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A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

1. Melléklet: „A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megil

lető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló rendelettervezet” tárgyú fővárosi közgyűlési 
előterjesztés A A

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!

I. Kiinduló tényállás - a döntés tartalmi ismertetése

A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 
2006. évi CXXXIII. törvényt (a továbbiakban: Fmt.) az Országgyűlés az évek során többször 
módosította. Az önkormányzati finanszírozási struktúra 2013 .évi hatályba lépése mellett a 
forrásmegosztási szabályozási rendszer is teljes mértékben átalakításra került.

Ennek következtében a szabályozás 2014-től kezdődően a Fővárosi Önkormányzat és a kerü

leti önkormányzatok közötti megosztott bevételnek tekinti a fővárosi önkormányzat által kive- 
tett helyi adókból származó bevételen túl az ezekhez kapcsolódó bírságból és pótlékból be
szedett bevételt is. A fővárosi önkormányzati helyi adóztatással kapcsolatos kiadásokat a 
megosztott bevételekből részesülők viselik részesedésük arányában. Áz adóbevétel beszedé

sével, - a fővárosi önkormányzati adóhatóság működtetésével - összefüggően felmerült kiadá
sok a megosztásra kerülő bevétel eket csökkentik. A kiadások elszámolására az Fmt. 2. § (6) 
bekezdése alapján a pótlékból és bírságból származó bevételek 50 %-ig van lehetőség.

A 2015. évet követően az Fmt-ben az adóbevételek megosztásának szabályozása többször is 
módosult. A Fővárosi Ónkormányzat részesedése a 2016-ban 51 %-ról 52,5%-ra, 2017-től 

pedig 54 %-ra nőtt, míg a kerületi önkormányzatok részesedése arányaiban ugyanennyivel 
üsökkenüyüTAüWüTfT^
Ez az előírt részesedési arány az elmúlt években már nem változott, a 2023. évi adóbevételek 
megosztása is e szerint történik, azaz az Fmt. 3. §-a alapján a kerületi önkormányzatokat 
együttesen tehát 46,0 %-os, a fővárosi önkormányzatot 54,0 %-os részesedés illeti meg. Áz 
Fmt. 1. melléklete tartalmazza a kerületi önkormányzatok egymás közötti részesedés arányait, 
ami a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkor

mányzat) esetében változatlanul 3,80946081



Az Állami Számvevőszék felülvizsgálta Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi forrás

megosztási rendeletét, melyet megalapozottnak talált, ezért a 2023. évi forrásmegosztási ren
deletben korrekció érvényesítése nem indokolt.

Az iparűzési adóbevétel vonatkozásában a 2023. évi forrásmegosztási rendelettervezet a 2023. 
évi iparűzési adóbevételi terv alapján készült A 2021. évhez viszonyítva a 2022. évben a Fő
városi Önkormányzat fővárosi szinten 193 milliárd Ft-tal több, Összesen 503 milliárd Ft ipar
űzési adóbevételt tervezett, ami az előző évi bázisnál 62,3 %-kal magasabb szintet mutat. Nö
vekedés tapasztalható az adóhatósági feladatellátás keretében prognosztizált bevételek tekin
tetében is: a késedelmi pótlék- és bírságbevételekből 2023-ban a 2022. évi tervhez képest 200 
millió Ft-tal több, összesen 1.400 millió Ft tervszám szerepel a fővárosi rendelettervezetben.

A kerületi önkormányzatok a fentiek alapján összesen 231,7 milliárd Ft idegenforgalmi és 
iparűzési adó-, továbbá az ezekhez kapcsolódóan kiszabott pótlék- és bírságbevételekből gaz
dálkodhatnak a 2023. évben.

A bevételi tervszám jelentős növekedésére vonatkozóan a rendelet-tervezet megalkotására 
vonatkozó előterjesztés nem tartalmaz magyarázatot. A „Javaslat Budapest Főváros Önkor
mányzata 2023. évi összevont költségvetésére” tárgyú Fővárosi közgyűlési előteijesztés az 
alábbiak szerint indokolta a bevételi oldal markáns növekedését: ,f)sszfovárosi szinten 2023. 
évre 503 000 000 000forint iparűzési adóbevétel volt tervezhető, figyelembe véve hogy 2023. 
adóévben megszűnik a mikro-, kis- és középvállalkozások kedvezményes adókulcsa, valamint 
a 2022. évi gazdasági növekedés és az infláció hatása 2023. május 31-én jelenik meg a 2022. 
évi adó- és előleg különbözet formájában^

A rendelettervezet alapján az Önkormányzatot 8.826.597 e Ft iparűzési adó és pótlék, bírság 

bevétel illeti meg (amely összeg tartalmazza a részesedési arány szerinti pótlékok, bírságok 
24.533 e Ft-os összegét, valamint korrigálásra került a kiadások miatti csökkentés 12.266 e 
Ft-nyi összegével). Ez 3.381.555 e Ft-tal magasabb a 2022. évi tervszámnál. (A részletes vál
tozásokat a szövegközi tábla mutatja bef

Szövegközi tábla:
a Józsejvárosi Önkormányzat iparűzési adóbevételeinek változása 2023-2022. a főv. rendelet-tervezet alapján

ssz. Megnevezés Adónem
2022. év 2023. év Változás

e Ft-ban %-ban e Ft-ban

1. VIII. Kerület részesedése összesen (2+3+4.) 5 445 042 8 826 597 162,10% 3 381555
2. :

1. sorból:
iparűzési adóból 5 432291 8 814 330 162,26% 3 382 039

3- : pótlékból és bírságból 21 028 24 533 116,67% 3 505

4. A fővárosi adóbeszedéshez kapcsolódó kiadá
sok miatti csökkenés (-) -8 277 -12 266 148,19% -3 989

5. Kerületek részaránya (%) 46 46

6. VIII. Kerület részesedési aránya az Fmt. 
szerint (%) 3,80946081 3,80946081

Azönkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendele
tében iparűzési adóbevételként mindösszesen 6.924.014 e Ft, az iparűzési adó beszedése utáni 
pótlék, bírság jogcímén a 2022. évi bevétellel egyezően további 21.028 e Ft, mindösszesen 
6.945.042 e Ft került tervezésre. A fővárosi rendelet-tervezetben szereplő 8.826.597 e Ft ösz- 
szegű bevételi tervszám és a 2023. évi önkormányzati költségvetésben szereplő iparűzési adó, 
pótlék és bírság bevételi előirányzatok mindösszesen 1.881.555 e Ft összegű különbözeiének 
átvezetésére az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. módosítása keretében kerül sor.



A Fővárosi Önkormányzattól elektronikus formában 2022. december 19-én érkezett meg „A 
Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. 
évi megosztásáról szóló rendelettervezet” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezésre, 
amely teljes egészében jelen előterjesztés mellékletét képezi. A rendelet-tervezet véleménye
zésére és az erről szóló kerületi határozat Fővárosi Önkormányzat részére történő megküldé
sére jogszabály szerint legalább 15 nap áll rendelkezésre. A Budapest Főváros Vili, 
kerül etJ ózsefvárosi Polgármesteri Hivatalban a 39/2022. (II. 17.) és a 327/2022. (X1.24.) szá- 
mú képviselő-testületi határozatokkal elrendelt, 2022. december 23-tól 2023. január 6. napjáig 
tartó igazgatási szünet az ügyintézési határidőbe nem számít bele, ennek megfelelően a Költ
ségvetési és Pénzügyi Bizottság a jogszabályban meghatározott határidőn belül alkothat vé
leményt a rendelet-tervezetről.
A Fővárosi Közgyűlés a rendelet-tervezetet előreláthatólag a 2023. január 25-ei ülésén fogja 
tárgyalni. zyy

II. Az előterjesztés indokoltsága

Az Fmt. 5. § (1) bekezdése előírja, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozó 

rendelettervezetet a kerületi önkormányzatok részére véleményezés céljából a tárgyév január 
10. napjáig kell megküldenie, a véleményezésre a kerületi önkormányzatok részére legalább 
15 napot kell biztosítani. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022.(XII. 15.) 
önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdése szerint a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság vélemé
nyezi a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. 
évi megosztásáról szóló Fővárosi Közgyűlési rendelet-tervezetet.
A Fővárosi Önkormányzat közgyűlése a forrásmegosztási rendeletet a tárgyév január 31-éig 

lépteti hatályba.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az Fmt. a kerületi önkormányzatoknak véleményezési jogot biztosít. Megállapítható, hogy a 
rendelettervezet a magasabb szintű jogszabályokban meghatározottak alapján készült el, ezért 
javaslom az előteijesztett határozati javaslat elfogadását. A kerületi véleményezésről szóló 
döntésnek közvetlen pénzügyi hatása nincs, tekintettel arra, hogy a forrásmegosztási rendele
tet a fővárosi közgyűlés fogadja el. A rendelet-tervezet szerinti bevételi tervszámok alapján a 
kerület HIPA bevételei a 2023. évben 3.381.555 e Ft -tál növekedhetnek a megelőző évhez 
képest.

IV. Jogszabályi környezet

A 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekez
dése meghatározza, hogy a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi a Fővárosi Ön
kormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi meg
osztásáról szóló Fővárosi Közgyűlési rendelet-tervezetet.

A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásáról szóló 
2006. évi CXXXIII. törvény 5. § ( 1 ) bekezdése előírj a, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak a 

tárgyévre vonatkozó rendelettervezetet a kerületi önkormányzatok részére véleményezés cél
jából a tárgyév január 10. napjáig kell megküldenie, a véleményezésre a kerületi önkormány
zatok részére legalább 15 napot kell biztosítani. A Fővárosi Önkormányzat közgyűlése a for
rásmegosztási rendeletet a tárgyév január 31-éig lépteti hatályba.

A Htv. 36/A.§-a alapján a helyi iparűzési adóból származó (HIPA) bevétel különösen a tele
pülési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszíro
zására, a fővárosi önkormányzat esetében elsőként - külön törvényben meghatározottak sze- 
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rint - a helyi közösségi közlekedési feladatok ellátására használható fel. A döntés a fővárosi 
önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásáról szóló 2006. évi 
CXXXII1. törvény 5. § (1) bekezdésén alapul. : /v

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 60. § alapján a bizottság ülésének működésére, nyilvánosságára, határozatképességére 
és határozathozatalára, döntésének végrehajtására a képviselő-testületre vonatkozó szabályo
kat kell megfelelően alkalmazni. Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján a bizottság ülése nyil
vános. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. 
(XI.06.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdése alapján a határozat elfogadásához egy
szerű többség szükséges. S'ó/ó

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Költségvetési és Pénzügyi 

Bizottságának ..../2023. (1.16.) számú határozata

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi Önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2023. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevé
telek 2023. évi megosztásáról szóló Fővárosi Közgyűlési rendelettervezetet elfogadás
ra javasolja.

2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Budapest Főváros Önkor

mányzata részére.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1. pont esetében 2023. január 16.; a 2. pont esetében 2023. január 17.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2023. januárit
GW

Pikó András
polgármester



Készítette: költségvetési és pénzügyi ügyosztály

LEÍRTA: HÖRICH SZILVIA gazdasági vezető, tiszai árpád ÜGYOSZTÁLYVEZETŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL:

JÓVÁHAGYTA:

SÁTLY BALÁZS 

költségvetési És pénzügyi bizottság elnöke
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IrXXni. kerületi önkormányzat 
Polgármesterének

Budapest Főváros | Főpolgármestere

Ügyintéző;

telelőn.

email: Sipos.Olivia@budapest.hu

ikt. szám: FPH142/226 - 3/2022

hív. szám: (Hivatkozási szám]

tárgy: Közgyűlési előterjesztés megküldése

Tiszteit Polgármester Asszony/Úrl

Mellékelten megküldöm KA Fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2023. év? megosztásáról szóló rendelettervezet”tárgyú közgyűlési előterjesztést véleményezésre.

Az előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés előreláthatólag 2023. január 25-ei ülésén fogja tárgyalni. A jogszabályi 

előírásoknak megfelelően kérem, hogy 15 napon belül a képviselőtestület határozatát az önkormányzat 

véleményéről megküldeni szíveskedjen.

Budapest, a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Tisztelettel:

Karácsony Gergely

főpolgármester

1. 2023. évi forrásmegosztásról szóló rendelettervezet

nUZSdK BunlUtsaar«»
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I IMII I iy Halrny Zsolt 
TF__|x. . Dátum:2022.12.16 
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cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.1 levélcím: 1840 Budapest 1 /I oldal
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BUÔÀfÈST Budapest Főváros | Önkormányzata

Általános Főpolgármester-helyettes

HIIM^
*1000175116121* ikt szám: FPH142 7226 -2 '

tárgy: Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a 
kerületi önkormányzatokat osztottan 
megillető bevételek 2023. évi megosztásáról 
szóló ...72023. (...) önkormányzati rendelet 
megalkotására

előkészítő: Költségvetési Tervezési és Felügyeleti 
Főosztály

egyeztetésre megküldve:
° a kerületi önkormányzatoknak

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tiszteit Közgyűlési M

A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztás mikéntjét a 2006. évi CXXXIII. 

törvény (továbbiakban: Fmt.) szabályozza.

A szabályozás a 2014-től bevezetett törvénymódosítással a fővárosi önkormányzat és a kerületi 

önkormányzatok közötti megosztott bevételnek tekinti nemcsak a Fővárosi Önkormányzat által kivetett helyi 

adókból származó bevételt, hanem az ezekhez kapcsolódó bírságból és pótlékból beszedett bevételt is.

Az adóbevétel elérése kiadásokkal jár, amely kiadásokat a 2014. évet megelőzően az Fmt. nem vett 

figyelembe. A törvénymódosításbán foglaltak szerint a megosztásra kerülő bevételt csökkentik a fővárosi 

önkormányzatnál beszedett, a helyi adókkal kapcsolatban - a fővárosi önkormányzati adóhatóság 

működtetésével összefüggően - felmerült kiadások.-

A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető adóbevételekből származó 

részesedés a fővárosi önkormányzat vonatkozásában 2016. évtől 51%-ról 52,5%-ra, 2017. évtől pedig 52,5%- 

ról 54%-ra növekedett, amíg a kerületi önkormányzatok részesedése arányaiban ugyanennyivel csökkent.

Az egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi CXV. törvény elfogadásával pedig 

pontosításra kérüít, hogy a fővárosi önkormányzat az őt megillető 54%-ból a helyi iparűzési adó 

részesedésének összegét elsőként a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására köteles fordítani.

cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. | levélcím: 1840 Budapest 1 / S oldai



Jelenleg a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásra vonatkozó 

szabályozást kizárólag az Fmt tartalmazza, melynek 7.§-ában kap felhatalmazást a fővárosi önkormányzat 

képviselő-testülete arra, hogy a tárgyévre vonatkozóan a fővárosi önkormányzatot és a kerületi 

önkormányzatokat osztottan megillető bevételek összegét és azok beszedésével összefüggésben felmerült 

kiadások elszámolásának rendjét rendeletben határozza meg.

Az Állami Számvevőszék 2022. évi forrásmegosztási rendeletre vonatkozó felülvizsgálata

A hatályos Fmt 6. § (1 ) bekezdésének megfelelően az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) 2022-ben 

is felülvizsgálta a Fővárosi Önkormányzat aktuális forrásmegosztási rendeletét. Az ÁSZ a 2022. évfolyamán 

lefolytatott vizsgálatról szóló jelentés-tervezetét 2022. novemberében küldte meg észrevételezésre.

Az ÁSZ jelentés-tervezetének összegző megállapításai szerint a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi 

önkormányzatokat osztottan megillető bevételeket és a tóvárosi ónkormányzati helyi adóztatással kapcsolatos 

kiadásokat megalapozottan, a törvényben előírt részesedési arányok érvényesítésével határozták meg. Az 

ÁSZ a 2022. évi forrásmegosztást megalapozottnak találta, így a 2023. évi forrásmegosztás során korrekció 

érvényesítése nem indokolt. Az ÁSZ további javaslatai alapján a forrásmegosztási rendelet egyes 

rendelkezéseinek kiegészítése szükséges. A kiegészítések a rendelet-tervezetbe (1. melléklet) beépítésre 

kerültek.

A 2023. évi forrásmegosztási rendelet előkészítése

A hatályos Fmt. szerint az osztottan megillető bevételekből a Fővárosi Önkormányzat részesedése 54%, míg 

a kerületi önkormányzatok együttes részesedése 46%.

A bevételek számbavétele

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi 

CLIII. törvény módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt is, átalakítva ezzel az idegenforgalmi 

adóra vonatkozó szabályozást. A módosítás következtében a Fővárosi önkormányzat csak akkor vezetheti 

be rendeletével ezt az adót, ha ahhoz az érintett kerületi önkormányzat minden adóév tekintetében-így 2023. 

évi esetében is - beleegyezését adja. Az Fmt. 2. § b) pontja alapján a forrásmegosztás csak arra a bevételre 

terjed ki, amely a helyi adókról szóló törvény előírásai szerint a kerületi önkormányzatok előzetes 

beleegyezését követően a fővárosi önkormányzat rendeleté alapján kivetett idegenforgalmi adóból származik, 

illetve az Fmt 4. § (2) bekezdés alapján ezt a 2. § (1) bekezdés b) pont szerinti bevételt csak a helyi adó 

kivetését a Fővárosi önkormányzatnak átengedő kerületi önkormányzatok között kell a törvényben 

meghatározott arányban felosztani. A forrásmegosztási számításokban ezért úgy számoltunk, hogy » az Fmt. 

előírásainak megfelelően - csak azon kerületek részesednek a Fővárosi Önkormányzat által kivetett 

idegenforgalmi adóból, amelyek jelezték, hogy ezen adó bevezetését nem tervezik 2023-ban és ezt a jogot 

átengedik a Fővárosi Önkormányzatnak. Az előző évtől eltérően 2023-ban összesen 5 kerület adott 

felhatalmazást a Fővárosi önkormányzatnak az idegenforgalmi adó beszedésére.

Azok a kerületi önkormányzatok, melyek maguk szedik be az adót, a Főváros által beszedett összegből nem



fiz Fmt. 2. § (3) bekezdése szerint a fővárosi önkormányzatot illeti meg a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (4) bekezdése alapján kivetett helyi adóból származó bevétel. Ennek értelmében aFővárosi 

önkormányzat áltál közvetlenül igazgatott terület (Margitsziget) tekintetében az adó bevezetésére a Fővárosi 

Önkormányzat jogosult

A megosztandó adóbevétel alapja - Budapest Főváros Önkormányzatának 2023. évi összevont 

költségvetéséről szóló közgyűlési előterjesztés szerinti - az összfővárosi szinten tervezett 503 000millió Ft 

iparűzési adó, 15,6 millió Ft idegenforgalmi adó és 1 400 millió Ft késedelmi pótlék és bírságbevétel.

A 2023. évi forrásmegosztást alapvetően befolyásoló bevételek 2022-2023. évi alakulásáról a következő 

táblázatban adunk áttekintést:

Kimutatás a megosztandó bevételek 2022-2023. évek közötti változásáról
millió Ft

Megnevezés
2022. év 

(tervezett)
2023. év 
(tervezett)

Változás 
összegé

; Index (%) 
2023/2022

1. Idegenforgalmi 
ádól^W^ 8,0

2. Iparűzési adó 310000,0 : \ K 503 000,0 193 000,0 162,3

3. Helyi adóhoz 
kapcsolódóan 
kiszabott pótlék és 
bírságbevételek

1 200,0 1400,0 ' 200,0 116,7

Összesen 
(1+2+3) 311 208,0 504415,6 193 207,6

ÉbbŐI:Iim^M^
4. Kerületi 
önkormányzatok* 142 938,4 231 709,2 88 770,8

5.Fővárosi 
Önkormányzat* 168 269,6 272 706,4 V? 104 436,8

•korrigálva az adóbeszedéssel kapcsolatos kiadások megosztására vonatkozó bevételekkel

A finanszírozási rendszer alapján a megosztható bevételek körébe már csak az iparűzési adó, a helyi adókhoz 

kapcsolódó pótlék és bírság, illetve az idegenforgalmi adó - ide nem értve a 1990. évi C. törvény 1. § (4) 

bekezdése alapján a Főváros Önkormányzat által közvetlenül igazgatott területekre kivetett idegenforgalmi 

adóból származó bevételt-sorolható.

Összességében elmondható, hogy a törvényi szabályozás következtében a kerületi önkormányzatokat 

összesén 231 709 millió Ft, míg a Fővárosi önkormányzatot 272 706 millió Ft illeti meg.

A kiadások számbavétele

Az Fmt. 2.§ (5)-(6) bekezdésé szerinti kiadásként a tárgyévet megelőző év költségvetési rendeletének 

végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendeletben elfogadott adóbeszedéssel kapcsolatos kiadásokat 

kell előlegként figyelembe venni azzal, hogy összege legfeljebb a pótlékból és bírságból származó bevétel
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50%-a lehet. Ez a 2022. évi várható bevétel alapján 2023. évben 700 millió forint. Tekintettel arra, hogy a 

tényleges éves kiadás többszörösen meghaladja a felső korlátot, a kiadásként visszatartott összeg tervezése 

során a felső korlát összegét szerepeltetjük. A részesedési arányszám (54/46%) alapján a fővárosi kerületektől 

visszatartott 2023. évre tervezhető kiadás 322 millió forint. Az összeget egyszeri levonásként érvényesítjük - 

a 2022. évre tervezett kiadás és a ténylegesen elszámolható kiadás elszámolásával egyidejűleg -a 2022. évi 

költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatályba lépését követő

Az adóbeszedéssel kapcsolatos kiadásokat a Fővárosi önkormányzat költségvetési rendelete, illetve a 

költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló (zárszámadási) fővárosi önkormányzati rendelete tartalmazza.

A kerületi önkormányzatok részesedési arányainak meghatározása

Az Fmt. 4. § (1) bekezdése értelmében a helyi adóból és a hozzá kapcsolódó pótlék és bírság bevételekből a 

kerületi önkormányzatokat mindösszesen megillető forrás szegyes kerületi önkormányzatok között a törvény 

1. melléklete szerinti arányokban kerül felosztásra.

Az Fmt. 4. § (2) bekezdése értelmében az idegenforgalmi adót a helyi adó kivetését a fővárosi önkormányzat 

közgyűlésének átengedő kerületi önkormányzatok között szintén a törvény 1. mellékletében ezen kerületek 

sorában szereplő mértékek arányában kell felosztani.

A Fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi 

megosztásáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés 1. melléklete szerint terjesztem elő 

megalkotásra. A rendelet indokolását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében előírt előzetes hatásvizsgálat 

megtörtént, annak eredményét jelen előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. A rendeletalkotásban való 

társadalmi részvétel biztosítása érdekében a rendelettervezet a www.budapest.hu honlapon közzétételre 

kerül.

AFmt. 5. §(1) bekezdése előírja, hogy a Fővárosi önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozó rendelettervezetet 

a kerületi önkormányzatokrészére véleményezés céljából a tárgyév január 10-éig kell megküldenie, a 

véleményezésre a kerületeknek legalább 15 napot kell biztosítani, és a rendeletet a Fővárosi Közgyűlés január 

31-éig lépteti

A 2023. évi forrásmegosztás háttérszámításait az előterjesztés 1. függeléke tartalmazza.

Jelen előterjesztést megküldtem a kerületi önkormányzatok polgármesterei részére a kerületi önkormányzatok 

képviselőtestületei véleményeinek kikérése céljából. A beérkezett kerületi véleményekről a Közgyűlés ülésén

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a 2023. évi forrásmegosztási önkormányzati 
rendelet megalkotására.

http://www.budapest.hu


Döntési javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

megalkotja .../2023. (......) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi

önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról az 1. melléklet szerint.

Döntéshozatal módja:

A rendelet megalkotásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Kelt Budapest, a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Kiss Ambrus
főpolgármester-helyettes

Láttam: 

dr. SzámadóTamás
főjegyző 
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1.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 

...72023. (...) önkormányzati rendeleté 

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 

2023. évi megosztásáról

Budapest Főváros Közgyűlése a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti 
forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazása alapján és az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket

1. A részesedési arányok meghatározása

A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi 
CXXXIII. törvény (a továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) alapján osztottan megillető 
bevételekből 2023-ban
a) a Fővárosi Önkormányzatot 54,0%,
b) a kerületi önkormányzatokat együttesen 46,0% 
részesedés illeti meg. A kerületi önkormányzatokat együttesen megillető részesedés felosztásakor a 
forrásmegosztásról szóló törvény 4. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

2. A helyi iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan 
kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételek, valamint a helyi adózással 

kapcsolatos kiadások megosztása

A Fővárosi Közgyűlés a helyi iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókhoz 
kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételeket, valamint a helyi 
adózással kapcsolatos kiadásokat az 1. § a) és b) pontjában meghatározott arányban osztja meg a 
Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között.

(1) A Fővárosi Közgyűlés az 503 000 000 ezer Ft összegben tervezett helyi iparűzési adóból származó 
bevételből
a) az 1. § a) pontja alapján meghatározott részt a Fővárosi Önkormányzathoz szabályozza, 
b) az 1. § b) pontja szerint meghatározott rész megosztását pedig az egyes kerületi 

önkormányzatok között az 7. mellékletben található táblázat 2. oszlopa szerinti részesedési 
arányoknak megfelelően az 7. mellékletben található táblázat 3. oszlopában ajánlott 
összegekben határozza meg.

(2) A Fővárosi Közgyűlés a 1 400 000 ezer Ft összegben tervezett késedelmi pótlék és bírság 
bevételből az egyes kerületi önkormányzatok részesedését (ajánlott tervszámait) az 7. mellékletben 
található táblázat 4. oszlopa szerinti Összegekben határozza meg.



(3) A helyi adóztatással kapcsolatos kiadásokat a helyi iparűzési adó bevételből részesülök viselik az 
1. §-ban meghatározott részesedésük arányában. Ezen kiadásokat a helyi adókhoz kapcsolódóan 
kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételek legfeljebb 50%-áig terjedő mértékben 
lehet érvényesíteni. A kerületi önkormányzatoktól levonandó 2023. évi kiadási előleg összegeit az 1. 
mellékletben található táblázat 5.oszlopa határozza meg.

(4) A helyi iparűzési adó bevételből történő részesedéseknek együttes összegeit - mint a helyi 
iparűzési adó ajánlott tervszámait - az 1. mellékletben található táblázat 6. oszlopa tartalmazza.

M

(1) A Fővárosi Közgyűlés a forrásmegosztással érintett, tervszinten 15 632 ezer Ft összegű 
idegenforgalmi adóból származó bevételt 8 441 ezer Ft Összegben a Fővárosi Önkormányzathoz, 7 
191 ezer Ft összegben pedig a XVII-XVIIL, valamint a XX-XXÏÏ. kerületi önkormányzatokhoz 
szabályozza, melynek kerületi önkormányzatonkénti részesedését (ajánlott tervszámait) a 2. 
mellékletben található táblázat 3. oszlopa szerint határozza meg.

(2) Azok a kerületi önkormányzatok, amelyek 2023-ban bevezetik az idegenforgalmi adót, a kerületi 
bevezetés hatálybalépésének időpontjától kezdődően már nem részesülnek a Fővárosi Önkormányzat 
által beszedett idegenforgalmi adó bevételből.

3. Végrehajtási szabályok

M

(1) Befolyt bevételként - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a Fővárosi Önkormányzat 
adóbeszedési számláira az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 145. § (5) bekezdés d) és e) pontjai szerinti műveletekkel 
csökkentett, pénzforgalmi úton 2023. január 1-től 2023. december 31-ig teljesült bevételt kell 
figyelembe venni.

(2) A3. § (3) bekezdés szerinti kiadások felső korlátát jelentő késedelmi pótlék és bírság bevételként 
a Fővárosi Önkormányzat késedelmi pótlék és bírság számláira az Ávr. 145. § (5) bekezdés d) és e) 
pontjai szerinti műveletekkel csökkentett, pénzforgalmi úton 2022. január 1-től 2022. december 31- 
ig teljesült bevételt kell figyelembe venni.

(3) A Főpolgármesteri Hivatal havonta, a tárgyhót követő hónap 10-éig utalja át a befolyt helyi 
iparűzési adó bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevételeket 
— a 3. § (l)y(2) bekezdésben szabályozott részesedési aránynak megfelelően - az önkormányzatok 
költségvetési elszámolási számláira, az alábbi eltéréssel:
a) a június hónapban befolyt iparűzési adó bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó 

késedelmi pótlék és bírság bevételeket úgy kell átutalni, hogy az június 30-áig megérkezzen a 
Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira,

b) a december hónapban befolyt iparűzési adó bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó 
késedelmi pótlék és bírság bevételeket úgy kell átutalni, hogy az december 31-éig megérkezzen 
a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira;

(4) A Főpolgármesteri Hivatal havonta, a tárgyhót követő hónap 10-éig utalja át a helyi 
idegenforgalmi adóból (ide nem értve a külön törvényben meghatározottak szerint a Fővárosi 
Önkormányzat áltál közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat által 



bevezetett idegenforgalmi adóból) befolyt bevételt - a 4. § (1) bekezdésben szabályozott részesedési 
aránynak megfelelően - az Önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira, az alábbi eltéréssel: 
a) a június hónapban befolyt idegenforgalmi adó bevételt úgy kell átutalni, hogy az június 30-áig 

megérkezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési 
elszámolási számláira,

b) a december hónapban befolyt iparűzési adó bevételt úgy kell átutalni, hogy az december 31 -éig 
megérkezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési 
elszámolási számláira.

A megosztandó iparűzési adóbevétel terhére az önkormányzatok írásbeli kérésére előleg folyósítható, 
amely az 5. § (3) bekezdés szerinti átutalásból levonandó. Előleg legfeljebb az önkormányzati kérés 
beérkezésének napját megelőző napon az iparűzési adó beszedési számlán rendelkezésre álló 
megosztandó összegből, az önkormányzatra jutó megosztási részarány mértékéig utalható.

4. A helyi adó bevételhez kapcsolódó kiadások elszámolási rendje

(1) A Fővárosi Önkormányzat a 2022. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi 
önkormányzati rendeletben a kivetett helyi adóból származó bevétel beszedésével összefüggően 
felmerült kiadásokra meghatározott összeget 2023. évi kiadási előlegként veszi figyelembe, és annak 
levonását a 2022. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati 
rendelet hatályba lépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi 
önkormányzatok felé.

(2) A Fővárosi Önkormányzat a levont előleg és a 2023. évi tényleges kiadások különbözetct a 2023. 
évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló fővárosi önkonnányzati rendelet hatályba lépését 
követő havi utalásnál számolja el a kerületi önkormányzatok felé.

5. Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2023. január 31-én lép hatályba.

Hatályát .veszti a Fővárosi Önkonnányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2022. évi megosztásáról szóló 2/2022. (1.28.) önkonnányzati rendelet.

dr. Számadó Tamás 
főjegyző

Karácsony Geigely 
főpolgármester



1. melléklet azönkormányzati rendelethez

A helyi iparűzési adó bevétel kerületi önkormányzatok közötti megosztása és ajánlott 
tervszáma 2023. évre

Részesedési arányok 
a forrásmegosztásról 
szóló törvény szerint

Részesedési 
arány szerinti 
helyi Iparűzési 

adó

Részesedési 
arány szerinti 
pótlék, bírság

Részesedési 
arány szerint 

akiadás 
miatti 

csökkentés 
összege 

-egyszeri 
levonás-

Helyi iparűzési adóhoz 
kapcsolódó megosztandó 

bevételek ajánlott 
tervszám» (3+4+5)

Önkormányzatok megnevezése

(eFi) (eFt) (e Ft)

y-
kerületi önkormányzat 1,54229750 3568 568 9932 4966 3 573 534

II. kerületi önkormányzat 5,07622909 11745 379 32691 -16345 11761724

ni. kerületi önkormányzat 7,22624018 16 720 075 46537 -23268 16743 343

IV. kerületi önkormányzat 6.11004338 14137418 39349 -19 674 14157 093

V. kerületi önkormányzat 1,40816157 3258204 9069 -4534 3262739

VI. kerületi önkormányzat 2,51692804 5 823 668 16209 -8 105 Ù 5 831773

VII. kerületi Önkormányzat 331902329 7 679556 21375 -10 687 7 690 243

V1H. kerületi önkormányzat 3,80946081 8814330 24533 -12266 8 826 597

IX. kerületi önkormányzat 3,61965731 8375163 23311 -11655 8 386 818

kerületi önkormányzat 431307384 10905110 30352 ■15176 10920286

XI. kerületi önkormányzat 748511820 16856306 46 916 -23458 16879 765

xn. kerületi önkormányzat 2,98544811 6 907730 19226 ■9 613 6917343

xm. kerületi Önkormányzat 6,06949128 14043 589 39088 -19544 14063133

xrv. kerületi önkormányzat 7,04585324 16302695 45375 ■22688 16325 383

XV. kerületi önkormányzat 5,12986946 11869 492 33 036 -16518 11886010

XVI. kerületi önkormányzat 4,16786632 9643 609 26841 -13421 9 657030

XVII. kerületi önkormányzat 4,73956940 10 966416 30523 -15261 10981677

XVIII. kerületi önkormányzat 6,59426818 15257818 42467 -21234 15279 051

XIX. kerületi önkormányzat 3,47808963 8047604 22399 -11 199 8058 803

XX. kerületi önkormányzat 348665199 8298795 23098 -11549 8310344

XXL kerületi önkormányzat 448600440 11305237 31466 -15733 11320970

XXII. kerületi Önkormányzat 347164242 7 569 926 21069 -10 535 7580 461

XXIII. (területi önkormányzat 1,41901236 3283311 9138 4569 3287 880

Kerületi 
önkormányz 
átok összesen

100,00000000 231380 000 644 000 -322000 231702 000



2. melléklet az .../....(.......J önkormányzati rendelethez

Az idegenforgalmi adó kerületi önkormányzatok közötti megosztása és ajánlott tervszáma 
2023.évre

Önkormányzatok megnevezése Részesedések a 
forrásmegosztásról szóló törvény 

szerinti arányban (100 %-ra 
átszámítva)

Az idegenforgalmi adó megosztása a 2. oszlop 
szerinti arányban

/ ajánlott tervszám /

kei^etifinkormAnyzaW^

kerlfletiÖid<®?^äyÄ

in. kerületi önkormányzat

IV. kerületi önkormányzat

kerületi önkormányzat

VL kerületi önkormányzat

vu. kerületi önkormányzat

vin. kerületi Önkormányzat

IX. kerületi önkormányzat

x.^O kerületi önkormányzat
xtW kerületi önkormányzat

xn. kerületi önkormányzat

xm. kerületi önkormányzat

XIV. kerületi önkormányzat

XV. kerületi önkormányzat

XVI. kerületi önkormányzat

XVIL kerületi önkormányzat 20,53705429 1477
xvin. kerületi önkormányzat 28,57365980 2055

XIX. kerületi önkormányzat

XX. kerületi önkormányzat 15,54134151 lllB
XXI kerületi önkormányzat 21,17157260 1522
XXII kerületi önkormányzat 14,17637180 1019
XXIII. kerületi önkormányzat

Kerületi önkormányzatok összesen 100,00000000



2. melléklet az előterjesztéshez 
Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése a fővárosi önkormányzat és a kerületi Önkormányzatok közötti 
forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: forrásmegosztásról szóló 
törvény) 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján alkot rendeletet a Fővárosi Önkormányzatot és a; 
kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek összegének 2023. évi megosztásáról és az 
azok beszedésével Összefüggően felmerült kiadások elszámolásának rendjéről.
A rendelet rögzíti a forrásmegosztásról szóló törvényben meghatározott megosztási arányoknak 
megfelelően a megosztott bevételek önkormányzatonkénti összegeit, azok folyósítási szabályait, és a 
kiadások elszámolási rendjét.

A rendelet-tervezethez a jogalkotásról szóló 2010. cvi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § 
előírásainak megfelelően hatásvizsgálat készült. A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül 
annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelet-tervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető tárgyévi bevételeket 
és az azokból való részesedést határozza meg, a törvényi szabályozásnak megfelelően.

A 2-4. §-hoz, az 1. melléklethez és a 2. melléklethez
A forrásmegosztásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat és a 
kerületi önkormányzatok közötti megosztással szabályozza a helyi iparűzési adóból, az 
idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlék és 
bírságból származó bevételek, valamint a helyi adóztatással kapcsolatos kiadások összegeit.

Az 5. §-hoz és a 6. §-hoz

A végrehajtási szabályokat rögzíti.
Az5.§

(1) - (2) bekezdése a befolyt bevétel fogalmi meghatározását rögzíti.

(3) bekezdése a helyi iparűzési adó, valamint a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi 
pótlék és bírságbevételek elszámolási, utalási rendjét tartalmazza. Általános szabály a tárgyhót 
követő hó 10-éig történő utalás. Emellett tételesen rögzítésre kerülnek az ettől eltérő, illetve a 
feltételhez kötött utalási szabályok.

(4) bekezdése az idegenforgalmi adóval kapcsolatos tervezési és utalási szabályokat tartalmazzák.

A 6. § a megosztandó iparűzési adóbevétel terhére történő előleg folyósításának feltételeit és • 
/; szabályait tartalmazza.

A 7. §-hoz

Rögzíti a helyi adóbeszedéssel kapcsolatos kiadások elszámolási rendjét.

A 8. §-hoz
A rendelet hatálybalépését a törvényi előírásoknak megfelelően 2023. január 31. napjában határozza 
meg:

ív

http://www.budapest.hu


A 9. §-hoz

Dereguláció keretében rendelkezik a korábbi forrásmegosztási rendelet egyidejű hatályon kívül 
helyezéséről.



3. melléklet az előterjesztéshez

ELÖZETE S HATÁS VIZSGÁLAT

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2023. évi megosztásáról szóló .../2023. (...) önkormányzati rendelet 

megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 
előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat 
során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen'

• társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

• környezeti és egészségi következményeit,
• adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

• a jogszabály megalkotásának szükségességet, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és

• a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.

A törvényi előírásnak megfelelően a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 

osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló ...72023. (...) önkormányzati 
rendelet hatásait az alábbiakban foglaljuk össze.

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége

A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. 
évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) 1. §-a alapján a 
tárgyévre vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között 
megosztandó bevételek a forrásmegosztásról szóló Budapest Főváros Önkormányzata 

Közgyűlésének önkormányzati rendeletében kerülnek meghatározásra.
A rendelkezés célja a forrásmegosztásról szóló törvényben szabályozott bevételek a törvényben 
rögzített részesedés alapján történő megosztása.

II. A társadalmi hatások

A forrásmegosztásban szereplő adóbevételek adófizetési terhet jelentenek a társadalom egyes 
csoportjainak.
A Fővárosi Önkormányzat a tárgyévre vonatkozó forrásmegosztásról szóló önkormányzati 
rendeletének tervezetét a kerületi önkormányzatok részére megküldi véleményezésre. A 
véleményezésre a kerületi önkormányzatoknak legalább 15 napot kell biztosítani.

15



III. Gazdasági hatások

Az adóalanyok szempontjából a szabályozás új terheket nem jelent.

IV. Költségvetési hatások

A forrásmegosztásról szóló rendelettervezet a megosztandó bevételek mértékét tekintve a 
főváros egyes önkormányzatainak költségvetésére alapvető hatással bír, ugyanakkor a 
rendeletben meghatározott végrehajtási szabályozás a törvényhez képest újat nem hoz, így a 
végrehajtásról szóló rendelettervezet gyakorlati hatása semlegesnek minősíthető.

V. Egészségügyi, környezeti hatások

A forrásmegosztásnak közvetlen környezeti, egészségügyi hatása nem ismert, közvetett hatások 
azonban a Fővárosi Önkormányzat, illetve a kerületi önkormányzatok egyes feladatain 

keresztül érvényesülhetnek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A szabályozás további adminisztratív terhekkel nem jár.

VII. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek

Az adóbevételek beszedéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételeket, illetve a költségek 
fedezetét - a bevételek kapcsán - a Fővárosi Önkormányzat teremti meg a fővárosi 

önkormányzati adóhatóság működtetésével. A forrásmegosztásról szóló törvény alapján a 
kiadásokat fővárosi és a kerületi önkormányzatok a részesedésük arányában viselik.

Budapest, 2022. december 15.


