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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest Főváros főpolgármester-helyettese, Ikvai-Szabó Imre kiegészítő 
előterjesztést készített a főváros és a kerületek között 2009. évi forrásmegosztási 
rendelettervezethez, melyet elektronikus formában 2009. január 20-án 
megküldtek, papír alapon 2009. január 21-én várható. 
 
A kiegészítés lényege, hogy a forrásmegosztási törvény záró rendelkezésében 
szereplő azon két előírást, amelyeket első alkalommal 2009. évi 
forrásmegosztásnál kell alkalmazni, nem vették figyelembe a számítások 
elvégzése során. A számításokat újra elvégezték és ezen egyeztetési szakaszban 
a korrigált adatokat tartalmazó háttérszámításokat, és a rendelettervezetet, 
valamint annak módosításokkal érintett mellékleteit jelen kiegészítéshez 
megküldték. A kiküldött forrásmegosztás és kiegészítésben szereplő számítások 
közötti eltérés összegzését a csatolt 10. számú táblázat tartalmazza. 
 
A két változtatás a következőkben foglalható össze. Az egyik szerint a fővárosi 
önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat eredetileg 47-53%-ban 
megillető részesedést a bázisévi normatív arány változásának 60%-ával 
megfelelő mértékben – de legfeljebb 5 %-kal – korrigálni kell. 
 A másik változtatás oka az, hogy a kerületek közötti „második körös 
megosztásnál” az állandó népesség szerint felosztandó összeg eddigi 40%-os 
arányát évente 2 százalékponttal növelni kell, míg az alacsony komfortfokozatú 
lakások alapterülete szerint, illetve az iparosított technológiával épült lakások 
darabszáma szerint felosztandó összegek arányát az eddigi 15%-ról évente 1-1 
százalékponttal csökkenteni kell.  
 
A fentiekben meghatározott korrekciós számítások alapján a csatolt 10. számú 
táblázatban látható, hogy kerületi önkormányzatunk 2009. évi forrásai az 
előterjesztéshez képest 6.325 eFt-tal csökkennek. 
Az alábbiakban bemutatjuk a módosítás hatását a bevételeinkre: 
 

A rendelettervezet alapján megosztott bevételekből való részesedés 
 

Megnevezés 2008. évi 
tervezet 

(ezer Ft-ban) 

2009. évi 
tervezet 

(ezer Ft-ban) 
Településüzemeltetés és igazgatás (sport 2008-ban) 64 443 46 780
Települési sportfeladatok 22 129
Átengedett SZJA 340 678 325 389
Jövedelemdifferenciálódás miatti korrekció -63 215 -
Idegenforgalmi adó 34 778 39 189
Üdülőhelyi feladatok 69 556 78 378
Helyi iparűzési adó 5 002 645 5 121 672
Luxusadó 4 013 -

összesen 5 452 898 5 633 537
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A fentiekben meghatározott kiegészítés figyelembe vételével kérem a tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy a 2009. évi forrásmegosztásra vonatkozó 
előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a határozatokról. 
 
 
 
Budapest, 2009. január 20. 
 
 
 
        Tóth Mihály 
 
 
 
Melléklet:  1 db 
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