 2. § (2) bekezdésben szaba.lyozott részesedési aránynak megfelelően - az önkor

mányzatok költségr.retési·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_ únius 30-áig megér
kezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkonnányzatok költségvetési elszámo
lási 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 Önkonnányzat és a kerületi önkormányzatok: költségvetési el
számolási számláira. 

(3) A 2. § (3) bekezdés szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi adóbe
szedéssel kapcsolatos számlájára 2019. január 1-jéól 2019. december 31-éig befolyt ide
genforgalmi atló bevételre kell alkalmazni. 

( 4) A Főpolgármesteri Hivatalnak havonta, júniusban és decemberben a t&gyhó utolsó napján, 
a többi hónapban a tárgyhót követő hó 10-éig kell a befolyt idegenforgalmi adó bevétel 
arányos részé: átutalnia a Fővárosi Önkonnányzat éE a kerületi önkornányzatok költségve
tési elszámolási számláira, kivéve a külön törvényben meghatározottak szerinti Fővárosi 
Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület t~kintetében a Főyárosi Önkormányzat 
által bevezethető idegenforgalmi adóból befolyt bevételt. 

4. A helyi adó bevételhez kapcsolódó ldadások elszámolási rendje 

5.§ 

(1) A Fővárosi Önkormányzat a 2018. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fő
városi önkormányzati rendeletben a kivetett helyi adób51 származó bevétel beszedésével ösz
szefüggöen felmerült kiadásokra meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe és annak 
levonását a 2018. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fö~árosi önkormányzati 
rendelet hatályba lépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkor
mányzatok felé. 

(2) A Fővárosi Önkonnányzat a levont előleg és a 2019. évi tényleges kiadások különbözetét a 
2019. évi költségtetési rendelet végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatályba 
lépését követő havi utalásnál számolja el a keriileti önkormányzatok felé. 
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Záró rendelkezés 

6.§ 

Ez a rendelet 2019. január 31-én lép hatályba . 

. 7. § 

Hatályát veszti a Fővárosi Önkormányza:ot és a kerületi önkormányzatokat osz:ottan megillető 
bevételek 2018. évi megosztásáról szóló 3/2018. (I. 29.) Föv. Kgy. rendelet. 

Sárádi Kálmálmé dr. 

főjegyző 

Tarlós István 

főpolgármester 
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INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

Budapest Főváros Közgyűlése a forrásmegosztásról szóló törvény 7. §-ában kapott felhatalma
zás alapján alkot rendeletet a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztot
tan megillető bevételek 2019. évi megosztására. 

A rendel~ rögzíti a forrásmegosztásról szóló törvényben meghatározott bevételek megosztásá
nak arányait és a megosztott bevételek önkormányzatonkénti összegeit. 

Részletes indokolás 

Az 1. § 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 megfelelően a Fővárosi Ön
kormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti megosztással szabályozza a helyi iparűzési 
adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi 
pótlék és bírságból származó bevételek, valamint a helyi adóztatással kapcsolatos kiadások ösz
szegeit. 

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

bott késedehni pótlékés bírságbevételek elszámolási, utalási rendjét tartalmazzák. Általá
nos szabály a tárgyhót követő hó 10-éig történő utalás. Eme11ett tételesen rögzítésre kerül
nek az ettől eli:érő, illetve a feltételhez ~ötött utalási szabályok. 

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

Az 5. § rögzíti a 1:elyi adóbeszedéssel kapcsolatos kiadások elszámolási rendjét. 

A 6. § záró rendeL1<.ezésként a rendelet hatálybalépés napját 2019. január 31. napjában határozza 
meg. 

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



1. melléklet a 12019. ( ) Főv.Kgy.rendelethez 

A helyi iparűzési adó bevétel kerületi önkormányzatok közötti megosztása 

és ajánlott tervszáma 

2019. évre 

R 
. d, . , Helyi iparűzési 

R , edé . Ré d"~' án eszese esi arany , k l'd' ·· . • eszes SI szese CM ar y , . adohoz apcso o o Onlmrmnny:rntolc mP.J!llP.Vr.zer.e . Rc~4..~cdélll urú.ny !IZcrlnt ll kiadás mfatti 
arányok a szerinti helyi iparlízési . ti 'ti 'k, b' • _kk , _ megosztandó 

t .. , . t d. szerm po e ll'Sag cso entes osszege b • el k .ánl orveny szerm a o .
1 

, evet e aJ ott 
· - egyszeri evonas -

tenr~áu1a (3+4+5) 

(%) (e Ft) (e Ft} (eFt) (eFt) 

1 2 3 4 5 6 
I. kerületi önkormányzat 1,54229750 2 036 141 4 966 -2 254 2 038 853 
ll. keruleti onkormányzat !),07ó229U9 6 701 638 16 345 -7 419 6 710 564 
ill. kerületi önkormányzat 7,22624018 9 540 082 23 268 -10 561 9 552 790 
IV. kerületi önkormányzat 6,11004338 8 066 479 19 674 -8 930 8 077 224 f-" 

V. kerületi önkormányzat 1,40816157 1859 055 4 534 -2 058 1 861531 N 

VI. kerületi önkormányzat 2,51692804 3 322 848 8105 -3 678 3 327 274 
vn. kerületi önkormányzat 3,3190232_9 - 4 381 775 10 687 -4 851 4 387 611 
VIII. kerületi önkormányzat 3,80946081 5 029 250 12 266 -5 567 5 035 949 
IX. kerületi önkormányzat 3,61965731 4 778 672 11 655 -5 290 4 785 037 
X. kerületi önkormányzat 4,71307384 6 222 200 15176 -6 888 6 230 488 
XI. kerületi önkormányzat 7,28511820 9 617 813 23 458 -10 647 9 630 624 
XII. kerületi önkormányzat 2,98544811 3 941 389 9 613 -4 363 3 946 639 
XIII. kerületi önkormányzat 6,06949128 8 012 942 19 544 -8 871 8 023 616 
XIV. kerületi önkormányzat 7,04585324 9 301935 22 688 -10 297 9 314 326 
XV. kerületi önkormányzat 5,12.986946 6 772 454 16 518 -7 497 6 781475 
XVI. ke1·ületi önkormányzat 4,16786632 !! !!02 417 13 421 -6 091 5 SU9 746 
XVII. kerületi önkormányzat 4,73956940 6 257180 15 261 -6 927 6 265 514 
XVIII. kerületi önkormányzat 6,59426818 8 705 753 21 234 -9 637 8 717 349 
XIX. kerületi önkormányzat 3,47808963 4 591 774 11199 -5 083 4 597 890 
XX. kerületi önkormányzat 3,58665199 4 735 098 11 549 -5 242 4 741 405 
XXI. kerületi önkormányzat 4,88600440 6 450 503 15 733 -7141 6 459 095 
XXII. kerületi önkormányzat 3,27164242 4 319 222 10 535 4 781 4 324 976 
xxm. kerületi önkormányzat 1,41901236 1873 380 4 569 -2 074 1 875 875 

Kerületi önkormányzatok összeseD 100,00000000 132 020 OOO 322 OOO -146 149 132 195 851 
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2. melléklet e /2019. ( ) Fév.Kgy.rendelethez 

Az idegenforgalmi adó kerületi önkortnányzátok közötti megosztása 

és ajánlott terv~áma 

Önkormányzatok megnevezése 

1 

I. kerületi önkormányzat 

II. kerületi önkormányzat 

III. kel'ületi önkormányzat 

IV. kerületi önkormányzat 

v. kerületi önkormányzat 

VI. kerületi önkormányzat 

VII. kerületi önkormányzat 

VIII. kerületi önkormányzat 

IX. kerületi önkormányzat 

X. kerületi önkormányzat 

XI. kerületi önkormányzat 

XII. kerületi önkormányzat 

XIII. kerületi önkormányzat 

XIV. kerületi önkormányzat 

xv. kerületi önkormányzat 

XVI. kerületi önkormányzat 

XVll. kerületi önkormányzat 

XVIII. kerületi önkormányzat 

XIX. kerületi önkormányzat 

xx. kerületi önkormányzat 

XXI. kerületi önkormányzat 

:xxn. kerületi önkormányzat 

:x:xm. kerületi önkormányzat 

Keriileti önkormányzatok összesen 

2019.évre 

Részesedések a 
töxvény szer.inti 

arányban 
(100 %-n 

átszáinftva ) 

(%) 

2 

16,942,)1613 

23,57130336 

12,432'74350 

12,820i 0939 

17,46546118 

11,69477942 

S,0':'238702 

100,000!10000 

Az idegenforgalmi adó 

megosztása 

a 2. oszJop szerinti 

al'ányban 

/ ajánlott tervszám/ 

( e Ft) 

3 

1013 

1410 

743 

767 

1044 

699 

303 

5 980 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

HÁTTÉRSZÁMÍTÁSOK 



1. sz. táblázat 

2. sz. táblázat 

3. sz. táblázat 

4. sz. táblázat 

5. sz. táblázat 

6. sz. táblázat 

7. sz. táblázat 

15 

A HÁTTÉRSZÁMÍTÁSOK TÁBLÁZATAI 

Megosztandó bevételek alakulása (2!J19. évi tervezett bevételek} 

Helyi iparözésí adóból történő részeEedés a törvényben rögzített arányban 

2019. évre 

Helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabctt késedelmi pótlék.!Jól, bírságból tőrténő 
részesedés a törvényben rögzftett arányban 2019. évre 

Háttérszámítás az adóbeszedéssei kapcsolatos kiadások megosztásához 

Kiadás miatti csökkentések a bevéte.'ekből 2019. évre 

Idegenforgalmi adóból történő részesedés a törvényben rögzített 
arányban 2019. évre 

Az önkormányzatok részesedése a megosztott bevételekből összesen 
2019. évre 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Iparűzési adó 

Pótlék, bírság 

Jogcím 

Megosztandó bevételek alakulása 

( 2019. évi tervezett bevételek) 

Adóbeszedéssel kapcsolatos kiadások megosztásához kapcsolódó bevételek 

Megosztott források összesen (1.+2.+3.) 

Idegenforgalmi adó 

Forrásmegosztáshoz kapcsolódó bevétel mindösszesen (4.+5.) 

}'óváros 

(54%) 

154 980 OOO 

378 OOO 

146149 

155 504149 

7020 

155 511169 

)(erületek 
(46 %) 

132 020 OOO 

322 OOO 

-146149 

132195851 

5 980 

132201831 

1. számú táblázat 

ezer Ft 

Összesen 

287 OOO OOO 

700 OOO 

0 

287700 OOO 

13 OOO 

287 713 OOO 

1-> 
·m 
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2. számú táblázat 

Helyi iparűzési adóból történő részesedés a törvényben rögzí~tt arányban 

2019.<évre 

ezer Ft - .. 

Megnenzés 
Megoszlás Iparüzési adóbó] történő részesedés a 

(%) törvényben rögzített arányban 

.. ..... .... ....... , ,, . .- u .• 

1. 2. 3 • . 

!.Kerület 1,542297'50 2 036141 

11.Kerület 5,07622909 6 701638 

ID.Kerület 7,22624018 9 540 082 

IV. Kerület 6,11004338 8 066 479 

V.Kerület 1.40816157 1859 055 

VI.Kerület 2 51692ro4 3 322 848 

VII. Kerület 3,31902329 4 381775 

VIII. Kerület 3 80946C81 5 029 250 

IX. Kerület 3,61965731 4 778 672 

X.Kerület 4,71307384 6 222 200 

XI. Kerület 7,28511~0 9 617 813 

XII. Kerület 2,98544S.11 3 941389 

XID.Kerület 6,06949128 8 012 942 

XIV. Kerület 7 04585~24 9 301935 

XV.Kerület 5,12985S46 6 772 454 

XVI. Kerület 4 16786f.32 5 502 417 

XVII. Kerület 4,73956S40 6 257180 

XVIII. Kerület 6,59426f 18 8 705 753 

XIX. Kerület 3,47808963 4 591 774 

XX. Ker.iilet 3,58665199 4 735 098 

XXI. Kerület 4,88600"-40 6450 503 

XXII. Kerület 3,27164;;42 4 319 222 

XXIII. Kerület 1,41901136 1873 380 

Kerületek összesen 100,0000GOO 132 020 OOO 
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3. számú táblázat 

· Helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból, bírságból 

történő részesedés a törvényben rögzített arányban 2019. évre 

ezer Ft 

Megnevezés 
Megoszlás Pótlék, bírságból történő részesedés 

(%) a törvényben rögzített arányban 

1. 2. 3. 

I. Kerület 1,54229750 4 966 

II. Kerület 5 07622909 16345 

III. Kerület 7,22624018 23 268 

IV. Kerület 6,11004338 19 674 

V.Kerület 1,40816157 4 534 

VI.Kerület 2,51692804 8105 

VII. Kerület 3 31902329 10 687 . 

VIII. Kerület 3,80946081 12 266 

IX.Kerület 3,61965731 11655 

X.Kerület 4,71307384 15176 

XI. Kerület 7,28511820 23 458 

XII. Kerület 2,98544811 9 613 

XIII. Kerület 6,06949128 19 544 

XIV. Kerület 7,04585324 22688 

A'V, Kerület 5,12986946 16 518 

XVI. Kerület 4,16786632 13 421 

XVII. Kerület 4,73956940 15 261 

XVIII. Kerület 6,59426818 21234 

XIX. Kerület 3,47808963 11199 

XX. Kerület 3,58665199 11549 

XXI. Kerület 4 88600440 15 733 

XXII. Kerület 3,27164242 10 535 

XXIII. Kerület l,41901236 4 569 

l(erületekösszesen 100,0000000 322 OOO 



1 

2. 

3. 

4. számú táblázat 

Háttérszámítás az adóbeszedéssel kapcsolatos 
kiadások megosztásához 

ezer Ft 

Jogcím Összesen 

Pótlék, bírs~g btwéte:1 2018-ban "~" 432 

Adóbeszedéssel kapcsolatos kiadások 
317716 

felső korlátja (pótlék.bírság 50'Yr,-a) 

.. 
Keriileti önkormányzatokra jutó rész 146149 

i 

.... 
\.0 



Megnevezés 

1. 

I. Kerület 

II. Kerület 

III. Kerület 

IV. Kerület 

V.Kerület 

VI. Kerület 

VII. Kerület 

VIII. Kerület 

IX.Kerület 

X.Kerület 

XI.Kerület 

XII. Kerület 

XIII. Kerület 

XIV. Kerület 

XV. Kerület 

XVI. Kerület 

XVII. Kerület 

XVIII.l(erület 

XIX. Kerület 

XX.Kerület 

XXI. Kerület 

XXII. Kerület 

XXIII.Kerület 

Kerületek összesen 

20 

5. számú táblázat 

Kiadás miatti esökkentések a bevételekből 

2019.évre 

ezer Ft 

Kiadás miatti csökkentés a 
l\( egoszlá.s bevételekböl 

(%) törvényben rögzített arányban 
- egyszeri lewJ11ás 

2. 3. 

1,54229750 -2254 

5,07622909 -7 419 

7,22624018 -10 561 

6 11004338 -8 930 

1,40816157 -2 058 

2,51692804 -3 678 

3,31902329 -4 851 

3,8094608] -5567 

3 61965731 -5 290 

4,71307384 -6 888 

7,28511820 -10 647 

2,98544811 -4 363 

6,06949128 -8 871 

7,04585324 -10 297 

5 12986946 -7 497 

4,16786632 -6 091 

4,73956940 -6927 

6 59426818 -9 637 

3,47808963 -S 083 

3,58665199 -5 242 

4,88600440 -7141 

3,27164242 -4 781 

1,41901236 -2 074 

100,0000000 -146149 



6. számú táblázat 

Idegenforgalmi adóból történő részesedés a törvényben rögzített arányban 

2019. évre 

ezer Ft 

Megoszlás 
Idegenforgalmi adóból 

Megnevezés 
Megoszlás 

(%) 
történő részesedés a 

(%) 
100 %-ra átszámítva 

törvényben rögzített 
arányban 

1. 2. 3. 4. 
I. Kerület 

Il. Kerület 
m.Kerület 

IV.Kerület 
V.Kerület 
VLKerület 
VD. Kerület 
VID.Kerület 
IX. Kl'riiM 
X.Kerület 

XI.Kerület 

XII. Kerület 
XID. Keriilet -· 
XIV. Kerület 

XV.K~rület 
XVI. Kerület 
XVII.Kerület 4,73956940 16,94201613 1013 

XVID.Kerület 6,59426818 23,57180336 1410 

XIX. Kerület 3,47808963 12,43274350 743 

XX.Kerület 3,58665199 12,82080939 767 

XXI. Kerület 4,88600440 17,46546118 1044 

XXII. Kerület 3,27164242 11,69477942 699 
XXIII.Kerület 1,41901236 5,07238702 303 

Kerületek összesen 27,9752384 100,0000000 5980 

N 
1--' 



Önkormányzatok 

1 

I. kerület 

II. kerület 

m. kerület 

IV. kerület 

v. kerület 

VI. kerület 

VII. kerület 

VIII. kerület 

IX. kerület 

X. kerület 

XI. kerület 

XII. kerület 

xm. kerület 

XIV. kerület 

xv. kerület 

XVI. kerület 

XVII. kerület 

xvm. kerület 

XIX. kerület 

xx. kerület 

XXI. kerület 

XXII. kerület 
XXIII. kerület 

Kerületek összesen 

Fővárosi Önkormányzat 
Együtt: 

7. számú táblázat 

Az önkormányzatok részesedése a megosztott bevételekből összesen 
2019.évre 

Iparűzési adóhoz 
Kiadás miatti kapcsolódó 

Idegenforgahni 
Iparűzési adóból Pótlék, bírságból csökkentés a megosztandó 

adóból 
történő részesedés történő részesedés bevételekből bevétélek 

- egyszeri levonás összesen 
tödén<I r·~t!81:úés 

(2+3+4) 
?. 3 4 s 6 

2 036141 4966 -2254 2 038 853 

6 701638 16345 -7 419 6710 564 

9540 082 23 268 -10 561 9 552 790 

8 066 479 19Ji74 ,8930 !.I IJ77 Bl4 
1859 055 4534 -2 058 1861 S31 

3 322 848 8105 -3 678 3 327 274 

4381 775 10687 -4 851 4 387 611 

5 029 250 12266 :5 567 5 035 949 

4778 672 11655 -5290 4 785 037 

6 222 200 15176 -6 888 6230 488 

9 611813 23458 -10 647 9 630 624 

3 941389 9613 -4363 3 946 639 

8 012942 19544 -8 871 8 023 616 

9 301935 22 688 -10 297 9314 326 

6772454 16518 -7 497 6781475 

5 502 417 13421 -6091 5 509 746 

6257180 15261 -6927 6265 514 1013 

8705753 21234 -9637 8 717 349 1410 

4591 774 11199 -5 083 4 597 890 743 

4 735 098 11549 -5242 4 741405 767 

6450 503 15733 -7141 6 459 095 1 044 

4 319 222 10535 -4 781 4 324 976 699 
1873 380 4569 -2 074 1875 875 303 

132 020 OOO 322 OOO -146149 132195 851 5 980 

154980 OOO 378 OOO 146149 155 504149 7020 

287 OOO OOO 700 OOO 0 287 700 OOO 13 OOO 

ezer Ft 

Megosztott 
bevételek 
Ö887:e.~en 

(5 +6) 

7 

2 038 853 

6710 564 

9 552 790 

8 077 224 
1861531 

3 327 274 

4387 611 

5 035949 

4 785 037 

6 230 488 

9 630 624 

3 946639 

8 023 616 

9314326 

6 781475 

5 509 746 

6266527 

8 718 759 

4 598 634 

4 742172 

6460140 

4325 675 
1876179 

132 201831 

155 511169 

287 713 OOO 

N 
N 
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3. melléklet az előterjesztéshez 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételék 2019. évi megosztásáról szóló ... /2019. ( ... } Föv. Kgy. rendelet 

megalkotásához 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) beke:zdése alapján a jogszabály 
elökészítöje - 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, 
• adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

• a jogszabály megalkotásának szükséf/ességét, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményeit, és 

• a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket. 

A törvényi előírásnak megfelelően a Fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról szóló .. ./2019. ( .. . ) Föv. Kgy. 
rendelettervezet hatásait az alábbiakban foglaljuk össze. 

J. A jogszabály megalkotásának szükségessége 

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányZ3tok közótti forrásmegosztásról szóló 
2006. évi CXXXIII. törvény 1.§ alapján a tárgyévre vonatkozóan a föváros i 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 részesecés alapján történő megosztása. 

II. A társadalmi hatások 

A forrásmegosztásban szereplő adóbevételek adófizetési terhe: jelentenek a társadalom 
egyes csoportjainak. 
A fővárosi önkornányzat a tárgyévre vonatkozó forrásmegosztási rendeletének tervezetét a 
kerületi önkormányzatok részére megküldi véleményezésre. A véleményezésre a kerületi 
önkormányzatokrak legalább 15 napot kell biztosítani. 

Ill. 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 önkormányza1ainak költségvetésére alapvető hatással bír, ugyanakkor a rendeletben 
meghatározott végre,ajtási szabályozás a törvényhez képest újat nem hoz, így a 
végrehajtásról szóló rendelettervezet gyakorlati hatása semlegesnek minősíthető. 

V. Egészségügyi, környezeti hatások 

A forrásmegosztásna közvetlen körn1ezeti, egészségügyi hatása nem ismert, közvetett 
hatások azonban a főváros egyes feladatain keresztül érvényesülhetnek. 

VI. Adminisztratív terheket ~efolyáso ó 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, ille:ve a költségek 
fedezetét - a bevételek kapcsán - a Fővárosi Önkormányzat teremti meg a fővárosi 
önkormányzati adóhat:'.>ság működtetésével. A forrásmegosztási törvény alapján a kiadásokat 
fővárosi és a kerületi cnkormányzatok a részesedésük arányában viselik. 



Megnevezés 

TclepülCs-Uzcmcltctési, igazgatási és sportfcladatokhoz kapcsolódó 
nonnatív hozzá j.irul.is 
TclcpUICsi önk. ü;,.cmeltelCsi, igazgatási, sport- és kultur:ilis feladatok 

1 1 normatív hou.á j:irulása 

TclcpülCsi sportfolcdatokhoz 

Üdü lőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatí,· honilj:irul.is ().{) 

Álcngcdctt s;,ja (helyben maradó) 

le: adóerö-kCpcsség miatti csökkenés -500,0 

Átengedett s;,ja csökkcntCs után 

Központiforrások iJsszesen o,o 

Tnr u,..nfnqplmi ri rlf'I 7.0 

S1,tlmításba bcYont iparü1..ési adó 209 000,0 

LuxusadO 

Helyi adOhoz kapcsolódó:m kiszabott pótlCk Cs bírs.igbc,·Ctcl 
1 1 000,0 1 

Mindö.tszesen 1 209507,0 1 

Változiis 

Kimutatás a megosztandó bevételek 2015-2019. évek közötti változásáról 
a fővárosi önkormányzati gazdaság egészében 

Index V:iltozfü; Index Változlts Index 
összege 2015/2014 összege 2016/2015 ÖSlrlege 21117/2016 

0,01 1 1 O,OJ 1 1 o.oJ 1 1 

-33,5 0% 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 500,0 o,n 

0,0 0,0 0,0 

-33,5 0% O,fJ 0,0 

- 1.íl RR 114 íi.fl - 1.fl Ríi% 11 ,0 ,;_n 1R1% l?,ll 

14 000,0 !07% 232 000,0 23 000.0 111 % 239 000,0 7000.0 103% 258 ()()(J,0 

0,01 1 600,0 1 -400,0 1 1 400,0 / -200,0 1 67%/ 400,0 / 

JJ 965,s / /07'Á 1 232606,0 1 23099,0 1 111% / 239 ./IJ,O / 6805,0 1 103% 1 258417,0 1 

V:iltoz:ts Index 2019 

ÖS!>.r.Cgc 2018/2017 (ten·c-;.ctt) 

O,OJ 1 1 

0,0 11.11 

n.o 

0.(1 

0,0 

0,0 

r.,n l'i'ill/. n .n 

19000,0 108% 2R7 000,0 

o,o/ 100% 1 100,0 1 

19006,0 1 108% 1 287713,0 1 

3. mellf!k/et az eliiterjeszlf!shez 

MFl-ban 

Válloz{lS 1 Index 
összege 2019/2018 

o.o 

0.{J 

n,o 

0,0 

0,0 

0,0 

.,1.n 1r,111. 

29 000.11 111% 

300.0 / 175% 

29296,01 JJ/% 



Megnevezés 

Megosztott bevételek j ogcímei 

Települési Onk.. üzemelt. , igazg., sport és kult. fa.• 

Települési sponfel:idatok 

Átengedett SZJA 

JO\'cdelemdiff. mérsékléséhez kapcs. korrekció 

Idegenforgal mi adó 

Údülóhelyi feladatok 

loarii1.ési adó 

Luxusndó 

Korrekció a forrásmegosztás ÍÖ\'árosmil végzett ÁSZ vi7.sgfilat miatt 

Pótlék, bírság 

Egy:izori lornnó.:J 

Összesen 

• 2tl IO. CS 2011. é\•bcn egy soron szerepel a tclcpülCSi sportfcladalokra biztositott norrnal i\' 1.irnog:11:is 

Budapest Föváros X. ker. Köbányai Önkormányzatot 
osztottan megillctö bevételek 

2015-2019. évek 
közötti alakulása 

2015 Változás% VáUoz.í.s 
20 16 

Változás% 
Változás 

bázisévhez 
2015/20 14 bázisévhez f---- 201 6/2015 

viszonyítv 
terv viszonyítva terv 

(tervezett) (tervezett) a 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

4 R26 6'i9 107% 1211 17 > l?Híl7 IOR% 1r,7 14R 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

23 094 0 13 432 -9 662 

-11 547 0 -G 71G 4 0) 1 

4 g jg .lOb IU'/"/o J .l.)J('/ :, .lUU :,.l4 10'/% J<>ZJI~ 

20 17 

f----

(tervezett) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

> IRI »1 

() 

0 

8 672 

-4 JJG 

5 1~5 ~~, 

Változás% Változás 
2018 

Változás% 
2017/2016 bázisévhez - 2018/201 7 

terv viszonyítva terv 
(tervezett) 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
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