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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 
64. § (5) bekezdése értelmében a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi 
önkormányzatokat osztottan megillető bevételek megosztását a Fővárosi 
Közgyűlés rendeletben határozza meg. 
 
A forrásmegosztás törvényi szabályozása 
 
A forrásmegosztásnál „A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok 
közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény” szabályait kell 
alkalmazni. Ezt módosította az országgyűlés 2009. november 9-én elfogadott 
2009. évi CXXIII. számú törvénnyel, melynek rendelkezéseit a 2010. évi 
forrásmegosztásnál alkalmazni kell. Ez a törvénymódosítás a korábbi 
ellentmondásokat pontosította. 
 
A 2009. év folyamán a forrásmegosztással kapcsolatban elkészített ÁSZ 
vizsgálati jelentés javasolta a főpolgármesternek, hogy a 2009. évi 
forrásmegosztás szükséges korrekcióját a 2010. évi forrásmegosztásnál hajtsa 
végre. Ezek a korrekciók az alábbiak: 

„a.) a 2009. évi forrásmegosztás normatív hozzájárulásainál vegye 
figyelembe az ÁSZ felülvizsgálattal érintett kerületi önkormányzatok adatait 
érintő eltéréseket, valamint megfelelően alkalmazza a kerekítés szabályait. 

 b.) az a.) pontban meghatározott javaslat alapján módosított adatok 
figyelembevételével meghatározott összegeket a kialakított arányok szerint 
ossza meg.” 
Ez utóbbi megállapítás azt jelenti, hogy a 2009. évi megosztott bevételek ezen 
módosított adatokkal végzet számítások szerinti arányok alapján kerüljenek 
újraosztásra. 
 
A 2010. évi forrásmegosztási rendelettervezet a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetésében szereplő érintett adatok és a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi 
költségvetési koncepciójában javasolt önkormányzati sajátos bevételek, 
valamint a fentiekben meghatározott korrekciók figyelembevételével készült. 
 
 
A fővárosi önkormányzati gazdaság egészére vonatkozóan a 2010. évi 
forrásmegosztást alapvetően befolyásoló bevételek 2009-2010. évi 
alakulásáról a következő táblázat ad áttekintést. 
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A 2010. évi forrásmegosztást befolyásoló bevételek 2009-2010. évi alakulása 

 
 

Kimutatás a megosztandó bevételek 2009-2010. évek közötti változásáról a fővárosi 
önkormányzati gazdaság egészében 

             millió Ft 
Megnevezés 2009. 

(tervezett) 
2010.  

(tervezett) 
Változás 
összege 

Index, % 
2010/2009

1. Település-üzemeltetési, igazgatási és 
sportfeladatokhoz kapcsolódó 
normatív hozzájárulás 

(1 694 005 fő X 1 057 Ft/fő) 1 790,6 -

 
 
 

-1 790,6 -
2. Települési önkorm. üzemeltetési 

igazgatási, sport- és kulturális 
feladatok normatív hozzájárulása  

           (1 695 023 fő X 1 947 Ft/fő) - 3 300,2

 
 
 

3 300,2 -
3. Települési sportfeladatok 

(1 694 005 fő X 500 Ft/fő) 847,0  -
 

-847,0 -
4. Üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó 

normatív hozzájárulás 3 000,0 1 400,0
 

-1 600,0 46,7
5. Átengedett szja (helyben maradó) 39 158,9 40 475,9 1 317,0 103,4
    le: adóerő-képesség miatti csökkentés -26 704,3 -27 711,9 1 007,6 103,8
6. Átengedett szja csökkentés után 12 454,6 12 763,9         309,4 102,5
Központi források összesen(1+2+3+4+6 18 092,2 17 464,1 -628,0 96,5
7. Idegenforgalmi adó 1 500,0 1 400,0 -100,0 93,3
8. Iparűzési adó 196 000,0 197 700,0 1 700,0 100,9
9. Összesen (1+2+3+4+6+7+8) 215 592,2 216 564,1 972,0 100,4
 
 
A 2. pont alatt részletezett normatív hozzájárulás végleges adatait teljes körűen a 
2010. január 31-ig megjelenő pénzügyminiszteri, önkormányzati együttes 
rendelet fogja tartalmazni. 
 
Új szabályozás a helyi iparűzési adó adóztatási feladatainak állami 
adóhatósághoz telepítése, mely alapján 2010. július 1. után az APEH által 
történik az iparűzési adó utalása a fővárosi önkormányzat részére. Az érvényes 
jogszabályi rendelkezésekből adódóan – előzetes információ alapján – a 2010. 
decemberi adóbevételt csak 2011. januárjában utalja az APEH, amely az 
önkormányzatok év végi finanszírozásánál komoly gondot jelenthet. A fővárosi 
önkormányzat a problémát jelezte a Pénzügyminisztérium illetékes főosztálya 
felé, mely alapján várható a vonatkozó adójogszabályok (Art) felülvizsgálata, 
módosítása. 
 
Meghatározó szempont a főváros vonatkozásában a költségvetési törvényben 
szabályozott adóerő-képességből adódó jövedelemdifferenciálódás mérsékléshez 
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kapcsolódó SZJA elvonás, illetve  a beruházási teljesítéssel összefüggő 
visszajuttatás. A 2008. évi adóerő-képesség elszámolást követően 2009-ben 
5.447,7 millió Ft illette meg a fővárosi önkormányzati gazdaság egészét, melyet 
a Fővárosi Önkormányzat 2009. májusában kapott meg a központi 
költségvetésből. A visszakapott összegnek az 52,772 %-a a kerületi 
önkormányzatokat illeti meg, mely a 2010. évi forrásmegosztás részét képezi. 
 
 
A 2010. évi forrásmegosztás kerületet érintő adatai: 
 
A fővárosi önkormányzati gazdaság egészét érintő bevételek az előző évihez 
képest összességében 0,4 %-kal emelkedtek. A különböző kerületi adatok, 
korrekciók alapján meghatározott megoszlási arányszám az elmúlt évi 4,9467 
%-ról 4,8674 %-ra csökkent, azonban a 2009. évi forrásmegosztáshoz képest 
ezek és a korrekciók együttes hatására 2010-ben 55.567 eFt-tal több forrást 
kap önkormányzatunk, melynek részletezéséről az alábbi táblázatban adunk 
áttekintést: 
 
             A rendelettervezet alapján megosztott bevételekből való részesedés 

 
Megnevezés 2010. évi 

tervezet 
(ezer Ft-ban) 

Települési önkormányzatok üzemeltetési, 
igazgatás,sport- és kulturális feladatokhoz 
kapcsolódó normatív támogatása  

 
 

*84 770 
Települési sportfeladatok - 
Átengedett SZJA 327 856 
Jövedelemdifferenciálódás miatti korrekció 139 932 
Idegenforgalmi adó 35 961 
Üdülőhelyi feladatok 35 961 
Helyi iparűzési adó 5 078 150 

összesen 5 702 630 
ÁSZ vizsgálat miatti korrekció 2 262 

mindösszesen: 5 704 892 
 
*Végleges adatot a pénzügyminiszteri és önkormányzati közös rendelet határozza meg. 
 
 
 
A forrásmegosztási törvény előírja, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak a 
tárgyévre vonatkozó rendelettervezetét véleményezés céljából január 15-ig kell a 
kerületi önkormányzatoknak megküldenie. A Fővárosi Közgyűlésnek a 
rendeletet február 15-ig kell megalkotnia. A kerületi önkormányzatoknak a 
rendelettervezet véleményezésére legalább 30 napot kell biztosítani. 
A fővárosi önkormányzat a 2010. évi forrásmegosztással kapcsolatos 
rendelettervezetét 2010. január 8-án megküldte. Önkormányzatunk képviselő-
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testületének a forrásmegosztási rendelettervezetről hozott határozatát 2010. 
február 8-ig kell a fővárosnak megküldeni. 
 
 
 
 
 
A fentiekben részletezettek alapján javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, 
hogy a 2010. évi forrásmegosztásra vonatkozó előterjesztést tárgyalja meg, és 
döntsön a határozatokról. 
 
 
Budapest, 2010. január 15. 
 
 
 
        Tóth Mihály 
 
 
 
Határozati javaslat 
 
1./ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Főváros Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan 
megillető bevételek 2010. évi megosztásról szóló fővárosi rendelettervezetet 
tudomásul veszi. 
 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
        végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős:     Tóth Mihály polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges. 
 
 
2./ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri 
Tóth Mihály polgármestert, hogy a képviselő-testület határozatát küldje meg dr. 
Demszky Gábor főpolgármesternek. 
 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
        végrehajtásra: 2010. február 5. 
 
Felelős:     elfogadásra:Tóth Mihály polgármester 
         végrehajtásra: Halmos Istvánné ágazatvezető 
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A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges. 
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