Tisztelt Képviselő-testület!
A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztást a 2006. évi
CXXXIII. törvény (a továbbiakban Fmt.) szabályozza, melyet az elmúlt években többször
módosított az Országgyűlés.
A forrásmegosztási rendszer 2013. január 1-jétől teljes mértékben átalakításra került a 2012.
évi CCVIII. törvény alapján, valamint tovább módosult a 2013. évi CCIII. törvény
elfogadásával.
A szabályozás a 2014-től bevezetett módosítással a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi
önkormányzatok közötti megosztott bevételnek tekinti a Fővárosi Önkormányzat által
kivetett helyi adókból származó bevételt, továbbá az ezekhez kapcsolódó bírságból és
pótlékból származó bevételt is. A Fővárosi Önkormányzat a megosztásra kerülő bevételeket
csökkentheti a beszedett helyi adókkal kapcsolatban – a fővárosi önkormányzati adóhatóság
működtetésével összefüggésben – felmerült kiadásokkal.
A 2015. évi CCXII. törvény elfogadásával módosultak a részesedési arányok: 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, 2017. évtől pedig 52,5%-ról 54%-ra növekedett, a kerületek esetében pedig
ugyanennyivel csökkent. A kerületek részesedése ennek megfelelően 2019. évben
változatlanul 46%.
A módosított Fmt. 7. §-a ad felhatalmazást a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének arra,
hogy a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok osztottan megillető bevételek
összegeit és azok beszedésével kapcsolatos felmerült kiadások elszámolásának rendjét
rendeletben határozza meg.
Az Fmt. 5. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat a rendelettervezetet január
10-ig megküldi a kerületi önkormányzatok részére véleményezés céljából. A kerületi
önkormányzatoknak a rendelettervezet véleményezéséről szóló határozatát 15 napon belül
kell megküldeni a Fővárosi Önkormányzat részére.
Az Fmt. 2. §-a alapján a megosztandó bevételek közé tartozik a Fővárosi Önkormányzat által
beszedett iparűzési és idegenforgalmi adó és a hozzá kapcsolódó központi támogatás. Az
idegenforgalmi adóból azon kerületi önkormányzatok részesednek, akik beleegyeztek, hogy a
Fővárosi Önkormányzat bevezesse rendeletével az érintett kerületben. Kerületünk 2012.
január 1-jétől önállóan szedi be az idegenforgalmi adót, így a forrásmegosztás során az
iparűzési adóból és a kapcsolódó pótlék-, bírságbevételekből részesülünk.

Az Fmt. 6. § (1) bekezdésének megfelelően az Állami Számvevőszék 2018-ban is
felülvizsgálta a Fővárosi Önkormányzat aktuális forrásmegosztási rendeletét. Az ÁSZ
összegző megállapításai szerint a 2018. évi forrásmegosztási rendeletet szabályszerűen,
megalapozott tervszámokkal fogadta el a Fővárosi Közgyűlés, a bevételek és kiadások
pénzügyi elszámolásában az ÁSZ eltérést nem tárt fel, a 2019. évi forrásmegosztás során
korrekció érvényesítése nem indokolt.
A fővárosi előterjesztés szerint 2019. évre fővárosi szinten az iparűzésiadó-bevétel 258,4
milliárd Ft-ban tervezhető - figyelembe véve a 2018. évi tényleges bevételeket és a
makrogazdasági pronózisokat -, melyből a kerületeket megillető összeg 132,2 milliárd Ft,
míg 155,5 milliárd Ft a Fővárosi Önkormányzatnál marad.
2018-ban összfővárosi szinten 635,4 millió Ft késedelmi pótlék- és bírságbevétel folyt be.
2019. január 1-től megváltozott az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 209.§ (1)
bekezdése: a késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az
esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5
százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része. Ezért hosszabb távon a
késedelmipótlék-bevételek emelkedésére lehet számítani, rövid (1 éves) távon azonban a
bevétel emelkedése nem határozható meg pontosan. 2018-ban összfővárosi szinten 635,4
millió Ft késedelmi kamat- és bírságbevétel folyt be, ezért a kamat- és bírságbevételt együtt
2019-ben 700 millió Ft összegben tervezik.
Az Fmt. 2. § (5)-(6) bekezdése szerinti kiadásként a tárgyévet megelőző év költségvetési
rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendeletben elfogadott
adóbeszedéssel kapcsolatos kiadásokat kell előlegként figyelembe venni azzal, hogy összege
legfeljebb a pótlékból és bírságból származó bevétel 50%-a lehet, mely 2019-ben 317,7
millió Ft. Tekintettel arra, hogy a tényleges éves kiadás többszörösen meghaladja a felső
korlátot, a kiadásként visszatartott összeg tervezése során a felső korlát összegét szerepelteti a
Főváros.
Önkormányzatunkat a 2019. évi forrásmegosztási rendelet alapján 9 630 624 E Ft bevétel
illeti meg, mely az előző évben tervezett eredeti előirányzathoz képest 984 376 E Ft
bevételnövekedést jelent.
Az előterjesztés mellékletét képezi a Fővárosi Önkormányzat által véleményezésre
megküldött fővárosi rendelettervezet előterjesztése.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
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