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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 

2023. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezetet Budapest Főváros Önkormányzata 2022. 

december 19-én küldte meg véleményezésre. A rendelet-tervezetet a Fővárosi Közgyűlés 

előreláthatólag 2023. január 25-i ülésen fogja tárgyalni.  

 

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 

megosztását a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról 

szóló – többször módosított – 2006. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Fmt.) szabályozza.  

 

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 2017. évtől 54 %, míg a kerületek részesedése 

az adó összegéből 46 %.  

 

Jelenleg a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásra 

vonatkozó szabályozást kizárólag az Fmt. tartalmazza, melynek 7. §-ában kap felhatalmazást a 

fővárosi önkormányzat képviselő-testülete arra, hogy a tárgyévre vonatkozóan a fővárosi 

önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek összegét és azok 

beszedésével összefüggésben felmerült kiadások elszámolásának rendjét rendeletben határozza 

meg. 

 

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, a 

figyelembe vehető kiadásokat a kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevétel 

legfeljebb 50 %-áig terjedő mértékben lehet érvényesíteni. 

 

2023. évre a fővárosi önkormányzat terve szerint a helyi adóhoz kapcsolódóan kiszabott 

késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételek összege a 2022. évi szinthez képest 200 

millió Ft-tal több, azaz 1.400 millió Ft.  

 

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 bevétel kerületünket nem illeti meg. 

 

Összfővárosi szinten az iparűzési adóbevétel 2023. évre a Fővárosi Önkormányzat becslése 

alapján 503.000 millió Ft-ban tervezhető, figyelembe véve a 2022. évi tényleges bevételeket, 

valamint a 2023. évi makrogazdasági mutatókat.  

 



Összességében, a törvényi szabályozás szerint - részesedési arányok figyelembe vételével - a 

kerületi önkormányzatokat 2023. évben összesen 231.709,2 millió Ft, míg a Fővárosi 

Önkormányzatot 272.706,4 millió Ft illet meg. Az előző évhez képest a kerületi 

önkormányzatokhoz 88.770,8 millió Ft-tal, míg a Fővárosi Önkormányzathoz 104.436,8 millió 

Ft-tal több bevétel jut.  

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának részesedési aránya az Fmt. 

szabályozása alapján 2023. évben is 3,61965731 %, megegyezően az előző évekhez.  

 

Kerületünkben 2023. évben a 2022. évi teljesítési adat szintje felett tervezhető az iparűzési 

adóbevétel. A fővárosi ajánlás szerint ennek összege, pótlékkal, bírsággal és az adóbeszedéssel 

összefüggő kiadások levonásával együtt 8.386.818 eFt (2022. évben ez az összeg 5.173.747 

eFt volt). 

Az iparűzési adóból történő részesedés tervezhető összege 8.375.163 eFt, míg a pótlék, 

bírságból történő részesedés tervezhető összege 11.656 eFt (23.311 eFt mínusz a kiadás miatti 

csökkenés 11.655 eFt).  

 

 

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, 2023. január 11. 

 

 

        Baranyi Krisztina s.k. 

            polgármester 

 
Melléklet:  

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 
2023. évi megosztásáról szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelet megalkotására tárgyú közgyűlési 
előterjesztés 
 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

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

hogy a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 

2023. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezetben foglaltakat - a Fővárosi Önkormányzat által 

2022. december 19-én küldött 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: 2023. január 19. 


