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A Képviselő-testület 2013. január 31-i ülésére 
 
 

 
Tárgy: Állásfoglalás a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2013. évi 
megosztásáról szóló fővárosi rendelet-tervezet tárgyában 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi 
CXXXIII. törvény 7. § 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 5. § (1) bekezdése előírja, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozó 
Rendelet-tervezetét a kerületi önkormányzatok részére véleményezés céljából január 10-ig kell megkül-
denie. A 2013. évre vonatkozó Rendelet-tervezetét a Fővárosi Önkormányzat 2013. január 10-én meg-
küldte Önkormányzatunknak. A Rendelet-tervezet értelmében Budapest Főváros IV. Kerület Újpest 
Önkormányzat részesedési aránya a 2012. évi eredeti 6,1100 %-kal szemben a 2013. évi tervezet 
szerint 6,11004338 %. Fentieknek megfelelően – a 2012. évi előirányzathoz képest – a megosztott forrá-
sokból megillető részesedés az alábbiak szerint alakul: 

(eFt) 
Megnevezés 2012. évi forrás-

megosztás az ÁSZ 
megállapításaival 

módosítva  

2013. évi 
terv  

 

Változás  Változás 
%-a 

Forrásmegosztásból 
származó bevételek 
összesen: 

6 584 170 5 655 660 - 928 510 - 14,1 

 
A 2012. évi forrásmegosztásból származó bevételekhez viszonyítva 928 510 eFt-tal kevesebb támo-
gatásra számíthat kerületünk. 
 
A bevétel csökkenés oka, hogy 2013-tól új önkormányzati finanszírozási struktúra lépett életbe, így meg-
szűnik a forrásmegosztás részét képező SZJA-átengedés, a települési-üzemeltetési, igazgatási, sport- és 
kulturális feladatokhoz kapcsolódó normatív támogatás, valamint a jövedelemkülönbség mérséklésének 
rendszere. 2013-ban a megosztható bevételek körébe már csak az iparűzési, illetve az idegenforgalmi adó 
és a hozzákapcsolódó központi támogatás sorolható, illetve kerületünk esetében csak az iparűzési adó 
bevétel származik forrásmegosztásból. A megosztott bevételekből a Fővárosi Önkormányzat részesedése 
a korábbi 47% helyett 51%-ra nő, míg a kerületek részesedése 53%-ról 49%-ra csökken. A csökkentést 
részben ellensúlyozza az egyéb kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás 
(268 488 e Ft), önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (39 776 e Ft), melyet közvetlenül 
Önkormányzatunk igényelhet. 
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A 2013. évi forrásmegosztási javaslatot a vitára alkalmasnak tartjuk, azt javasoljuk tudomásul venni.  
 
A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíves-
kedjék. 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkor-
mányzatokat osztottan megillető bevételek 2013. évi megosztásáról szóló Rendelet-tervezetet a Fővárosi 
Közgyűlés általi tárgyalásra alkalmasnak tartja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy je-
len határozatáról a Fővárosi Önkormányzatot értesítse. 
 
Felelős: a Polgármester az ágazatért felelős Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
Budapest, 2013. január 21. 
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