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      Iktató szám: 4/2017. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. január 26-i ülésére 

 
Tárgy:  2017. évi forrásmegosztás véleményezése  
 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János   
 

Készítette:    Pénzügyi Iroda    
 

Előzetesen tárgyalja:  Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2017. január 25-i ülésén  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 

2017.évi megosztásáról szóló rendelettervezetet Budapest Főváros Önkormányzata megküldte 

véleményezésre. 

 

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 

megosztásának mikéntjét a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti 

forrásmegosztásról szóló többször módosított 2006. évi CXXXIII. törvény (Fmt.) 

szabályozza.  

A 2015. évi CCXII. törvény elfogadásával is módosult az Fmt.  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, a 2017. 

évtől pedig 52,5 %-ról 54 %-ra nőtt, míg a kerületek részesedése ugyanennyivel csökken, 

azaz 2016. évben 49 %-ról 47,5 %-ra, 2017. évben 47,5 %-ról 46 %-ra. 

 

Továbbra is megosztott bevételnek tekintendő a Fővárosi Önkormányzat által kivetett helyi 

adókból származó bevételen túl, az ezekhez kapcsolódó bírságból és pótlékból beszedett 

bevétel is. A megosztásra kerülő bevételt viszont csökkenti az adóbevétel elérésével 

összefüggő, azaz a fővárosi önkormányzati adóhatóság működtetésével összefüggően 

felmerült kiadás. Az adóbeszedéssel összefüggő kiadásokkal kapcsolatosan az Fmt. felső 

korlátot állapít meg, melynek mértéke a pótlékból és bírságból származó bevétel tervezett 

összegének 50 %-a. 2017. évre a főváros  terve szerint a helyi adóhoz kapcsolódóan kiszabott 

pótlék és bírságbevételek összege 400 millió Ft, a csökkentés 200 millió forint. A 2016. évhez 

képest a levonásra kerülő kiadások csökkentek, mivel a késedelmi pótlék és bírság bevételek 

tervezett összege is csökkent. 

 

Az iparűzési adó, és a hozzá kapcsolódó pótlék és bírságon túl, a  megosztható bevételek 

körét még az idegenforgalmi adók képezik.  

  

A helyi idegenforgalmi adót Képviselő-testületünk döntése alapján önállóan vezettük be, így 

értelemszerűen az idegenforgalmi adóból származó osztott bevételek kerületünket nem illetik 

meg. 

 

Összfővárosi szinten az iparűzési adóbevétel a 2016. évi eredeti költségvetésben 232 milliárd  

Ft-tal szerepelt. 

2017. évre iparűzési adó bevétel a Fővárosi Önkormányzat becslése alapján 239 milliárd Ft-

ban tervezhető, figyelembe véve a 2016. évi tényleges bevételeket, valamint a központi 

költségvetésben a kormányzat által prognosztizált gazdasági mutatókat. Összességében, a 

törvényi szabályozás következtében a kerületi önkormányzatokat összesen 110,0 milliárd Ft, 

míg a Fővárosi Önkormányzatot  129,4 milliárd Ft illeti meg.  

Ebből a helyi adóhoz kapcsolódóan kiszabott pótlék és bírságbevételek tervezett összege 400 

millió Ft.  

 

 

 



Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának részesedési aránya 2017. 

évben 3,61965731 %, ugyanaz, mint az előző években. Ezt az arányszámot az Fmt. 

szabályozza. 

2017. évben nagyságrendileg a 2016. évi tény teljesítési adat szintjén tervezhető az iparűzési 

adóbevétel. A fővárosi ajánlás szerint ennek összege összesen, pótlékkal és levonásokkal 

együtt 3.982.781eFt A pótlék, bírságból történő részesedés 6.660 eFt. A kiadások miatti 

csökkentés 3.330 eFt. A kerületi önkormányzatokat kedvezőtlen módon érintő központi 

szabályozás szerinti részesedés változás önkormányzatunk számára mintegy 126 millió Ft 

bevételkiesést jelent ezen adónem vonatkozásában. 

  

Kerületünket érintő számítások 2017. évi táblázatait mellékelten csatolom, míg a Fővárosi 

Önkormányzat rendelettervezete, és az annak alapját képező teljes dokumentáció terjedelmére 

tekintettel a képviselők számára hozzáférhető elektronikus rendszerből külön tölthető le. 

 

Az Fmt. 5. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat a tárgyévre vonatkozó 

forrásmegosztási rendelet tervezetét véleményezés céljából köteles megküldeni a kerületi 

Önkormányzatoknak. A véleményezésre a kerületi önkormányzatoknak legalább tizenöt napot 

kell biztosítani. A rendelettervezettel kapcsolatos vélemény kialakítása céljából kérem a 

Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Budapest, 2017-01-20. 

 

        dr. Bácskai János s.k. 

            polgármester 

 
 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2017. évi megosztásáról szóló rendelettervezetben foglaltakat - a Fővárosi 

Önkormányzat által 2017. január 08-án elkészített és elküldött tartalommal, a fővárosi 

önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi 

CXXXIII. törvény  rendelkezéseit figyelembe véve - tudomásul veszi.  

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2017.01.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 


