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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2012. január 26-i ülésére 
 
 

 
Tárgy:Állásfoglalás a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi 
megosztásáról szóló fővárosi rendelet-tervezet tárgyában 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 64. § (5) bekezdése 
értelmében a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 
megosztását a Fővárosi Közgyűlés rendeletben határozza meg.  
 
A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi 
CXXXIII. törvény 7. § (2) bekezdése előírja, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak a tárgyévre 
vonatkozó rendelet-tervezetét a kerületi önkormányzatok részére véleményezés céljából január 10-ig 
kell megküldenie, a Fővárosi Közgyűlésnek a rendeletet január 31-ig kell megalkotnia. 
 
A 2012. évre vonatkozó Rendelet-tervezetét a Fővárosi Önkormányzat 2012. január 9-én megküldte 
Önkormányzatunknak. A Rendelet-tervezet értelmében Budapest Főváros IV. Kerület Újpest 
Önkormányzat korrigált részesedési aránya a 2011. évi eredeti 6,0843%-kal (az ÁSZ 2011. évi 
vizsgálatának megállapításai alapján 6,0860 %-kal) szemben a 2012. évi tervezet 
szerint6,1100 %. A forrásmegosztásra vonatkozó törvényt az Országgyűlés 2012. január 1-jei 
hatállyal módosította, a Rendelet-tervezetben szereplő korrigált részesedési arány azonban 
korábban került kiszámításra, így a közgyűlési vitában módosulhat. Fentieknek megfelelően – a 
2011. évi előirányzathoz képest – a megosztott forrásokból megillető részesedés az alábbiak szerint 
alakul: 
 

(eFt) 
Megnevezés 2011. évi 

forrásmegosztás 
az ÁSZ 

megállapításaival 
módosítva  

2012. évi 
terv  

 

Változás  Változás 
%-a 

Forrásmegosztásból 
származó bevételek 
összesen: 

6 914 113 6 589 161 - 324 952 - 4,7 

 
A 2011. évi forrásmegosztásból származó bevételekhez viszonyítva 324 952eFt-tal kevesebb 
támogatásra számíthat kerületünk. 
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A bevétel csökkenés oka, hogy a 2010. és 2011. évi teljesítési adatokra figyelemmel tovább csökkent a 
helyi iparűzési adó tervezett bevétele, valamint a személyi jövedelemadó mértékének csökkentése 
miatt kevesebb lesz az átengedett SZJA összege.  
E csökkentést részben ellensúlyozza a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és 
kulturális feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásának jelentős emelkedése (2011. évben 
2 769 Ft/fő; 2012. évben 4 074 Ft/fő). 
 
 
A 2012. évi forrásmegosztási javaslatot a vitára alkalmasnak tartjuk, azt javasoljuk tudomásul 
venni. 
 
A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni 
szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi 
önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló Rendelet-tervezetet a 
Fővárosi Közgyűlés általi tárgyalásra alkalmasnak tartja. A Képviselő-testület felkéri a 
Polgármestert, hogy jelen határozatáról a Fővárosi Önkormányzatot értesítse. 
 
Felelős: a Polgármester az ágazatért felelős Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
Budapest, 2012. január 19. 
 
 
 
 
 
 Dr. Molnár Szabolcs 


