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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2014. január 30-i ülésére 
 
 
 

 
Tárgy: Állásfoglalás a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. évi 
megosztásáról szóló fővárosi rendelet-tervezet tárgyában 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A fővárosi 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 tárgyévre vonatkozó rendelet-tervezetét 
a kerületi önkormányzatok részére véleményezés céljából január 10-ig kell megküldeni, a Fővárosi Köz-
gyűlésnek a rendeletet január 31-ig kell hatályba léptetnie. 
 

A 2014. évre vonatkozó Rendelet-tervezetét a Fővárosi Önkormányzat 2014. január 10-én megküldte 
Önkormányzatunknak. Tekintettel arra, hogy az idegenforgalmi adót kerületünk a Képviselő-testület dön-
tése értelmében maga szedi be, esetünkben az iparűzési adó kerül megosztásra. A megosztott bevételek-
ből a Fővárosi Önkormányzat részesedése -a tavalyi évhez hasonlóan- 51%, a kerületek részesedése 49%, 
a kerületek közötti megosztásban Újpest Önkormányzatának részesedési aránya 6,11004338 %, mely az 
előző évhez képest szintén nem változik. 

 
A 2013. évi forrásmegosztáshoz képest a jogszabály idén megosztott bevételnek tekinti nemcsak a fő-

városi önkormányzat által kivetett helyi adókból származó bevételt, hanem az ezekhez kapcsolódó bír-
ságból és pótlékból beszedett bevételt is. A helyi adókkal kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzatnál fel-
merült kiadások -maximum 50 % erejéig- viszont csökkentik a megosztásra kerülő bírságból és pótlékból 
beszedett bevételt. 
 

Fentieknek megfelelően –a 2013. évi előirányzathoz képest– a megosztott forrásokból Önkormányza-
tunkat megillető részesedés az alábbiak szerint alakul: 
 

(eFt) 
Megnevezés 2013. évi terv  2014. évi 

terv  
 

Változás  Változás 
%-a 

Forrásmegosztásból 
származó bevételek 
összesen: 

5 655 660 5 673 481  17 821 0,32 
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A 2013. évi teljesítés 5 841 mFt volt, mely több mint 185 millió Ft-al magasabb az előirányzatnál. A 
Rendelet-tervezet 2014. évben ugyanakkora bevétellel számol, mint a 2013. évi terv, mely kb. 3,3 %-al 
túlteljesült. A túlteljesítés, valamint a 2014. évre prognosztizált gazdasági növekedés tükrében a 2014. évi 
tervszám alultervezettnek tűnik. 
 
Fentiek alapján a 2014. évi forrásmegosztási javaslatot vitára alkalmasnak tartjuk, azt javasoljuk tu-
domásul venni.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 
 
 
Újpest, 2014. január 20. 
 
 
 
 Dr. Molnár Szabolcs 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkor-
mányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. 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 
 


