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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztás kérdéséről a
2006. évi CXXXIII. törvény rendelkezik (továbbiakban: Fmt). A forrásmegosztás részleteit, a
fővárosi- valamint a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető-, az azok beszedésével
kapcsolatosan felmerült kiadásokkal korrigált bevételek összegét tárgyévre vonatkozóan a
Fővárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Fmt. 7. §-nak felhatalmazása alapján
rendeletben szabályozza.
A rendeletet a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének tárgyév január 31-ig kell hatályba
léptetnie.
A rendelet-tervezet az Fmt. 5. §-ban foglalt szabályainak megfelelően megküldésre került a
Budavári Önkormányzat részére és jelen döntés-előkészítő anyag mellékletét képezi.
Az Fmt. 6. §-a értelmében az Állami Számvevőszék a főváros forrásmegosztásra vonatkozó
rendeletét tárgyévre vonatkozóan felülvizsgálja. Ez a 2021. évben is megtörtént, az erről szóló
jelentés-tervezet megállapította, hogy a 2021. évi forrásmegosztás során a Fővárosi
Önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően járt el, a forrásmegosztást szabályszerűnek és
megalapozottnak találta, így a 2022. évre korrekció nem indokolt.

Az Fmt hatályos rendelkezései szerint a Fővárosi Önkormányzatot az osztottan megillető
bevételekből 54%, míg a kerületi önkormányzatokat együttesen 46% illeti meg.
A megosztható bevételek körébe az idegenforgalmi adó - ide nem értve a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a fővárosi
önkormányzat által közvetlenül igazgatott területekre kivetett idegenforgalmi adóbevétel
az
iparűzési adó, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó pótlék és bírság tartozik.
A Htv. értelmében az idegenforgalmi adót a Fővárosi Önkormányzat csak akkor vezetheti be,
ha ahhoz a tárgyév vonatkozásában az érintett kerületi önkormányzat beleegyezését adja. Az
Fmt. előírásaival összhangban, így az megosztott idegenforgalmi adóbevételekből csak azok a
kerületi önkormányzatok részesednek, amelyek ezen adó bevezetését a fővárosi
önkormányzatnak engedték át. A 2022. évre vonatkozóan összesen hat kerület adott
felhatalmazást erre a fővárosnak.
A tervezet meghatározza az adóbeszedéssel kapcsolatos kiadások összegét is, amelyet az Fmt.
a tárgyévet megelőző év pótlék-, illetve bírságbevételeinek 50 %-ában maximalizál, és amelyet
a főváros számára a kerületek megosztott bevételeiből történő részesedésük arányában
egyszeri levonásként ír elő érvényesíteni. Ez a 2021. bevétel alapján az idei évben 472,3 millió
forint. A tervezet a felső korláttal számol tekintettel arra, hogy a tényleges kiadások
többszörösen is meghaladják azt.
Ennek alapján a kerületektől összesen visszatartott, a 2022. évre tervezhető kiadás (54-46%
részesedés alapján) 217,2 millió forint.
Kimutatás a megosztandó bevételek 2021-2022. évek közötti változásáról:
millió Ft
2021.

2022.

Változás

Index (%)

(tervezett)

(tervezett)

összege

2022/2021

1. Idegenforgalmi adó

9,0

8,0

-1,0

88,9

2. Iparűzési adó

258 000,0

310 000,0

52 000,0

120,2

3. Helyi adóhoz kapcsolódóan
kiszabott
pótlék
és 450,0
bírságbevételek

1200,0

750,0

266,7

Összesen (1+2+3)

258 459,0

311 208,0

52 749,0

120,4

4. Kerületi önkormányzatok *

118 718,9

142 938,4

24 219,5

120,4

5. Fővárosi Önkormányzat *

139 740,1

168 269,6

28 529,5

120,4

Megnevezés

Ebből:

* korrigálva az adóbeszedéssel kapcsolatos kiadások megosztására vonatkozó bevételekkel

Összeségében tehát a 2022. évben a kerületi önkormányzatokat 142 938 millió forint, a
Fővárosi Önkormányzatot 168 270 millió forint illeti meg a forrásmegosztásról szóló törvény
szabályai alapján.
Az egyes kerületek az Fmt. által meghatározottak szerint részesednek a bevételekből.
A Budavári Önkormányzat részesedési aránya továbbra is: 1,5423 %.

A rendelet-tervezet elfogadása esetén a Budavári Önkormányzat megosztott forrásokból
történő részesedése az alábbiak szerint alakul:
ezer forint
Budapest
1.
kerület
Budavári
Önkormányzat
1. Idegenforgalmi adó
2. Iparűzési adó
3. Helyi adóhoz kapcsolódóan kiszabott
pótlék- és bírságbevételek
4. Kiadások miatti csökkentés (egyszeri
levonás)
Összesen:

2022. év
-

2199 316
8 513
- 3 351
2 204 479

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzatot
és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló
rendelet-tervezettel egyetért, azt támogatja és elfogadását javasolja a Fővárosi Közgyűlés
részére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

3. Mellékletek
1. A Fővárosi Önkormányzat által megküldött, a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi
önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló rendelet
tervezetről szóló előterjesztés és mellékletei

