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Tisztelt Képviselő-testület !
A forrásmegosztásról szóló törvény 7. § (2) bekezdése előírja, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozó rendelettervezetét a kerületi önkormányzatok részére
véleményezés céljából január 15-ig kell megküldenie, a Fővárosi Közgyűlésnek a rendeletet
február 15-ig kell megalkotnia. Az Ötv. 64. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében a rendelettervezet véleményezésére a kerületi önkormányzatoknak legalább 30 napot kell
biztosítani, mely a fenti határidők figyelembevételével teljesül.
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény (továbbiakban: Ötv.) 64. § (5) bekezdése értelmében a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek megosztását a Fővárosi Közgyűlés rendeletben
határozza meg.
A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló
2003. évi CXIV. számú – 2007. januárjától hatályon kívül helyezett – törvényt 2004. január 1jétől alkalmaztuk. A 2007. évi forrásmegosztásnál már a fővárosi önkormányzat és a kerületi
önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló új 2006. évi CXXXIII. Törvény (továbbiakban forrásmegosztásról szóló törvény) szabályait kell alkalmazni.
A törvény lényege, hogy a kerületek összessége és a Fővárosi Önkormányzat közötti
forrásmegosztást fix arányban határozza meg. Első alkalommal ezt az arányt 53-47 %-ban
rögzíti, és előírja ennek évenkénti felülvizsgálatát. Ezt követően a kerületek összességére jutó
forrásból először a normatív hozzájárulással támogatott feladatok működési kiadási hiányának
lefedése a cél a központi hozzájárulások arányában. A fennmaradó összeg (ha van ilyen) 40
%-át az állandó népesség, 15 %-át a belterületi földterület, 15 %-át a belterületi földterületre
számított népsűrűség, 15 %-át az önkormányzati tulajdonú félkomfortos, komfortnélküli és
szükséglakások együttes alapterülete, és 15 %-át az önkormányzat területén iparosított technológiával épült lakások darabszáma arányában osztja meg.
A 2007. január 1-től hatályos törvény alapján az adatok egyeztetése megtörtént.
Az Ötv. 64. § (4) bekezdése a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat
osztottan megillető bevételek körét az alábbiak szerint rögzíti:
a)

a magánszemélyek jövedelemadójából az állami költségvetésről szóló törvény alapján a
települési önkormányzatokat megillető rész,

b)

az egyéb központi adó,

c)

az állandó népességhez kapcsolódó központi hozzájárulás, kivéve az Ötv. 64/B § a)
pontjában a Fővárosi önkormányzat kizárólagos bevételeként meghatározott normatív
központi hozzájárulást az igazgatási és közművelődési feladatokra,

d)

a helyi adókból származó bevételek.

Tájékoztatás céljából az alábbi táblázatban a forrásmegosztást alapvetően befolyásoló bevételek 2006. és 2007. évi adatairól adunk számot.
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Kimutatás a központi források és fővárosi kivetésű helyi adókból származó bevételek
2006-2007. évek közötti változásáról a fővárosi önkormányzati gazdaság egészében
Megnevezés

2006.
(tervezett)

2007.
(tervezett)

Változás
Összege
%-a

1. Állami normatív hozzájárulásokból
megosztott bevétel (településüzemeltetési,
4 375,0
4 832,4
457,4 110,5
igazgatási és sportfeladatok, valamint
üdülőhelyi feladatok)
38 723,0 33 237,9
-5 485,1
85,8
2. Átengedett szja *
Le: adóerő-képesség miatti csökkenés
-20 124,5 -18 116,3
2 008,2
90,0
3. Átengedett szja csökkentés után
18 598,5 15 121,6
-3 476,9
81,3
4. 2005. évi jövedelemdifferenciálódás
mérséklésének elszámolásából adódó
-402,2
-402,2
elvonás
5. Központi források összesen (1+3+4)
22 973,5 19 551,8
-3 421,7
85,1
6. Idegenforgalmi adó
1 000,0
1 250,0
250,0 125,0
7. Iparűzési adó
154,000,0 167000,0 13 000,0 108,4
Le: adóérdekeltségi költség
385,0
-385,0
0,0
8. számításba bevont iparűzési adó
153 615,0 167 000,0
13 385,0 108,7
9. Luxusadó
110,0
110,0
10. Összesen (5+6+8+9))
177 588,5 187 900,8
10 323,3 105,8
* Megjegyzés: 2006. évben 10 % volt, 2007. évben 8 %.
A fővárosi rendelet-tervezetben szereplő számok – elsősorban az állandó népességhez kapcsolódó központi hozzájárulások mértékében változhatnak.

Tisztelt Képviselő-testület !
A korábbi években komoly politikai vitát kiváltó forrásmegosztás, a legutóbbi törvénymódosítással csitul.
Tekintettel arra, hogy az általunk szolgáltatott adatok alapján kerülnek megosztásra a
források, ezért a beterjesztett rendelet-tervezetet javasoljuk vegyük tudomásul.
Kérem a T. Képviselő-társaimat a határozati javaslatom elfogadására.
Budapest, 2007. január 17.

Tisztelettel:

O r o s z Ferenc
Melléklet: 6 db.
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Határozati javaslatok:
1. Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2007. évi forrásmegosztásról szóló fővárosi közgyűlési előterjesztést tudomásul veszi.
Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra:
azonnal
Felelős:

Tóth Mihály
polgármester

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata
szükséges.
2. Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Tóth Mihály polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatát küldje meg dr. Demszky Gábor főpolgármesternek.
Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2007. január 31.
Felelős:

Tóth Mihály
polgármester

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata
szükséges.
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