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Tisztelt Képviselő-testület!

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2020. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezetet Budapest Főváros Önkormányzata
megküldte véleményezésre.
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
megosztásának szabályozásáról a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok
közötti forrásmegosztásról szóló többször módosított 2006. évi CXXXIII. törvény
(továbbiakban: Fmt.) rendelkezik.
A 2015. évi CCXII. törvény elfogadásával módosított Fmt. alapján a Fővárosi
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető adóbevételekből
származó részesedési arány a Fővárosi Önkormányzat vonatkozásában 2016. évtől 51 %-ról
52,5 %-ra, a 2017. évtől 52,5 %-ról 54 %-ra nőtt, míg a kerületek részesedése ugyanennyivel
csökkent, azaz 2016. évben 49 %-ról 47,5 %-ra, 2017. évben 47,5 %-ról 46 %-ra változott.
2018., 2019. és 2020. évekre vonatkozóan ez a részesedési arány már nem változott, a
hatályos Fmt. szerint a Fővárosi Önkormányzat részesedése 54 %, míg a kerületek
részesedése 46 %.
A megosztható bevételek körébe tartozik a Fővárosi Önkormányzat által kivetett helyi
iparűzési adókból származó bevételen túl, az ezekhez kapcsolódó bírságból és pótlékból
beszedett bevétel is.
A megosztásra kerülő bevételt továbbra is csökkenti az adóbevétel elérésével összefüggő,
azaz a fővárosi önkormányzati adóhatóság működtetésével kapcsolatban felmerült kiadás.
Az adóbeszedéssel összefüggő kiadásokkal kapcsolatosan az Fmt. felső korlátot állapít meg,
melynek mértéke a kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevétel legfeljebb 50
%-áig terjedő mértékben lehet érvényesíteni.
2020. évre a fővárosi önkormányzat terve szerint a helyi adóhoz kapcsolódóan kiszabott
késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételek összege a 2019. évi szinthez képest 50
millió Ft-tal kevesebb, azaz 650 millió Ft. A tervezett bevételből a Fővárosi Önkormányzatot
351 millió Ft, míg a kerületi önkormányzatokat összességében 299 millió Ft illet meg.
Az iparűzési adó, és a hozzá kapcsolódó pótlék és bírságon túl, a megosztható bevételek körét
részben a beszedett idegenforgalmi adók képezik azoknál az Önkormányzatoknál, ahol nem
került önálló bevezetésre ez a helyi adónem.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése
értelmében, kerületünkben a helyi idegenforgalmi adó önálló beszedését vezettük be, így
értelemszerűen az idegenforgalmi adóból származó osztott bevételek kerületünket nem illetik
meg.
Összfővárosi szinten az iparűzési adóbevétel a 2019. évi eredeti költségvetésben 287.000
millió Ft-tal szerepelt.

2020. évre az iparűzési adó bevétel a Fővárosi Önkormányzat becslése alapján 316.000 millió
Ft-ban tervezhető, figyelembe véve a 2019. évi tényleges bevételeket, valamint a 2020. évi
makrogazdasági mutatókat.
Összességében, a törvényi szabályozás szerint - részesedési arányok figyelembe vételével - a
kerületi önkormányzatokat 2020. évben összesen 145.360 millió Ft, míg a Fővárosi
Önkormányzatot 170.640 millió Ft illet meg. Az előző évhez képest a kerületi
önkormányzatokhoz 13.340 millió Ft-tal, míg a Fővárosi Önkormányzathoz 15.660 millió Fttal több bevétel jut.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának részesedési aránya az Fmt.
szabályozása alapján 2020. évben is 3,61965731 %, megegyezően az előző évekhez.
Kerületünkben 2020. évben a 2019. évi tény teljesítési adat szintje felett tervezhető az
iparűzési adóbevétel. A fővárosi ajánlás szerint ennek összege, pótlékkal, bírsággal és az
adóbeszedéssel összefüggő kiadások levonásával együtt 5.267.127 eFt. (2019. évben ez az
összeg 4.785.037 eFt volt)
Az iparűzési adóból történő részesedés tervezhető összege 5.261.534 eFt. míg a pótlék,
bírságból történő részesedés tervezhető összege 5.593 eFt (10.823 eFt mínusz a kiadás miatti
csökkenés 5.230 eFt).
Kerületünket érintő számítások 2020. évi táblázatait mellékelten csatolom, míg a Fővárosi
Önkormányzat rendelet-tervezete, 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 rendelet-tervezettel kapcsolatos vélemény kialakítása céljából kérem
a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Budapest, 2020. január
Baranyi Krisztina 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 2020. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezetben foglaltakat - a Fővárosi
Önkormányzat által 2020. január 7-én elkészített és elküldött tartalommal, a fővárosi
önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi
CXXXIII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve - tudomásul veszi.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2020. január …

