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Előterjesztés  
a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2009. évi  megosztásáról 

szóló 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 forrásmegosztási törvény 7. § (2) bekezdése előírja, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak a tárgyévre 
vonatkozó Rendelet-tervezetét a kerületi önkormányzatok részére véleményezés céljából január 15-ig 
kell megküldenie, a Fővárosi Közgyűlésnek a rendeletet február 15-ig kell megalkotnia. 
 
A Rendelet-tervezet értelmében Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat korrigált 
részesedési aránya a 2008. évi 5,6338 %-kal szemben 5,9154 %. Ennek megfelelően – a 2008. évi 
előirányzathoz képest – a megosztott forrásokból megillető részesedés az alábbiak szerint alakul: 
  

Megnevezés 2008. évi 
eredeti e Ft-

ban 

2009. évi 
terv  

e Ft-ban 

Változás e 
Ft-ban 

Változás %-
a 

Forrásmegosztásból származó 
bevételek összesen: 6.086.152 6.755.680 669.528 +11,0 

 
A 2008. évi forrásmegosztásból származó bevételekhez viszonyítva 669.528 e Ft 
többlettámogatásra számíthat kerületünk. 
A 2009. évi forrásmegosztási javaslatot a vitára alkalmasnak tartjuk, azt javasoljuk tudomásul 
venni. Ugyanakkor szükségesnek tartjuk a Forrásmegosztási törvény módosítását, a számítási 
módszerek finomításának kidolgozását, egyrészt annak érdekében, hogy a megosztás átláthatóbbá, 
kiszámíthatóbbá váljék, másrészt abból a célból, hogy a tényleges feladat- és hatásköröknek megfelelő 
normatív szabályozás jöjjön létre. 
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 2009. évi megosztásáról szóló Rendelet-tervezetben 
foglaltakat tudomásul vette, azt a Fővárosi Közgyűlés általi tárgyalásra alkalmasnak tartja. 
Egyúttal szükségesnek tartja a Forrásmegosztási törvény módosítását annak érdekében, hogy a 
fővárosi és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek megosztása átláthatóbb, 
kiszámíthatóbb legyen. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatáról a Fővárosi Önkormányzatot 
értesítse. 
 
Újpest, 2009. január 20. 
 
 
 
 
 
 Dr. Trippon Norbert 
 


