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Kulturalis, Civil, Nemzetisegi, Oktatasi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi -
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi 
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Keruletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi -

Hatarozati javaslat a Bizottsag szamara:
A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag javasolja a Kepviseld-testuletnek a hatarozat elfogadasat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Kiinduld tenyallas - a dontes tartalmi ismertetese

A fovarosi onkormanyzat es a keriileti onkormanyzatok kozotti forrasmegosztasrol szolo 
2006. evi CXXXIII. torvenyt (a tovabbiakban: Fmt.) az Orszaggyules az evek soran tobbszor 
modositotta. Az onkormanyzati finanszirozasi struktura 2013. evi hatalyba lepese mellett a 
forrasmegosztasi szabalyozasi rendszer is teljes mertekben atalakitasra kerult.

Ennek kovetkezteben a szabalyozas 2014-tdl kezdodoen a Fovarosi Onkormanyzat es a kerii- 
leti onkormanyzatok kozotti megosztott bevetelnek tekinti a fovarosi onkormanyzat altal kive- 
tett helyi adokbol szarmazo bevetelen tul az ezekhez kapcsolodo birsagbol es potlekbol be-
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szedett bevetelt is. Az adobevetel beszedesevel, a fovarosi adohatosag mukodesevel ossze- 
fiiggesben felmertilt kiadasokkal a megosztasra keruld beveteleket csokkenteni kell. A kiada- 
sok elszamolasara az Fmt. 2. § (6) bek. alapjan a pdtlekbol es birsagbol befolyo bevetelek 
50 %-ig van lehetoseg.

A 2015. evet kovetden az Fmt.-ben az adobevetelek megosztasanak szabalyozasa tobbszor is 
modosult. A Fovarosi Onkormanyzat reszesedese a 2016-ban 51 %-rol 52,5, 2017-tdl 54 %-ra 
nott, mig a keruleti onkormanyzatok reszesedese aranyaiban ugyanennyivel csokkent. Ez az 
eloirt reszesedesi arany az elmult evekben mar nem valtozott, a 2022. evi adobevetelek meg- 
osztasa is e szerint tortenik: az Fmt. 3. §-a alapjan a keruleti onkormanyzatokat egyiittesen 
tehat 46,0 %-os, a fovarosi onkormanyzatot 54,0 %-os reszesedes illeti meg. Az Fmt. 1. mel- 
leklete tartalmazza a keruleti onkormanyzatok egymas kozotti reszesedes aranyait, ami a Jd- 
zsefvarosi Onkormanyzat eseteben valtozatlanul 3,80946081 %.

Az Allami Szamvevoszek feltilvizsgalta Budapest Fovaros Onkormanyzata 2021. evi forras- 
megosztasi rendeletet, melynek soran nem allapitott meg elterest, ezert a 2022. evi forrasmeg- 
osztasi rendeletben korrekcio ervenyesitese nem valt indokoltta.

Az iparuzesi adobevetel vonatkozasaban a 2022. evi forrasmegosztasi rendelettervezet a 2022. 
evi iparuzesi addbeveteli terv alapjan kesziilt. Fovarosi szinten osszessegeben - a megelozo 
evhez hasonldan - ket jelentos kulso hatas (a humanjarvany miatti gazdasagi visszaeses, va- 
lamint az addeloleg-kiegeszitesi kotelezettseg megszuntetesenek athuzodo hatasa) befolyasol- 
ja a 2022. evre tervezett bevetelek volumenet. A 2022. evben varhato gazdasagi novekedes 
pozitiv hatasa (adoeldleg-kiegeszitesi kotelezettseg hianyaban) varhatoan csak 2023 majusa- 
ban fog megjelenni az iparuzesi adobevetelben.

A nemzetgazdasag koronavirus-vilagjarvany okozta valsagbdl tortend kilabalasat mutatja, 
hogy a 2021. evhez viszonyitva a 2022. evben a Fovarosi Onkormanyzat fovarosi szinten 52 
milliard Ft-tal tobb, osszesen 310 milliard Ft iparuzesi adobevetelt tervezett, ami ugyan az 
elozo evi bazisnal 20,16 %-kal magasabb szintet mutat, azonban meg igy sem eri el a jarvany 
hatasaival meg nem szamold, 2020. evre vonatkozo 323 milliard Ft osszegu tervszam szintjet. 
Jelentos novekedes tapasztalhatd az addhatdsagi feladatellatas kereteben prognosztizalt beve
telek tekinteteben is: a kesedelmi potlek- es birsagbevetelekbbl 2022-ben a 2021. evi tervhez 
kepest 750 millio Ft-tal tobb, osszesen 1 200 millid Ft tervszam szerepel a fovarosi rendelet- 
tervezetben.

A keruleti onkormanyzatok a fentiek alapjan osszesen 142,9 milliard Ft idegenforgalmi es 
iparuzesi ado-, tovabba az ezekhez kapcsoloddan kiszabott potlek- es birsagbevetelekbol gaz- 
dalkodhatnak a 2022. evben; ez 20,4 %-kal magasabb az elozo evi tervszamnal.

A rendelettervezet alapjan a Jdzsefvarosi Onkormanyzatot 5 445 042 e Ft iparuzesi add es 
potlek, birsag bevetel illeti meg (amely bsszeg tartalmazza a reszesedesi arany szerinti pdtle- 
kok, birsagok 21 028 e Ft-os osszeget, valamint korrigalasra keriilt a kiadasok miatti csokken- 
tes 8 277 e Ft-nyi osszegevel). Ez 922 650 e Ft-tal magasabb a 2021. evi tervszamnal. (A resz- 
letes valtozasokat a szovegkozi tabla mutatja be.)
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Szovegkozi tabla: 
a Jozseft'drosi Onkormanyzat iparuzesi addbeveteleinek vdltozdsa 2022-2021. afov. r. terv alapjan

ssz. Megnevezes Adonem
2021.ev 2022.ev Valtozas (2022. / 2021.)

e Ft-ban %-ban e Ft-ban

1. VIII. keriilet reszesedese osszesen (2+3+4.) 4 522 392 5 445 042 120,40 % 922 650

2.
1. sorbol:

iparuzesi adobol 4 521 068 5 432 291 120,16 % 911 223

3. potlekbol es bfrsagbol 7 886 21 028 266,65 % 13 142

4. A fovarosi adobeszedeshez kapcsolodo kiadasok 
miatti csokkenes (-)

-6 561 -8 277 126,15% -1 716

5. Keriiletek reszaranya (%) 46 46

6. VIII. keriilet reszesedesi aranya az Fmt. sze- 
rint (%) 3,80946081 % 3,80946081 %

A Fovarosi Onkormanyzattol 2022. januar 7-en erkezett meg „a Fovarosi Onkormanyzatot es 
a keriileti onkormanyzatokat osztottan megilletd bevetelek 2022. evi megosztasarol szolo ren- 
delettervezet” targyu kozgyiilesi eldterjesztes velemenyezesre, amely teljes egeszeben jelen 
eldterjesztes mellekletet kepezi.

IL Az eldterjesztes indokoltsaga

Az Fmt. 5. § (1) bekezdese eldirja, hogy a Fovarosi Onkormanyzatnak a targyevre vonatkozo 
rendelettervezetet a keriileti onkormanyzatok reszere velemenyezes celjabol a targyev januar 
10. napjaig kell megkuldenie, a velemenyezesre a keriileti onkormanyzatok reszere legalabb 
15 napot kell biztositani, a velemenyezesi jog a kepviselo-testiilet kizardlagos hataskdrebe 
tartozik.
A Fovarosi Onkormanyzat kozgyiilese a forrasmegosztasi rendeletet a targyev januar 31-eig 
lepteti hatalyba.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

Az Fmt. az onkormanyzatoknak velemenyezesi jogot biztosit. Megallapithato, hogy a rende- 
lettervezet a magasabb szintii jogszabalyokban meghatarozottak alapjan keszult el, ezert ja- 
vaslorn az eldterjesztett hatarozati javaslat elfogadasat. A keriileti velemenyezesrol szolo don- 
tesnek kozvetlen penziigyi hatasa nines, tekintettel arra, hogy a forrasmegosztasi rendeletet a 
fovarosi kozgyules fogadja el. A rendelet-tervezet szerinti beveteli tervszamok alapjan a kerii- 
let HIPA bevetelei a 2022. evben 922.650.000 Ft-tal novekedhetnek.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A fovarosi onkormanyzat es a keriileti onkormanyzatok kozotti forrasmegosztasarol szolo 
2006. evi CXXXIII. torveny 5. § (1) bekezdese eldirja, hogy a Fovarosi Onkormanyzatnak a 
targyevre vonatkozo rendelettervezetet a keriileti onkormanyzatok reszere velemenyezes cel
jabol a targyev januar 10. napjaig kell megkiildenie, a velemenyezesre a keriileti onkormany- 
zatok reszere legalabb 15 napot kell biztositani. A Fovarosi Onkormanyzat kozgyiilese a for
rasmegosztasi rendeletet a targyev januar 31-eig lepteti hatalyba.

A Htv. 36/A.§-a alapjan a helyi iparuzesi adobol szarmazo (HIPA) bevetel kulonosen a tele- 
piilesi onkormanyzat kepviselo-testiiletenek hataskdrebe tartozo szocialis ellatasok finansziro- 
zasara, a fovarosi onkormanyzat eseteben elsokent - kulon torvenyben meghatarozottak sze- 
rint - a helyi kozossegi kozlekedesi feladatok ellatasara hasznalhato fel. A dontes a fovarosi



onkormanyzat es a keruleti onkormanyzatok kozotti forrasmegosztasarol szolo 2006. evi 
CXXXIII. torveny 5. § (1) bekezdesen alapul, a rendeletvelemenyezesi jog a kepviselo- 
testulet hataskorebe tartozik.

Mindezek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

l.Melleklet: „A Fovarosi Onkormdnyzatot es a keruleti dnkormdnyzatokat osztottan megilletd 
bevetelek 2022. evi megosztdsdrdl szolo rendelettervezet” tdrgyu fovarosi kozgyulesi eldter- 
jesztes

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek ..../2022. (......) szamu
hatarozata

A Fovarosi Onkormanyzatot es a keruleti onkormanyzatokat osztottan megilletd 
bevetelek 2022. evi megosztasarol szolo rendelettervezet velemenyezeserol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1. a Budapest Fovaros Onkormanyzatat es a keruleti onkormanyzatokat osztottan megil
letd bevetelek 2022. evi megosztasarol szolo Fovarosi kozgyulesi rendelettervezetben 
foglaltakat elfogadasra javasolja.

2. felkeri a polgarmestert, hogy a hatarozatot kuldje meg a Budapest Fovaros Onkor- 
manyzata reszere.

Felelds: polgarmester
Hataridd: az 1. pont eseteben 2022. januar 20.; a 2. pont eseteben 2022. januar 21.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly

Budapest, 2022. januar 10.
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BUDAPEST Budapest Fovaros | Onkormanyzata
Altalanos FopolgSrmester-helyettes

*1000124249236* ikt. szcim: FPH142 /5 - 2 /2022

t^rgy: Javaslat a Fovarosi Onkormanyzatot es a 
keruleti dnkormanyzatokat osztottan 
megilletd bevetelek 2022. evi megosztasarol 
szolo .../2022. (...) dnkormanyzati rendelet 
megalkotasara

eldkSszitd: Kdltsegvetesi Tervezesi es Feliigyeleti 
Foosztaly

° egyeztetesre megkuldve:
° a keruleti dnkormanyzatoknak

Eldterjesztes

a Kozgyules reszere

Tisztelt Kozgyules!

A fovarosi onkormanyzat es a keruleti onkormanyzatok kozotti forrasmegosztas mikentjet a 2006. evi CXXXIII. 

torveny (tovabbiakban: Fmt.) szabalyozza.

A szabalyozas a 2014-tol bevezetett tdrvenymbdositassal a fovarosi onkormanyzat es a keruleti 

onkormanyzatok kozotti megosztott bevetelnek tekinti nemcsak a Fovarosi Onkormanyzat altal kivetett helyi 

addkbol szarmazo bevetelt, hanem az ezekhez kapcsolddo birsagbol es potlekbdl beszedett bevetelt is.

Az adobevetel elerese kiadasokkal jar, amely kiadasokat a 2014. evet megelozoen az Fmt. nem vett 

figyelembe. A tdrvenymodositasban foglaltak szerint a megosztasra kerulo bevetelt csbkkentik a fovarosi 

bnkormanyzatnal beszedett, a helyi adokkal kapcsolatban - a fovarosi dnkormanyzati adohatosag 

mukddtetesevel osszefuggoen - felmerult kiadasok.

A fovarosi dnkormanyzatot es a keruleti dnkormanyzatokat osztottan megilletd addbevetelekbol szarmazo 

reszesedes a fovarosi onkormanyzat vonatkozasaban 2016. evtol 51%-rol 52,5%-ra, 2017. evtol pedig 52,5%- 

rol 54%-ra nbvekedett, amig a keruleti onkormanyzatok reszesedese aranyaiban ugyanennyivel csbkkent.

Az egyes tdrvenyek jogharmonizacids celu modositasarol szolo 2019. evi CXV. torveny elfogadasaval pedig 

pontositasra kerult, hogy a fovarosi onkormanyzat az 6t megilletd 54%-bol a helyi iparuzesi ado 

reszesedesenek dsszeget elsdkent a helyi kbzbssegi kdzlekedesi feladat ellatasara koteles forditani.

cim: 1052 Budapest, V^roshaz utca 9-11. | lev^lcim: 1840 Budapest 1/5oldal



Jelenleg a fovarosi onkormanyzat es a keruleti onkormanyzatok kozotti forrasmegosztasra vonatkozo 

szabalyozast kizarolag az Fmt. tartalmazza, melynek 7. §-aban kap felhatalmazast a fovarosi onkormanyzat 

kepviselb-testulete arra, hogy a targyevre vonatkozban a fovarosi bnkormanyzatot es a keruieti 

bnkormanyzatokat osztottan megilletd bevetelek osszeget es azok beszedesevel osszefuggesben felmerult 

kiadasok elszamolasanak rendjet rendeletben hatarozza meg.

Az Ailami Szamvevoszek 2021. evi forrasmegosztasi rendeletre vonatkozo feliilvizsgalata

A hatalyos Fmt. 6. § (1) bekezdesenek megfeleloen az Ailami Szamvevoszek (tovabbiakban: ASZ) 2021-ben 

is feliilvizsgalta a Fovarosi Onkormanyzat aktualis forrasmegosztasi rendeletet. Az ASZ a 2021. ev folyaman 

lefolytatott vizsgalatrol szblo jelentes-tervezetet 2021. decembereben kuldte meg eszrevetelezesre.

Az ASZ jelentes-tervezetenek bsszegzb megallapitasai szerint a Fovarosi Onkormanyzatot es a keruleti 

onkormanyzatokat osztottan megilletd beveteleket es a fovarosi onkormanyzati hely i adbztatassal kapcsolatos 

kiadasokat megalapozottan, a tbrvenyben eldirt reszesedesi aranyok ervenyesitesevel hataroztak meg. Az 

ASZ a 2021. evi forrasmegosztasi megalapozottnak talalta, igy a 2022. evi forrasmegosztas soran korrekcib 

ervenyesitese nem indokolt.

A hivatalosan kozzetett jelentesbbl keszult kivonatot elbterjesztbi kiegeszitesben bocsajtjuk a Tisztelt 

Kozgyules rendelkezesere.

A 2022. evi forrasmegosztasi rendelet elokeszltese

A hatalyos Fmt. szerint az osztottan megilletd bevetelekbol a Fovarosi Onkormanyzat reszesedese 54%, mig 

a keruleti onkormanyzatok egyuttes reszesedese 46%.

A bevetelek szambavetele

A Magyar Koztarsasag 2011. evi kbltsegveteset megalapozb egyes tbrvenyek mbdositasarbl szblo 2010. evi 

CLIH. tbrveny mbdositotta a helyi adokrol szdld 1990. evi C. tbrvenyt is, atalakitva ezzel az idegenforgalmi 

addra vonatkozo szabalyozast. A modositas kbvetkezteben a Fovarosi Onkormanyzat csak akkor vezetheti 

be rendeletevel ezt az adbt, ha ahhoz az erintett keruleti onkormanyzat minden adbev tekinteteben - igy 2022. 

evi eseteben is - beleegyezeset adja. Az Fmt. 2. § b) pontja alapjan a forrasmegosztas csak arra a bevetelre 

terjed ki, amely a helyi adokrol szblo tdrveny eloirasai szerint a keruleti onkormanyzatok elbzetes 

beleegyezeset kbvetben a fovarosi onkormanyzat rendelete alapjan kivetett idegenforgalmi addbbl szarmazik, 

illetve az Fmt. 4. § (2) bekezdes alapjan ezt a 2. § (1) bekezdes b) pont szerinti bevetelt csak a helyi ado 

kiveteset a Fovarosi Onkormanyzatnak atengedb keruleti onkormanyzatok kbzdtt kell a tbrvenyben 

meghatarozott aranyban felosztani. A forrasmegosztasi szamitasokban ezert ugy szamoltunk, hogy - az Fmt. 

elbirasainak megfeleloen - csak azon keruletek reszesednek a Fovarosi Onkormanyzat altal kivetett 

idegenforgalmi adbbbl, amelyek jeleztek, hogy ezen ado bevezeteset nem tervezik 2022-ben es ezt a jogot 

atengedik a Fovarosi Onkormanyzatnak. Az elbzb evhez hasonldan 2022-ben is dsszesen 6 kerulet adott 

felhatalmazast a Fovarosi Onkormanyzatnak az idegenforgalmi ado beszedesere.
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Azok a keruleti onkormanyzatok, melyek maguk szedik be az adot, a Fovaros altal beszedett osszegbol nem 

reszesulnek.

Az Fmt, 2. § (3) bekezdese szerint a fovarosi dnkormanyzatot illeti meg a hetyi adokrol szold 1990. evi C. 

torveny 1. § (4) bekezdese alapjan kivetett helyi adobol szarmazo bevetel. Ennek ertelmeben a Fovarosi 

Onkormanyzat altal kozvetlenul igazgatott terulet (Margitsziget) tekinteteben az ado bevezetesere a Fovarosi 

Onkormanyzat jogosult.

A megosztando adobevetel alapja a Budapest Fovaros Onkormanyzatanak 2022. evi osszevont 

kbltsegveteserol szolo 43/2021. (XII. 22.) bnkormanyzati rendelete szerinti 310 000 millio Ft iparuzesi ado, 8 

millio Ft idegenforgalmi ado es 1 200 millio Ft kesedelmi potlek es birsagbevetel.

A 2022. evi forrasmegosztast alapvetden befolyasolo bevetelek 2021-2022. evi alakulasarol a kovetkezo 

tablazatban adunk attekintest:

millio Ft
Kimutatas a megosztando bevetelek 2021-2022. evek kozotti valtozasarol

Megnevezes
2021.

(tervezett)
2022.

(tervezett)
Valtozas 
bsszege

Index (%) 
2022/2021

1. Idegenforgalmi ado 9,0 8,0 -1,0 88,9

2. Iparuzesi ado 258 000,0 310 000,0 52 000,0 120,2

3. Helyi adohoz kapcsolodoan 
kiszabott potlek es birsagbevetelek 450,0 1 200,0 750,0 266,7

dsszesen (1+2+3) 258 459,0 311 208,0 52 749,0 120,4
Ebbbl:

4. Keruleti onkormanyzatok * 118718,9 142 938,4 24 219,5 120,4

5. Fovarosi Onkormanyzat * 139 740,1 168 269,6 28 529,5 120,4

* korrigalva az adobeszedessel kapcsolatos kiadasok megosztasara vonatkozo bevetelekkel

A finanszlrozasi rendszer alapjan a megoszthato bevetelek kbrebe mar csak az iparuzesi ado, a helyi adokhoz 

kapcsolbdo potlek es birsag, illetve az idegenforgalmi ado - ide nem ertve a 1990. evi C. torveny 1. § (4) 

bekezdese alapjan a Fovaros Onkormanyzat altal kozvetlenul igazgatott teruletekre kivetett idegenforgalmi 

adobol szarmazo bevetelt - sorolhato.

Osszessegeben elmondhato, hogy a tdrvenyi szabalyozas kbvetkezteben a keruleti onkormanyzatokat 

dsszesen 142 938 millio Ft, mig a Fovarosi Onkormanyzatot 168 270 millio Ft illeti meg.
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A kiadasok szambavetele

Az Fmt. 2.§ (5)-(6) bekezdese szerinti kiadaskent a targyevet megelozo ev koltsegvetesi rendeletenek 

vegrehajtasarol szolo fovarosi dnkormanyzati rendeletben elfogadott adobeszedessel kapcsolatos kiadasokat 

kell elolegkent figyelembe venni azzal, hogy dsszege legfeljebb a potlekbol es birsagbol szarmazd bevetel 

50%-a lehet. Ez a 2021. evi bevetel alapjan 2022. evben 472,3 millio forint. Tekintettel arra, hogy a tenyleges 

eves kiadas tdbbszdrdsen meghaladja a felso korlatot, a kiadaskent visszatartott dsszeg tervezese soran a 

felso korlat osszeget szerepeltetjuk. A reszesedesi aranyszam (54/46%) alapjan a fovarosi keriiletektol 

visszatartott 2022. evre tervezhetd kiadas 217,2 millio forint. Az osszeget egyszeri levonaskent ervenyesitjuk 

- a 2021. evre tervezett kiadas es a tenylegesen elszamolhatd kiadas elszamolasaval egyidejuleg - a 2021. 

evi koltsegvetesi rendeletenek vegrehajtasarol szolo fovarosi dnkormanyzati rendelet hatalyba lepeset koveto 

havi utalasnal.

Az adobeszedessel kapcsolatos kiadasokat a Fovarosi Onkormanyzat koltsegvetesi rendelete, illetve a 

koltsegvetesi rendelet vegrehajtasarol szolo (zarszamadasi) fovarosi dnkormanyzati rendelete tartalmazza.

A keruleti onkormanyzatok reszesedesi aranyainak meghatarozasa

Az Fmt. 4. § (1) bekezdese ertelmeben a helyi adobol es a hozza kapcsolddo potlek es bfrsag bevetelekbbl a 

keruleti onkormanyzatokat mindosszesen megilleto forras az egyes keruleti onkormanyzatok kozdtt a torveny 

1. melleklete szerinti aranyokban kerul felosztasra.

Az Fmt. 4. § (2) bekezdese ertelmeben az idegenforgalmi adot a helyi add kiveteset a fovarosi onkormanyzat 

kdzgyulesenek atengedo keruleti onkormanyzatok kdzott szinten a torveny 1. mellekleteben ezen keruletek 

soraban szereplo mertekek aranyaban kell felosztani.

A Fovarosi Onkormanyzatot es a keruleti onkormanyzatokat osztottan megilleto bevetelek 2022. evi 
megosztasarol szolo rendelettervezetet az eloterjesztes 1. melleklete szerint terjesztem eld 

megalkotasra. A rendelet indokolasat az eloterjesztes 2. melleklete tartalmazza.
A jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny 17. § (2) bekezdeseben eloirt eldzetes hatasvizsgalat 
megtortent, annak eredmenyet jelen eloterjesztes 3. melleklete tartalmazza. A rendeletalkotasban valo 

tarsadalmi reszvetel biztositasa erdekeben a rendelettervezet a www.budapest.hu honlapon kbzzetetelre 

kerul.

A Fmt. 5. § (1) bekezdese eloirja, hogy a Fovarosi Onkormanyzatnak a targyevre vonatkozd rendelettervezetet 

a keruleti onkormanyzatok reszere velemenyezes celjabdl a targyev januar 10-eig kell megkiildenie, a 

velemenyezesre a keruleteknek legalabb 15 napot kell biztositani, es a rendeletet a Fovarosi Kozgyules januar 

31-eig lepteti hatalyba.

A 2022. evi forrasmegosztas hatterszamitasait az eloterjesztes 1. fiiggeleke tartalmazza.

4 / 5 oldal
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Jelen eldterjesztest megkuldtem a keruleti onkormanyzatok polgarmesterei reszere a keruleti onkormanyzatok 

kepviselotestuletei velemenyeinek kikerese celjabol. A beerkezett keruleti velemenyekrol a Kdzgyules ulesen 

adok tajekoztatast.

Kerem a Tisztelt Kdzgyulest az eloterjesztes megtargyalasara es a forrasmegosztasi rendelet megalkotasara.

Dbntesi javaslat

A Fovarosi Kdzgydles ugy ddnt, hogy:

1.

megalkotja ..72022. (...... ) bnkormanyzati rendeletet a Fovarosi Onkormanyzatot es a keruleti

onkormanyzatokat osztottan megilletd bevetelek 2022. evi megosztasarol, az 1. melleklet szerint.

Donteshozatal modja:

A rendelet megalkotasahoz minositett szavazattdbbseg szukseges.

Kelt Budapest, a minositett elektronikus alairasban foglalt idobelyegzo szerinti idopontban

fopolgdrmester-helyettes

Lattam:
„ _ , . Digitalisan alairta: Dr.
Ur. bcnrodel Schiedel Norbert Andras
Norbert Andras S-X07 :

dr. Szamado Tamas
fojegyzd 

meilekletek:

1. Budapest Fovdros Onkormdnyzata K0zgyul6s6nek .../2022. (......) Onkorm^nyzati rendelete a Fovarosi C>nkormanyzatot es a

keruleti Onkormanyzatokat osztottan megilletd bev&elek 2022. evi megosztasardl

A forrasmegosztasi rendelet melldkletei:

1 .A helyi iparuzesi add bevdtel keruleti Onkormanyzatok kdzotti megosztasa 6s ajanlott tervszama 2022. 6vre

2 .Az idegenforgalmi add keruleti onkormanyzatok kozotti megosztasa 6s ajdnlott tervszdma 2022. evre

2. A forrasmegosztasi rendelet indokldsa

3. Elozetes hatasvizsgdlat

fuggeldkek:

1. Hatt6rszamitasok

Halmy Zsolt 0igit4ii^n alauta; Halmy Zsolt 
Datum: 2022.01.07090TSt 
-OtOO'

Antal
Ilona

Dfgltalrsan alairta: 
IkuxA

Datum: 
2022.01,0/ 
11:41:53 < 0V00'

Digital l$an alalrta:

Amon Ada or
12;02;57-»0ro0'

. Dxjitilisan alairta:Derente eeente Katalin

Katalin
Datum.
2022.01.07
09:19:17 *01'00'

Dr.
Dauner
Janos

Digitalisan alairta: 
Dr. Dauner fanos 
Datum: 2022.01,07 
09:3525-01'00'
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1. melleklet az eldterjeszteshez

Budapest Fovaros Onkormanyzata Kozgyulesenek 

....... /2022. (...) onkormanyzati rendelete 

a Fovarosi Onkormanyzatot es a keriileti onkormanyzatokat 

osztottan megiHeto bevetelek 2022. evi megosztasarol

Budapest Fovaros Kozgyulese a fovarosi onkormanyzat es a keriileti onkormanyzatok kozotti 
forrasmegosztasrol szolo 2006. evi CXXXU1. torveny 7. §-aban kapott felhatalmazasa alapjan 
es az Alapti5rveny 32. cikk (1) bekezdes a) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a 
kovetkezoket rendeli el:

1. A reszesedesi ar any ok tneghatarozdsa

1. §

A fovarosi onkormanyzat es a keriileti onkormanyzatok kozotti forrasmegosztasrol szolo 2006. 
evi CXXX1II. torveny (a tovabbiakban: forrasmegosztasrol szolo torveny) alapjan osztottan 
megilletd bevetelekbol 2022-ben

a) a Fovarosi Onkormanyzatot 54,0%,
b) a keriileti onkormanyzatokat egyiittesen 46,0% 

reszesedes illeti meg. A keriileti onkormanyzatokat egyiittesen megilleto reszesedes felosztasa- 
kor a forrasmegosztasrol szolo torveny 4. §-aban foglaltak szerint kell eljarni.

2. A helyi iparuzesi adobol, az idegenforgalmi adobol, tovdbba a helyi adokhoz kapcso- 
lodoan kiszabott kesedelmipotlekbol es birsdgbol szarmazo bevetelek, valamint a he

lyi adozdssal kapcsolatos kiaddsok megosztdsa

§

(1) A Fovarosi Kbzgyules a helyi iparuzesi adobol, az idegenforgalmi adobol. tovabba a helyi 
adokhoz kapcsolodoan kiszabott kesedelmi potlekbol es birsagbol szarmazo beveteleket, 
valamint a helyi adozassal kapcsolatos kiadasokat az 1. § a) es b) pontjaban meghatarozott 
aranyban osztja meg a Fovarosi Onkormanyzat es a keriileti onkormanyzatok kozott.

(2) A Fovarosi Kozgyiiles a 310 000 000 ezer Ft osszegben tervezett helyi iparuzesi adobol 
szarmazo bevetelbol

a) az 1. § a) pontja alapjan meghatarozott reszt a Fovarosi Onkormanyzathoz szaba- 
lyozza.

b) az 1. § b) pontja szerint meghatarozott resz megosztasat az egyes keriileti onkor
manyzatok kozott az 1. mellekletben talalhato tablazat 2. oszlopa szerinti reszesedesi 



aranyoknak megfelelden az 1. mellekletben talalhato tablazat 3. oszlopaban ajanlott 
osszegekben hatarozza meg.

c) a helyi adokhoz kapcsolodoan kiszabott kesedelmi potlekbol es birsagbol szarmazo 
1 200 000 ezer Ft dsszegben tervezett bevetelbol 648 000 ezer Ft-ot a Fovarosi On- 
kormanyzathoz, osszesen 552 000 ezer Ft-ot pedig a keriileti onkormanyzatokhoz 
szabalyoz. Az egyes keriileti onkormanyzatok reszesedeset (ajanlott tervszamait) az 
7. mellekletben talalhato tablazat 4. oszlopa szerinti osszegekben hatarozza meg.

d) a helyi adoztatassal kapcsolatos kiadasokat a helyi ipariizesi ado bevetelbol reszesii- 
16k viselik az 1. §-ban meghatarozott reszesedesiik aranyaban. Ezen kiadasokat a 
helyi adokhoz kapcsolodoan kiszabott kesedelmi potlekbol es birsagbol szarmazo 
bevetelek legfeljebb 50%-aig terjedo mertekben lehet ervenyesiteni. A helyi adok
hoz kapcsolodo kiadasokbdl 217 281 ezer Ft-ot a keriileti onkormanyzatoknal kell 
figyelembe venni es levonni. A keriileti onkormanyzatoktol levonando kiadasok dsz- 
szegeit az 7. mellekletben talalhato tablazat 5. oszlopa hatarozza meg.

e) a helyi ipariizesi ado bevetelbol tbrtend reszesedeseknek a b) - d) pontok egyuttes 
osszegeit - mint a helyi ipariizesi ado ajanlott tervszamait - az 7. mellekletben talal
hato tablazat 6. oszlopa tartalmazza.

(3) A Fovarosi Kozgyiiles a forrasmegosztassal erintett, tervszinten 8 000 ezer Ft osszegii ide
genforgalmi adobol szarmazo bevetelt 4 320 ezer Ft dsszegben a Fovarosi Onkormanyzat- 
hoz. 3 680 ezer Ft dsszegben pedig a XVII-XVIIL. valamint a XX-XXIII. keriileti onkor- 
manyzatokhoz szabalyozza, melynek keriileti onkormanyzatonkenti reszesedeset (ajanlott 
tervszamait) a 2. mellekletben talalhato tablazat 3. oszlopa szerint hatarozza meg.

3. §

Azok a keriileti onkormanyzatok, amelyek 2022-ben bevezetik az idegenforgalmi adot, a kerii
leti bevezetes hatalybalepesenek idopontjatol kezdodoen mar nem reszesiilnek a Fovarosi On- 
kormanyzat altal beszedett idegenforgalmi ado bevetelbol.

3. Vegrehajtdsi szabdlyok

4. §

(1) A 2. § (2) bekezdese szerinti szabalyozast a Fovarosi Onkormanyzat szamlaira helyi ipar- 
uzesi ado, illetve a helyi adokhoz kapcsolodo kesedelmi potlek es birsag cimen 2022. januar 
1 -jetol 2022. december 31-eig befolyt bevetelre kell alkalmazni.

(2) A Fopolgarmesteri Hivatal havonta, a targyhot koveto honap 10-eig utalja at a helyi ipar- 
iizesi ado bevetelt, illetve a helyi adokhoz kapcsolodo kesedelmi potlek es birsag bevetele- 
ket - a 2. § (2) bekezdesben szabalyozott reszesedesi aranynak megfelelden - az onkor- 
manyzatok koltsegvetesi elszamolasi szamlaira, az alabbi elteressel:



a) a junius honapban befolyt iparuzesi ado bevetelt, valamint a helyi adokhoz kapcsolodo 
kesedelmi potlek es birsag beveteleket ugy kell atutalni, hogy az junius 30-aig meger- 
kezzen a Fovarosi Onkormanyzat es a keruleti onkormanyzatok koltsegvetesi elszamo
lasi szamlaira,

b) a december honapban befolyt iparuzesi ado bevetelt, valamint a helyi adokhoz kapcso
lodo kesedelmi potlek es birsag beveteleket ugy kell atutalni, hogy az december 31-eig 
megerkezzen a Fovarosi Onkormanyzat es a keruleti onkormanyzatok koltsegvetesi el
szamolasi szamlaira.

(3) A 2. § (3) bekezdes szerinti szabalyozast a Fovarosi Onkormanyzat idegenforgalmi adobe- 
szedessel kapcsolatos szamlajara 2022. januar l-jetol 2022. december 31-eig befolyt ide
genforgalmi ado bevetelre kell alkalmazni.

(4) A Fopolgarmesteri Hivatal havonta, juniusban es decemberben a targyho utolso napjan, a 
tbbbi honapban pedig a targyhot koveto ho 10-eig utalja at a befolyt idegenforgalmi ado 
bevetel aranyos reszet a Fovarosi Onkormanyzat es a keruleti onkormanyzatok koltsegve- 
tesi elszamolasi szamlaira, kiveve a kulon torvenyben meghatarozottak szerint a Fovarosi 
Onkormanyzat altal kozvetleniil igazgatott terulet tekinteteben a Fovarosi Onkormanyzat 
altal bevezetheto idegenforgalmi adobol befolyt bevetelt.

4. A helyi add bevetelhez kapcsolodo kiaddsok elszamolasi rendje

5. §

(1) A Fovarosi Onkormanyzat a 2021. evi koltsegvetesi rendeletenek vegrehajtasarol szolo fo
varosi onkormanyzati rendeletben a kivetett helyi adobol szarmazo bevetel beszedesevel dsz- 
szefuggoen felmeriilt kiadasokra meghatarozott osszeget eldlegkent veszi figyelembe, es annak 
levonasat a 2021. evi koltsegvetesi rendeletenek vegrehajtasarol szolo fovarosi onkormanyzati 
rendelet hatalyba lepeset koveto havi utalasnal egyszeri jelleggel ervenyesiti a keruleti onkor
manyzatok fele.

(2) A Fovarosi Onkormanyzat a levont eldleg es a 2022. evi tenyleges kiadasok kiilonbozetet a 
2022. evi koltsegvetesi rendelet vegrehajtasarol szolo fovarosi onkormanyzati rendelet hatalyba 
lepeset koveto havi utalasnal szamolja el a keruleti onkormanyzatok fele.



5. Zdro rendelkezesek

6‘ § . ■

Ez a rendelet 2022. januar 31 -en lep hatalyba.

7. §

Hatalyat veszti a Fovarosi Onkormanyzatot es a kertileti onkormanyzatokat osztottan megilletd 
bevetelek 2021. evi megosztasarol szolo 2/2021. (I. 29.) onkormanyzati rendelet.

dr. Szamado Tamas 
fojegyzo

Karacsony Gergely 
fopolgarmester



1. melleklet

A helyi ipariizesi ado bevetel keriileti onkormanyzatok kozotti megosztasa es ajanlott 
tervszama 2022. evre

Reszesedesi aranyok 
a torveny szerint

Reszesedesi arany 
szerinti helyi ipar- 

iizesi a<)6

Reszesedesi 
arany szerinti 
potlek, bi'rsag

Reszesedesi 
arany szerint 
a kiadas mi- 
atti csokken- 
tes osszege 

- egyszeri levo- 
nas -

Helyi ipariizesi adohoz 
kapcsolodo megosztaudo 
bevetelek ajanlott terv

szama (3+4+5)

Onkormanyzatok megnevezese

(%) (e Ft) (eFt) (eFt) ( e Ft)
1 2 3 4 5 6

1. keriileti onkormanyzat 134229750 2 199 316 8513 -3 351 2 204 479

II. keriileti onkormanyzat 5,07622909 7 238 703 28 021 -11 030 7 255 694

III. keriileti onkormanyzat 7,22624018 10304618 39 889 -15701 10328 806

IV. keriileti onkormanyzat 6,11004338 8 712 922 33 727 -13 276 8 733 373
V. keriileti onkormanyzat 1,40816157 2 008 038 7 773 -3 060 2 012 752
VI. keriileti onkormanyzat 2,51692804 3 589 139 13 893 -5 469 3 597 564
VII. keriileti onkormanyzat 3,31902329 4 732 927 18321 -7 212 4 744 037

vni. keriileti onkormanyzat 3,80946081 5 432 291 21 028 -8 277 5 445 042

IX. keriileti onkormanyzat 3,61965731 5 161 631 19 981 -7 865 5 173 747

X. keriileti onkormanyzat 4,71307384 6 720 843 26 016 -10241 6 736 619

XI. keriileti onkormanyzat 7,28511820 10 388 579 40214 -15 829 10 412 963

XII. keriileti onkormanyzat 2,98544811 4 257 249 16 480 -6 487 4 267 242

XIII. keriileti onkormanyzat 6,06949128 8 655 095 33 504 -13 188 8 675 410

XIV. keriileti onkormanyzat 7,04585324 10 047 387 38 893 -15 309 10070 971

XV. keriileti onkormanyzat 5,12986946 7 315 194 28 317 -II 146 7 332 364

XXI. keriileti onkormanyzat 4,16786632 5 943 377 23 007 -9 056 5 957 328

XVII. keriileti onkormanyzat 4,73956940 6 758 626 26 162 -10 298 6 774 490

XVIII. keriileti onkormanyzat 6,59426818 9 403 426 36 400 -14 328 9 425 499

XIX. keriileti onkormanyzat 3,47808963 4 959 756 19 199 -7 557 4 971 398

XX. keriileti onkormanyzat 3,58665199 5 114566 19 798 -7 793 5 126 571

XXI. keriileti onkormanyzat 4,88600440 6 967 442 26 971 -10616 6 983 797

XXII. keriileti onkormanyzat 3,27164242 4 665 362 18 059 -7 109 4 676 313

XXIII. keriileti onkormanyzat 1,41901236 2 023 512 7 833 -3 083 2 028 261

Keriileti 6n- 
ko rmanyza- 
tok osszesen

100,00000000 142 600 000 552 000 -217281 142 934 719



2. melleklet

Az idegenforgalmi add keruleti onkormanyzatok kozotti megosztasa es ajanlott terv- 
szama 2022. evre

Reszesedcsek a ton eny szerinti 
aranyban ( 100 %-ra atszamitva)

Az idegenforgalmi ado

megosztasa
Onkormatiyzatok megnevezese a 2. oszlop szerinti

aranyban

I ajanlott tenszam /

(%) (e Ft)
1 2 3

1. keruleti onkormanyzat
II. keruleti onkormanyzat
III. keriileti onkormanyzat
IV. keriileti onkormanyzat

V. keruleti onkormanyzat
VI. keruleti onkormanyzat
VII. keriileti onkormanyzat
VIII. keriileti onkormanyzat
IX. keriileti onkormanyzat
X. keruleti onkormanyzat
XI. keriileti onkormanyzat
XII. keruleti onkormanyzat
XIII. keruleti onkormanyzat
XIV. keruleti onkormanyzat
XV. keriileti onkormanyzat
XVI. keruleti onkormanyzat
XVII. keriileti onkormanyzat 19,34743283 712
XVIII. keriileti onkormanyzat 26,91851304 991
XIX. keriileti onkormanyzat

XX. keruleti onkormanyzat 14,64109977 539
XXI. keriileti onkormanyzat 19,94519628 734
XXII. keriileti onkormanyzat 13,35519678 491
XXIII. keruleti onkormanyzat 5,79256131 213
Keriileti onkormanyzatok osszesen 100,00000000 3 680



2. melleklet az eldterjeszteshez

Altalanos indokolds

Budapest Fovaros Kozgyulese a fovarosi onkormanyzat es a keruleti onkormanyzatok kozotti 
forrasmegosztasrol szolo 2006. evi CXXXIH. torveny (a tovabbiakban: forrasmegosztasrol 
szolo torveny) 7. §-aban kapott felhatalmazas alapjan alkot rendeletet a Fovarosi 
Onkormanyzatot es a keruleti onkormanyzatokat osztottan megilletd bevetelek osszegenek 
2022. evi megosztasarol es az azok beszedesevel osszefuggoen felmerult kiadasok 
elszamolasanak rendjerdl.
A rendelet rogziti a forrasmegosztasrol szolo torvenyben meghatarozott bevetelek 
megosztasanak aranyait es a megosztott bevetelek onkormanyzatonkenti bsszegeit.
A rendelet-tervezethez a jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny (a tovabbiakban: Jat.) 
17. § eloirasainak megfelelden hatasvizsgalat kesziilt. A Jat. 19. § (2) bekezdeseben eldirtaknak 
megfelelden megtortent a lakossag kozvetlen tajekoztatasa a www.budapest.hu honlapon 
keresztiil annak erdekeben, hogy az erintettek tudomast szerezzenek a kesziilo rendelet- 
tervezetrol.

Reszletes indokolds

Az 1. §-hoz
A Fovarosi Onkormanyzatot es a keruleti onkormanyzatokat egyiittesen megilletd targyevi 
reszesedest hatarozza meg, a tbrvenyi szabalyozasnak megfeleloen.

A 2. §-hoz es a 3. §-hoz
A forrasmegosztasrol szolo torvenyben foglaltaknak megfelelden a Fovarosi Onkormanyzat es 
a keruleti onkormanyzatok kozotti megosztassal szabalyozza a helyi iparuzesi adobol, az 
idegenforgalmi adobol, tovabba a helyi adokhoz kapcsolodoan kiszabott kesedelmi pdtlek es 
birsagbol szarmazo bevetelek, valamint a helyi addztatassal kapcsolatos kiadasok dsszegeit.

A 4. §-hoz

A vegrehajtasi szabalyokat rogziti:

• Az (1 )-(2) bekezdesek a helyi iparuzesi ado, valamint a helyi adokhoz kapcsolodoan 
kiszabott kesedelmi potlek es birsagbevetelek elszamolasi, utalasi rendjet 
tartalmazzak. Altalanos szabaly a targyhot kbveto ho 10-eig torteno utalas. Emellett 
tetelesen rogzitesre keriilnek az ettol elterd, illetve a feltetelhez kbtott utalasi 
szabalyok.

• A (3)-(4) bekezdesek az idegenforgalmi adbval kapcsolatos tervezesi es utalasi 
szabalyokat tartalmazzak.

Az 5. §-hoz
Rogziti a helyi adobeszedessel kapcsolatos kiadasok elszamolasi rendjet.

A 6. §-hoz

A rendelet hatalybalepeset 2022. januar 31. napjaban hatarozza meg.

A 7. §-hoz
Rendelkezik a korabbi forrasmegosztasi rendelet egyideju hatalyon kivli 1 helyezeserdl.

http://www.budapest.hu


3. melleklet az eloterjeszteshez

E L OZ E T E S H AT AS V IZ SG AL A T

a Fovarosi Onkormanyzatot es a keriileti onkormanyzatokat osztottan megilletd 

bevetelek 2022. evi megosztasarol szolo .../2022. (...) onkormanyzati rendelet 
megalkotasahoz

A jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny 17. § (1) bekezdese alapjan a jogszabaly 
elokeszitoje - a jogszabaly feltetelezett hatasaihoz igazodo reszletessegii - eldzetes 
hatasvizsgalat elvegzesevel felmeri a szabalyozas varhato kovetkezmenyeit. A hatasvizsgalat 
soran vizsgalni kell a tervezett jogszabaly valamenny i jelentosnek iteIt hatasat. kiilonosen

• tarsadalmi, gazdasagi, kbltsegvetesi hatasait,
• kornyezeti es egeszsegi kovetkezmenyeit,

• adminisztrativ terheket befolyasolo hatasait, valamint
• a jogszabaly megalkotasanak szliksegesseget. a jogalkotas elmaradasanak varhato 

kovetkezmenyeit, es

• a jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi 
felteteleket.

A tbrvenyi eldirasnak megfelelden a Fovarosi Onkormanyzatot es a keriileti onkormanyzatokat 
osztottan megilletd bevetelek 2022. evi megosztasarol szolo .../2022. (...) onkormanyzati 
rendelet hatasait az alabbiakban foglaljuk ossze.

I. A jogszabaly megalkotasanak sziiksegessege

A fovarosi onkormanyzat es a keriileti onkormanyzatok kozotti forrasmegosztasrol szolo 2006. 
evi CXXXI1I. torveny 1. §-a alapjan a targyevre vonatkozoan a Fovarosi Onkormanyzat es a 
keriileti onkormanyzatok kozott megosztando bevetelek a forrasmegosztasrol szolo fovarosi 
kdzgyulesi rendeletben keriilnek meghatarozasra.
A rendelkezes celja a forrasmegosztasi torvenyben szabalyozott bevetelek a torvenyben 
rogzitett reszesedes alapjan torteno megosztasa.

II. A tarsadalmi hatasok

A forrasmegosztasban szereplo addbevetelek adofizetesi terhet jelentenek a tarsadalom egyes 
csoportjainak.
A Fovarosi Onkormanyzat a targyevre vonatkozo forrasmegosztasi rendeletenek tervezetet a 
keriileti onkormanyzatok reszere megkiildi velemenyezesre. A velemenyezesre a keriileti 
bnkormanyzatoknak legalabb 15 napot kell biztositani.



HI. Gazdasagi hatasok

Az adoalanyok szempontjabol a szabalyozas uj terheket nem jelent.

IV. Koltsegvetesi hatasok

A forrasmegosztasrol szolo rendelettervezet a megosztando bevetelek merteket tekintve a 
fovaros egyes onkormanyzatainak koltsegvetesere alapveto hatassal bir, ugyanakkor a 
rendeletben meghatarozott vegrehajtasi szabalyozas a torvenyhez kepest ujat nem hoz, igy a 
vegrehajtasrdl szolo rendelettervezet gyakorlati hatasa semlegesnek mindsitheto.

V. Egeszsegiigyi, kornyezeti hatasok

A forrasmegosztasnak kozvetlen kornyezeti. egeszsegiigyi hatasa nem ismert, kozvetett hatasok 
azonban a Fovarosi Onkormanyzat, illetve a keriileti onkormanyzatok egyes feladatain 
keresztiil ervenyestilhetnek.

VI. Adminisztrativ terheket befolyasolo hatasok

A szabalyozas tovabbi adminisztrativ terhekkel nem jar.

VII. A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi 
feltetelek

Az adobevetelek beszedesehez sziikseges szemelyi. targyi felteteleket, illetve a koltsegek 
fedezetet - a bevetelek kapcsan - a Fovarosi Onkormanyzat teremti meg a fovarosi 
onkormanyzati adohatosag mukodtetesevel. A forrasmegosztasi torveny alapjan a kiadasokat 
fovarosi es a keriileti onkormanyzatok a reszesedesiik aranyaban viselik.

Budapest, 2022. januar 4.



1. fiiggelek az eloterjeszteshez

HATTERSZAMITASOK



A HATTERSZAMITASOK TABLAZATAI

1. sz. tablazat Megosztando bevetelek alakulasa (2022. evi tervezett bevetelek)

2. sz. tablazat Helyi iparuzesi adbbol torteno reszesedes a torvenyben rogzitett aranyban

2022. evre

3. sz. tablazat Helyi adokhoz kapcsolodban kiszabott kesedelmi potlekbol, blrsagbol torteno 
reszesedes a torvenyben rogzitett aranyban 2022. evre

4. sz. tablazat Hatterszamltas az adobeszedessel kapcsolatos kiadasok megosztasahoz

5. sz. tablazat Kiadas miatti csokkentesek a bevetelekbol 2022. evre

6. sz. tablazat Idegenforgalmi adobol torteno reszesedes a torvenyben rogzitett 
aranyban 2022. evre

7. sz. tablazat Az onkormanyzatok reszesedese a megosztott bevetelekbol osszesen 
2022. evre
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2. szamii tAbi Azat

Helyi iparuzesi addbol torteno rAszesedes a torvenyben rogzftett arAnyban
2022. 6vre

ezer Ft

Megnevezes Megoszlas 
(%)

Iparuzdsi addbol torteno rdszesedes a 
tdrvenyben rogzftett arAnyban

1. 2. 3.

I. Keriilet 1,54229750 2 199 316

IL Keriilet 5,07622909 7 238 703

III. Keriilet 7,22624018 10 304 618

IV. Keriilet 6,11004338 8 712 922

V. Keriilet 1,40816157 2 008 038

VI. Keriilet 2,51692804 3 589 139

VII. Keriilet 3,31902329 4 732 927

VIII. Keriilet 3,80946081 5 432 291

IX. Keriilet 3,61965731 5 161 631

X. Keriilet 4,71307384 6 720 843

XI. Keriilet 7,28511820 10 388 579

XII. Keriilet 2,98544811 4 257 249

XIII. Keriilet 6,06949128 8 655 095

XIV. Keriilet 7,04585324 10 047 387

XV. Keriilet 5,12986946 7315 194

XVI. Keriilet 4,16786632 5 943 377

XVII. Keriilet 4,73956940 6 758 626

XVIII. Keriilet 6,59426818 9 403 426

XIX. Keriilet 3,47808963 4 959 756

XX. Keriilet 3,58665199 5 114 566

XXI. Keriilet 4,88600440 6 967 442

XXII. Keriilet 3,27164242 4 665 362

XXIII. Keriilet 1,41901236 2 023 512

Keriiletek osszesen 100,0000000 142 600 000



3. szamu tablazat

Helyi adokhoz kapcsolodoan kiszabott kdsedelmi pdtlekbol, bfrsigbdl 
tort^no reszesedes a tbrv6nyben rogzftett aranyban 2022. evre

ezer Ft

Megnevez6s Megoszlas 
(%)

P6tl6k, bfrsigbol tort6no rdszesedes 
a t6rv6nyben rogzitett ardnyban

1. 2. 3.

I. Kertilet 1.54229750 8 513

II. Kertilet 5.07622909 28 021

III. Kertilet 7,22624018 39 889

IV. Kertilet 6,1 1004338 33 727

V. Kertilet 1,40816157 7 773

VI. Kertilet 2,51692804 13 893

VII. Kertilet 3,31902329 18 321

VIII. Kertilet 3,80946081 21 028

IX. Kertilet 3,61965731 19 981

X. Kertilet 4,71307384 26 016

XI. Kertilet 7,28511820 40 214

XII. Kertilet 2,98544811 16 480

XIII. Kertilet 6,06949128 33 504

XIV. Kertilet 7,04585324 38 893
XV. Kertilet 5,12986946 28 317

XVI. Kertilet 4.16786632 23 007

XVII. Kertilet 4,73956940 26 162

XVIII. Kertilet 6,59426818 36 400

XIX. Kertilet 3,47808963 19 199
XX. Kertilet 3,58665199 19 798

XXI. Kertilet 4,88600440 26 971
XXII. Kertilet 3,27164242 18 059
XXIII. Kertilet 1,41901236 7 833
Kertiletek Osszesen 100,0000000 552 000
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5. szdmu tablazat

Kiad^s miatti csokkent^sek a bevdtelekbdl
2022. evre

ezer Ft

Megnevezes Megoszlas 
(%)

Kiadas miatti csokkentes a 
bevetelekbol 

torvdnyben rogzitett ardnyban 
- egyszeri levonds

1. 2. 3.

I. Kertilet 1,54229750 -3 351
II. Kertilet 5,07622909 -11030
III. Kertilet 7,22624018 -15 701

IV. Kertilet 6,11004338 -13 276
V. Kertilet 1.40816157 -3 060
VI. Kertilet 2,51692804 -5 469
VII. Kertilet 3,31902329 -7 212
VIII. Kertilet 3,80946081 -8 277

IX. Keriilet 3,61965731 -7 865
X. Kertilet 4,71307384 -10 241
XI. Keriilet 7,2851 1820 -15 829
XII. Kertilet 2,98544811 -6 487
XIII. Kertilet 6,06949128 -13 188
XIV. Keriilet 7,04585324 -15 309
XV. Kertilet 5,12986946 -11 146
XVI. Kertilet 4,16786632 -9 056
XVII. Kertilet 4,73956940 -10 298
XVIII. Keriilet 6.59426818 -14 328
XIX. Kertilet 3,47808963 -7 557
XX. Kertilet 3,58665199 -7 793
XXI. Kertilet 4,88600440 -10 616
XXII. Kertilet 3,27164242 -7 109
XXIII. Kertilet 1,41901236 -3 083
Kertiletek osszesen 100,0000000 -217 281
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