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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számára

J

Tisztelt Képviselő.testület!

A többször módosított helyi önkormányzatokĺól sző|ő |990. évi LXV. törvény 64. $, a
fővárosi önkoľmrínyzat és keľtileti ĺinkormĺínyzatok közĺjtti forrásmegosztásról szől'ő 2006,
évi CX)O(III. Ttjrvény (Fmt)' valamint a helyi adókról szőlő 1990. évi C. törvény alapján a
Fővárosi onkoľmanyzat e|készitette és az <jnkormźnyzatoknak véleményezésre megküldte a
2012. évi Fővarosi onkormányzatot és a kerületi önkormźnyzatokat osztottan megillető
bevételek megosztásáról szóló rendelet-tervezetét.

Azok az önkormányzatok, akik az idegenforgalmi adót kerĹiletĹikben saját jogon 2012. évben
is bevezették, a fonźlsmegosztásba bevont idegenfoľgalmi adó bevételből és az üdülőhelyi
feladatok áIlraní ttlmogatásból nem részesülnek, A 23 kęľületből 14 <jnkormźnyzat dontott az
adó saj át j o gu bevezetéséről.

ĚR KHZETT

2012 IAN 13 l','t I

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:2012, januar 19. . sz. napirend

Táľgy: A Főváľosi Onkoľmányzatot
osztottan megillető bevételek
rendelett erv ezet vélem énv ezése

és a keľüIeti önkormányzatokat
2012. évi megosztásáról szóló
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hattlr o zatí i av as|at a bizottság számźn a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
meŃźtrwa]'ásźú.



A Fmt. 8. $ (19 bekezdésének megfelelően az Allami Számvevőszék Z}IL-ben is
feltilvizsgálta a Fővárosi onkormányzat 2011. évi forrásmegosztási ľendeletét. Főbb
megállapítások:

o A ľészesedések szźlmitásźnál a fóvaľos kiinduló adatként nem az ASZ źital af0l0. évi
forrásmegosztási rendelet felülvizsgálata során konigált arányokat vette figyelembe.

o Az xsz u figyelembe vehető kiadások körét bővítet(e az,,Üdültetés'' szakfeladaton
elszámolt összegekkel, és kivette a kisegítő, kiegészítő és vállalkozási
tevékenysé gekhez kapcsolódó szakfeladatokon elszámolt kiadásokat.

o A háttérszźnrlításokban tévesen az tilandő népesség adatźnáInem az állandó lakhellyel
ręndelkező természetes személyek szźtma, hanem a KEK KH nyilvantartása szeľinti,
2010. j anuar 1 -j ei lakoss ágszźtm szerepelt.

o A számításokban a Fővaľosi onkormźnyzat áItaI beszedett idegenforgalmi adó
keľÍiletek közotti elosztása nem jogszabźiy szerint tcjrtént.

A jelentésében tett észrevételek miatt a 2011. évi forľásmegosztás normatív részesedési
arźnyait a főváros újľaszámolta, mely mindegyik keľĹileti részesedésnél és a főváľosnál is
eltérést eredményezett. Ebból következően onkormanyzatunknak a 2011. évi fonásokból
14.713 e Ft-tal tobb a részesedése.

2012-ben a foľľásmegosztás alá eső bevételek összege 20I .7 50 millió Ft, 2011 -ben 2|2,525 ,6
millió Ft volt, me|y 10.775,6 millió Ft-os - 5,1oń-os - csökkenést jelent. Ezt egyrészt az
átengeđett szja 3.687,3 millió Ft-os, az idegenforgalmi adó és ahozzá kapcsolóđó állami
támogatás 300 millió Ft-os, valamint aziparúzési adó 9.000 millió Ft-os csökkenése, másrészt
a települési önkormĺányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kultrľális felađatok normatív
hozzájtrulásanak 2.211,7 millió Ft-os emelkedése eredményezte. osszességében elmondható
a megosztható bevételekĺe, hogy a korábbi évek egyre lassuló ntjvekedése máĺ 2011-ben
előjelet váltott, akkor azok mintegy 4 milliaľd Ft-tal csokkentek az elóző évhez képest. A
tenđencia felgyorsult 20I2-ben, a csökkenés már csaknem 1l milliard Ft, és a tényleges
bevétęlek alapj áĺ p edi g a hely zet ro s szabb l e sz.
2OI2. évben a Fővárosi onkormanyzatot az osztottanmegillető bevételekbőI46,983yo - 20|I.
évben az ĺsz által konigźit 46,994%;0 -, a kerületi önkormanyzatokat együttesen 53'0I]yo -

20II. évben az ĺsz által koľľigá|t 53,0060Á - részesedés illeti meg.

Az Fmt. 6. $ (4) bekezdése éľtelmében ,,az egyes kerületi önkormanyzatoknak az (l)-(3)
bekezdés szerint számított részesedési arźnya a megosztott foľrásokbő| atáĺgyévetmege|óző
év foľľásmegosztásához képest maximum ZYo-ka| nőhet, illetve csĺĺkkenhet. A módszer
a|kaImazása miatt bekövetkező eltérések a forrásmegosztás során az e1yęs önkoľmányzatok
részesedését növelik vagy csökkentik.'' Eń' a ,,tompítást'' iteľációs módszeľrel végzi a
szźlmítőgép, több lépcsőben csökkenti a Z%o-nźi magasabb ľészesedési arź.ľryt eléľő
kerĺilęteknél a megosztott bevételt, illetve n<jveli azo|náI, ahol a részesedési arźľry LoÁ-ná|

nagyobb mértékben n<jvekedett. A koľábbi évektől eltérően 20|2. évben ezt nem sikertilt
teljes méľtékben megolđani, mert az a|ső 98oÁ-os hataĺ megtaľtása mellett a felső hataľ csak
100,7 o/o lett a ljZYo-kal szemben.

A Józsefuaľosi onkormáĺyzat,,tompítás'' utźni ńszesedése 2012. évben 3,8095/0, 20II.
évben 3,8872%0 volt, mely az e|ozó évek tendenciájanak megfelelően alakult, ugyanis évről
évre folyamatosan csökken az önkoľmtnyzat részesedési arźnya' A csĺjkkenés több tényezo
együttes hatásából adódik. Egyik téĺlyezo, hogy az önkoľmányzatot megillető á||amí
támogatás 2010. évben 2009. évhez képest 292.505 e Ft-tal, I3,3oÁ-kal csökkent, nagyobb
méľtékben, mint a kerületek összességéľe vonatkozóan, mely átlagosan tf,ZYo-os.



A fonásmegosztás során előszĺjľ a működési deficit keľül lefedésre a rendelkezésekĺe álló
forrásokból. Majd a fennmaľadó összeg 40%-át az á||anđő népesség, 15oÁ-át a belteruleti
teríilet, Is%-át a kerület állandó népességének és a belteruleti teľiilet nagyságźnak hányadosa,
I5%-át a2005. végén az ĺjnkormźnyzati tulajdonban lévő felkomfoľtos, komfoľt nélkiili és
szfüséglakások egytittes alapterülete és l1%o-áta2005. év végén az önkormáĺyzat teľtiletén
levő iparosodott technológiávalépült lakások darabszźtmaaúnyában kell megosztani.
A kerületi önkormányzatok között megosztandó fonás 2012. évben |07.841,5 millió Ft, mely
5.586 millió Ft-tal' kevesebb a2070. évi forrásnál. Ebből azon mfüĺjdési kiadások fedezetére,
melyekhez a központi költségvetés központi forrást nyujt 106.115 millió Ft _ 2010. évben
95.45I millió Ft-,azegyéb kiadásokra |.726 millió Ft_2010.évbeĺ17.976 millió Ft - keľült
felosztásra. A kerületi <inkormányzatok - a forľásmegosztásnźi figyelembe vehető - 2010. évi
összes kiadása 3.095 millió Ft-tal, |,96Yo-kal nĺjvekedett 2009. évhez képest, kęrĹiletiinkben
ezen kiađźĺsok 0,50ń-ka1 csökkentek. Az tinkormányzat részesedési arányźi keďvezotlenül
befolyásolta, hogy az egyéb kiadásokľa kevesebb forrás jutott, mert ezen forľások tekintetében
az ĺjnkormźnyzatrészesedési artnya a fővaľosi átlag felett van a félkomfortos, komfort nélktili
sztikséglakások egyĹittes alapteľĹiletének nagysága miatt.

A Józsefuaľosi onkoľmanyzatot 2012. évben a megosztandó bevételekből - az
észrevételeivel módosított ipar(zési adó korľekciójával egytitt - 4.L2I.377 e Ft illeti
2011-ben a tewszźnrl 4.4|7.003 e Ft volt, melyből az iparÍnési adó bevétęl kiesés
4.|9 0.3 47 e Ft rcalizáIódott.
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A foľrásmegosztás múködési kiadásai között olyan szakfeladatok is szerepelnek, melyeknek
az utolsó számjegye ,,5,,. Ezzel a kóddal jelölt kiadások támogatási típusú szakfeladatok,
vagyis tĺibbnyiľe pá|yázatos pénzeszkozökből ťtnanszitozott kiadások. Javasoljuk
megvizsgźtlni, hogy ezek a támogatási típusú szakfeladatok kízáĺőIag a pźůyázathoz rendelt
<ĺnľész ĺisszegét taĺta|mazzźl<-e, koľrigálva lett-e a kiadás a tźtmogatás összegével. Meg
kellęne megvizsgá|ĺi an. is, hogy a forrásmegosztásban egyźita|źn szerepeljenek-e ezęk a
mfütjdési kiadások. Véleményiink szeľint torzítź.st eredményez a foľrások megosztásánál.

Továbbá javasoljuk, hogy a foľľásmegosztási rendelettervezetre vonatkozó közgyulési
előterjesĺés tarta|mazza azt is, hogy a lakóhellyel ľendelkezők számźń milyen
nyilvantartásból vette a Fővárosi onkormányzat a számításokhoz. A Józsefuaľosi
onkormanyzat Népesség nyilvántartő adata a|apjan a lakóhellyel rendelkezők száma 68.272
fo, a foľľásmegosztásban 68.|2| fő szerepel. Az eltérés nem jelentős, de nem egyeztethető.

osszességében megállapithato, hogy a füváros a forľásmegosztásra vonatkozó rendelet.
tervezetét a hatályos törvényi előírások betaľtásával készítette e|, azzaI, hogy a Fmt.
módosításában foglaltakat a2012. évi megosztásnál nem alka|mańu előterjesztés szęrint azt
maj đ a 20 I 3 . évi foľrásme go sztásnál fo g| a alkal mazĺlj^.

A fentiekben leírtak miatt javaslom a képviselő-testĹiletnek, hogy trámogassa a Fővaľosi
onkormányzatot és a kerületi önkormanyzatokat osztottan megillető bevételek megosztásaĺól
szóló Fővarosi Közgyíĺlési rendelettęrv ezęt elfo gadását.



HatározatĹjavaslat

A képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. egyetért a Fővaľosi onkormtnyzatot és a kerületi önkormanyzatokat osztottan
megillető bevételek f0I2. évi megosztástĺtőI szóló Buđapest Fővaľos KözgyĹĺlésének
ľendelette rv ezetév eI,

2. javasolja, hogy a Fővárosi onkormanyzat vizsgźija feltil, hogy a múködési kiadások
közcltt szerepeltetett támogatási típusú szakfeladatok - ,,5'' kód _ forľásmegosztźsba
való bevonása nem torzítja-e a keľtiletek közötti megosztás eredményét, valamint
jelölje meg azt a foľľást, amelyből az źtllanđő lakóhellyel rendelkezők szźtĺnát a
számításokban szerepeltette.

3. felkéľi a polgármestert, hogy a hatttrozatot 20|f. jarluáľ 25-ig a Fővárosi
onkormány zatnak kül dj e me g.

Felelős: polgármester
Határidő: 1 . pont esetében januáÍ 19. 2-3. poĺt esetén 2012. január 25 '

Budapest, 2012. januaĺ 12. / -J-?KW
Polgármester i

Törvényességi ellenőrizés :

ł ,, 1 ! / r .(
d{ ýWŁpŕl f--Đ
Dľ. Mđszaľ Erika ,/ 2117 llłił 1 3

ajegyzóthelyettesítő a|jegyző /


