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ELŐTERJESZTÉS 

a Fővárosi Közgyűlés Főváros Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan 

megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztást az erről szóló 

2006. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Fmt.) szabályozza. A törvény 5. § (1) bekezdése 

értelmében: „A fővárosi önkormányzat a tárgyévre vonatkozó forrásmegosztási rendeletének 

tervezetét a kerületi önkormányzatok részére – véleményezés céljából – a tárgyév január 10-éig 

küldi meg. A véleményezésre a kerületi önkormányzatoknak legalább tizenöt napot kell biztosí-

tani. A fővárosi önkormányzat közgyűlése a forrásmegosztási rendeletet a tárgyév január 31-éig 

lépteti hatályba.” 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően Budapest Főváros Önkormányzata 2020. január 8-án 

megküldte önkormányzatunk részére véleményezés céljából az FPH039/5-2/2020. iktatószámú 

előterjesztését a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2020. évi megosztásáról szóló rendelettervezetről, melyet az előterjesztés melléklete 

tartalmaz.  

A Fővárosi Önkormányzatot illeti meg a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiak-

ban: Htv. ) 1.§ (4) bekezdése alapján kivetett helyi adókból származó bevétel. A Fővárosi Ön-

kormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti megosztott bevételnek kell tekinteni nemcsak a 

Fővárosi Önkormányzat közgyűlésének rendelete alapján kivetett helyi adókból származó bevé-

telt, hanem az ezekhez kapcsolódóan beszedett pótlékból és bírságból származó bevételeket is. A 

megosztásra került bevételt csökkentik a Fővárosi Önkormányzat által beszedett, a helyi adókkal 

kapcsolatban – a fővárosi adóhatóság működtetésével összefüggően – felmerült kiadások, me-

lyeket az Fmt. 2.§ (6) bekezdése szerint a kiszabott pótlékból és bírságból származó bevételek 

legfeljebb 50%-ig terjedő mértékben lehet érvényesíteni. A kiadásokat a helyi adó bevételből 

részesülők viselik, részesedésük arányában. 

 

Az Fmt. hatályba lépésekor a Fővárosi Önkormányzatot 47%, a kerületi önkormányzatokat 

összesen 53% illette meg a megosztásra kerülő összes adóbevételből. Az Fmt. többszöri 

módosítása során ez a részarány fokozatosan változott a főváros javára, a jelenleg hatályos 

jogszabály-állapot szerint 2017. január 1-jétől a főváros részesedése 54%, míg a kerületeké 

összesen 46 %.  
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A kerületi idegenforgalmi adót (IFA) a Képviselő-testület döntése alapján a kerületi 

önkormányzati adóhatóság szedi be. Ennek megfelelően az önkormányzatot megillető 

idegenforgalmi adóbevételt 2020-ben is az önkormányzati adóhatóság tervezi és szedi be a helyi 

adórendeletben rögzítettek szerint. Az önkormányzat a 2020. évre vonatkozóan 80.000 E Ft 

adóbevételt tervez ezen a jogcímen. A rendelet-tervezet szerint a Fővárosi Önkormányzat az 

idegenforgalmi adó jogcímén összesen 8.280 E Ft-ot szabályoz hat kerület részére (kerületenként 

átlagosan 1.380 E Ft-ot). Elmondható, hogy kerületünk esetében az IFA 2011. január 1-től 

alkalmazott helyi önkormányzati beszedése hatékonyabb és jelentősen magasabb összegű 

bevételt generál a forrásmegosztás keretében kapott összeghez képest. 

Az Fmt. 7. §-ban kapott felhatalmazás alapján a fővárosi önkormányzat képviselő-testülete a 

tárgyévre vonatkozóan a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan 

megillető bevételek összegét és elszámolásának rendjét rendeletben határozza meg.  

Önkormányzatunk kerületek közötti 6,11004338 %-os részesedési aránya nem változott a 2019. 

évhez képest. 

A fővárosi rendelet-tervezet alapján 2020. évre az iparűzési adóbevétel ajánlott kiadással 

korrigált tervszáma a IV. kerületi önkormányzat esetében 8.891.000 E Ft. (A fővárosi kerü-

letek közötti összehasonlításban kerületünk az 5. helyen áll a támogatás nominális nagysága te-

kintetében.) Ezen tervszám alapján a 2019. évi Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott, ön-

kormányzatunkat az idegenforgalmi adóbevétel nélkül megillető bevétel 8.077.224 E Ft 

összegéhez képest 813.777 E Ft-tal magasabb összegű többletforrásra jogosult Önkor-

mányzatunk a 2020. évben.  

A kerületet megillető forrásmegosztásból származó bevételek a 2019-2020. években (Ezer Ft) 

ssz. Megnevezés Adónem 
2019. év 2020. év 

Változás 

(2020. / 2019.) 

E Ft-ban %-ban E Ft-ban 

1. IV. kerület részesedése 8 077 224 8 891 000 110,075 813 777 

2. 

             1. sorból:  

iparűzési adóból 8 066 479 8 881 559 110,105 815 080 

3. 
pótlékból és bírság-

ból 19 674 18 269 92,859 -1 405 

4. 
A fővárosi adóbeszedéshez kapcsolódó kiadások 

miatti csökkenés (-) -8 929 -8 828 98,858 102 

5. Összesen 8 077 224 8 891 000 110,075 813 777 

6. Kerületek részaránya (%) 46,0 46,0     

7. IV. kerület részesedési aránya az Fmt. szerint 6,11004338 6,11004338     

 

Önkormányzatunkhoz 2020. január 8-án érkezett meg a fővárosi önkormányzat forrásmegosztási 

rendelettervezetéről szóló előterjesztés, melynek véleményezésére a jogszabály szerint lega-

lább15 nap áll önkormányzatunk rendelkezésére, így a Képviselő-testület a 2020. január 23-án 

meghozandó határozatával eleget tesz ezen jogszabályi előírásnak. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkor-

mányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet 

megtárgyalni és a határozati javaslatokat jóváhagyni szíveskedjen. 

 

Újpest, 2020. január 14. 

 

 

 Dr. Trippon Norbert 

 

 

 

Határozati javaslatok: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata úgy dönt, hogy: 

1. a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 

2020. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra 

javasolja. 

Felelős:   polgármester 

Határidő: 2020. január 23. 

2. felkéri a polgármestert, hogy a 2020. évi forrásmegosztásról szóló rendelettervezet véle-

ményezésére vonatkozó határozatot küldje meg a Fővárosi Önkormányzat részére. 

  

Felelős:  polgármester az ágazatért felelős alpolgármester útján  

Határidő: megküldésre 2020. január 24. 

A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Jogszabályi hivatkozás: a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrás-

megosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bek. 
 


