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Tisztelt Képviselő-testület!

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2013.évi megosztásáról szóló rendelettervezetet Budapest Főváros Önkormányzata megküldte
véleményezésre.
Az új önkormányzati rendszer kialakulásához kapcsolódóan 2013. január 1-én hatályba léptek
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) egyes
szabályai, egyidejűleg a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény (Ötv.)
vonatkozó szabályai, ideértve a forrásmegosztási szabályokat is, hatályukat vesztették. 2013tól életbe lépett az új önkormányzati finanszírozási struktúra is, melynek hatására a jelenlegi
fővárosi forrásmegosztási szabályozási rendszer is teljes mértékben átalakult.
Jelenleg a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető
bevételek megosztásának mikéntjét kizárólag a fővárosi önkormányzat és a kerületi
önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló többször módosított 2006. évi CXXXIII.
törvény (Fmt.) szabályozza.
A 2013. január 1-jétől hatályos Fmt. szabályozása szerint a megosztott bevételekből a
Fővárosi Önkormányzat részesedése a korábbi 47 % helyett 51 %-ra nőtt, míg a kerületek
részesedése 53 %-ról 49 %-ra csökkent. A Főváros az őt megillető 51 %-ból 4
százalékpontnak megfelelő összeget a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására köteles
fordítani.
Az Állami Számvevőszék 2012-ben is felülvizsgálta a Fővárosi Önkormányzat aktuális
forrásmegosztási rendeletét. A vizsgálat megállapítása alapján 9 kerületi önkormányzatot több
forrás illeti meg, míg 11 kerületi önkormányzattól forrást kell elvonni. Ennek részletezését
jelen előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza. A korrekció eredménye kerületünket nem
érinti.
A finanszírozási rendszer átalakulása miatt 2013-ban a megosztható bevételek körébe már
csak az iparűzési, illetve az idegenforgalmi adó és a hozzá kapcsolódó központi támogatás
sorolható.
A helyi idegenforgalmi adót Képviselő-testületünk döntése alapján önállóan vezettük be, így
értelemszerűen az idegenforgalmi adóból és az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó
támogatásból származó osztott bevételek kerületünket nem illetik meg.
A helyi iparűzési adó tervezett összege 189 milliárd Ft, szemben a tavalyi 184 milliárdhoz
képest, melyből az új törvényi szabályozás következtében a kerületi önkormányzatokat 92,6
milliárd, míg a Fővárosi Önkormányzatokat 96,4 milliárd Ft illeti meg.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának részesedési aránya 2013-ban
3,6197 %, ugyanaz, mint tavaly. Ezt az arányszámot az Fmt. szabályozza. Ennek, illetve az
iparűzési adó tervezett összegének 5 milliárdos emelkedése ellenére nagyságrendileg 225
millió Ft-forráskieséssel lehet számolni tavalyhoz képest, tekintettel arra, hogy csökkent a
kerületi önkormányzatokat megillető részesedés.

Az önkormányzatokat sújtó egyéb terheket is figyelembe véve a pénzügyi-gazdasági
egyensúly csakis szigorú pénzügyi fegyelem betartása mellett teremthető meg, mely
működésünket nagymértékben befolyásolja.
Kerületünket érintő számítások 2013. évi táblázatait mellékelten csatolom, míg a Fővárosi
Önkormányzat rendelettervezete, és az annak alapját képező teljes dokumentáció a Pénzügyi
Irodán megtekinthető.
Az Fmt. 5. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat a tárgyévre vonatkozó
forrásmegosztási rendelet tervezetét véleményezés céljából köteles megküldeni a kerületi
Önkormányzatoknak. A rendelettervezettel kapcsolatos vélemény kialakítása céljából kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Budapest, 2013-01-23.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fővárosi
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2013. évi
megosztásáról szóló rendelettervezetben foglaltakat - a 2013. január 09-én elkészített és
elküldött tartalommal, az Fmt. rendelkezéseit figyelembe véve - tudomásul veszi, egyben
kinyilvánítja, hogy előbbiek alapján nagymértékű forráselvonással kell számolni, mely az
Önkormányzat működését gazdaságilag jelentősen megnehezíti.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2013.01.31.

