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Tisztelt Képviselő-testület!

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi  önkormányzatokat  osztottan megillető  bevételek 

2012.évi megosztásáról szóló rendelettervezetet Budapest Főváros Önkormányzata megküldte 

véleményezésre.

A helyi  önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi LXV. törvény (Ötv.) 2013. 

január 1-jéig még hatályos 64. § (5) bekezdése értelmében 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.

Az Fmt. szabályozása a 2011. évi forrásmegosztáshoz képest a 2012. évi forrásmegosztásra 

vonatkozóan nem változott.

Az  Állami  Számvevőszék  2011-ben  is  felülvizsgálta  a  Fővárosi  Önkormányzat  aktuális 

forrásmegosztási  rendeletét.  A  vizsgálat  megállapítása  alapján  végrehajtandó  korrekciók 

összegével a 2012. évi forrásmegosztás módosításra kerül.

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

értelemszerűen az idegenforgalmi adóból és a kapcsolódó normatív hozzájárulásból származó 

osztott bevételek kerületünket nem illetik meg.

2012-ben az Fmt. szerint osztottan megillető bevételekből

a) a Fővárosi Önkormányzatot 46,98306151%

b) a kerületi önkormányzatokat együttesen 53,01693849% 

részesedés illeti meg.



Fenti  arányszám  vonatkozik  a  magánszemélyek  jövedelemadója  -  beleértve  a 

jövedelemdifferenciálódás  mérsékléséhez  kapcsolódó  korrekciót  is  -  és  az  iparűzési  adó 

tekintetében is.  Bár  a  részesedési  arány tavalyhoz  képest  a kerületek  összességében nőtt, 

ennek ellenére mind a személyi jövedelemadó, mind pedig az iparűzési adó vonatkozásában 

nagyságrendileg kevesebb összeggel lehet számolni.

Ezen  megosztásnak  megfelelően  a  10 770 031 320  Ft  összegű  magánszemélyek 

jövedelemadójából 5 060 090 440 Ft a Fővárosi Önkormányzat, 5 709 940 880 Ft a kerületi 

önkormányzatok bevétele.

A  helyi  iparűzési  adó  tervezett  összege  184 000 000  ezer  Ft,  melyből  a  kerületi 

önkormányzatokat 97 551 166 822 Ft illeti meg.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának részesedési aránya 2012-ben 

3,6197 %,  ez  a  tavalyi  3,6935 %-hoz  képest  csökkent.  A  részesedési  arány  csökkenése, 

továbbá az, hogy volumenében is kevesebb bevétellel lehet számolni, önkormányzatunknak 

jelentős összegű bevételkiesést jelent 2011-hez képest.

 A személyi jövedelemadó tervezhető összege 2012-ben 75 millió forinttal (206 680 292 Ft), 

az iparűzési adó  246 408 eFt-tal ( 3 576 843 992 Ft) kevesebb, mint tavaly.

Kerületünket  érintő  számítások 2012. évi  táblázatait  mellékelten csatolom. Kérem Tisztelt 

Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2012-01-20.

Dr. Bácskai János s.k.

polgármester



HATÁROZATI   JAVASLAT

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a Fővárosi 

Önkormányzatot  és  a  kerületi  önkormányzatokat  osztottan  megillető  bevételek  2012.  évi 

megosztásáról  szóló  rendelettervezetben  foglaltakat -  a  2012.  január  05-én  elkészített  és 

elküldött tartalommal - tudomásul veszi, egyben sérelmezi, hogy a támogatási összeg ilyen 

nagymértékű  csökkentésével  kell  szembesülni,  mely  a  kerületi  önkormányzat  működését 

jelentősen megnehezíti. 

Határidő: 5 nap

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester


