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Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság vé|eményezi X
HumánszolgáItatási Blzottságvé|eményezí tr
Határ ozati j av aslat a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáď Humánszolgá'|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnekaze|óter jesztésmegtáľgya|ásźlt.

ffiä€&'*'etr'*ffigffi.*:#s

Tisztelt Képviselő.testĺĺlet!

A Fővárosi oltkotmźnyzat elkészítette a kerületi ĺinkoľmányzatoknak véleményezésre
megkiildte a Fővĺárosi onkormanyzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető
bevéte l ek 20 1 3 . évi me g o szt ásár őI s zó ló rende LęÍtew ezetét.

Az új önkoľmányzati rendszer kialakulásához kapcsolódóan vá|tozott a helyi
<ĺnkoľmányzatokľa vonatkozó törvényi szabá|yozás, és ezzel egyÍitt 20t3. évben Ł:
ťĺnanszítozási struktuĺa lépett hatá|yba a Magyarország 20|3. évi kĺizponti kcĺItségvetéséről
szőIő 2012. évi CCIV. törvényben. Az új finanszírozási struktura lényege, hogy megszűnik a
normatívťlĺanszítozás,helyébeaf eladata\apuťlnanszítozás|ép.
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A Magyarország helyi önkormányzatairő| szóló 2011. évi CL)O(XIX. tv. mtr nem
szabá|yozza a megosztandó források körét. A fóvárosi cinkormányzat és a keľületi
önkormányzatok k<jzotti forrásmegosztásźtrő| szőIő 2006. évi OocilIL törvény is
módosításaľa kerĹilt az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóIő törvény
mega|apozásttval ĺisszefuggő, valamint egyéb célú módosításáról szőIő 2012. évi CCVIII.
töľvényben, melyben szabáIyozásra kerĹilt:

. hogY a mcgosztott foľrások kĺjzé a fővaľosi ĺinkormányzat kozgyulés rendelete
a|apjźn kivetett helyi adókbő| származó bevétel és a hozzá kapcsolódó állami
támogatás összege tartoz1k, ha a helyi adókľól szóló törvény alapjáĺ a kerületi
önkormányzat képviselő-testülete előzetes belegyezését adta althoz, hogy az źtlrtala

kivethető helyi adót a fővarosi ĺinkormányzat vesse ki,

o a megosztandó bevételek összegét rendeletben kellmeghatározĺi,

o a keľiileti önkoľmányzatokat együttesen 49oÁ-os, a fővaľosi önkoľmanyzatot Sl%o-os
részesedés illeti meg,

o a fovźrosi önkoľmtnyzat az ot megillető 57%o-bő| 4 Yo pontnak megfelelő összeget
köteles a helyi közösségi közlekedési felađat e|Iátásárafordítani,

C azegyes kerĹileti önkormányzatokköztjtti felosztás atányźú.

A foľrásmegosztásľól szóló törvény valójában az e|ozo évi megoszlási artnyszámot rogzíteÍte
az egyes kerületi önkormányzatok vonatkozásában, és a kerületi önkormanyzatok előző évi
részesedési arźnyát 4Yo pontta| csĺjkkęntette a füvaľosi ĺinkormanyzat javára.

A fent leíľtak szerint a Jőzsęfuárosi onkormźnyzat 2013. évben az iparílzési adóból
részesülhet a jogszabályban szabá|yozottak alapján. A Fővaľosi onkoľmányzat a tervęzetben
azíparuzési adó bevételt2013. évben 189.000 millió foľintban hatźĺrozza meg. A 2012. évi
teľvezethet képest ez 5.000 millió forinttal magasabb ĺisszegú. A rendelettervezet alapján a

Józsefuarosi onkormźnyzatot 3.527 .94I e Ft bevétel illeti meg, míg 201f . évben az iparuzési
adóból megillető bevétel tlsszege 3.764.40I e Ft volt. Az önkormźnyzatnak 2013. évben
ipaľíizési adóból 236.460 e Ft forráscsökkenése lesz.

Megállapítható, hogy a rendelettervezet a jogszabáIyban meghatátozottak a|apjtn készült el,

ezértazalábbihattttozatí javaslatotterjesztemelfogađásra.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l. a Fővĺírosi onkormányzatot és a
bevételek 2013. évi megosztásźtrő|
foglaltakat tudomásul veszi.

2. felkéri a Polgármesteľt, hogy 2013.
Fővaľo si onkorman y zat r észér e.

keľületi önkoľmányzatokat osztottan megillető
szőIő Fővtttosi kĺizgyíĺlési rendeletteľvezetben

Felelős: Polgáľmester

Hataľidő: 2013. ianuár 25.

januáĺ 25. ĺapjáíg a hatźnozatot küldje meg a
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a. ľovÁnosl ONKoRMÁI\ł-YZAToT Es
A KERtJLE TI oľxonnĺÁľ Y Z,ATDKAT

OSZTOTTAN MEGTLLETO BEVETELEK
20|3. nvr MEcoszľÁsÁnor, szóló

RENDELETTERVBZET
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Megnevezés OldaIszám

EIőteľjcsztés

Dŕintési javaslat

Elĺóteľjesztés m el|ékletei

I. számú melléklet az e|őteľjesztéshez
20|3. évi forrásmegosztás Során
végrehajtandó koľľekciók

f. szám(l me|lék|et az előterjesztéshez
Kivonat az Ál|ami Számvevtĺszék a fovárosi
onkormányzatot és a kerüIeti
önkormányzaľokat osztottan megil|etö
bevételek f012, évi megosztásáró| szóló
ĺinkoľmányzati rendelet fe|ülvizsgálaĺáľól
szóló jelentésébol

3. számú melléklęt az előteľjesztéshez

r A 20l3. évi foľrásmegosztási
rende l ettervęzet n oľmaszö'vege

e A 20l3. évi forrásmegosztĺísi
rendelettervezet mę| lék|ete i

4. számú mel|ék|et az előterjesztéshez
Háttérszáĺnítások
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A Főváros| Önkormányzatot és a keruteti
ŕĺnkormányzatokat osz|ottan megl||eló
bovéte|ek 20.ĺ3. óvi megosztásáľó| szó|ó
rendeletteÍvezet

elökésŽltÖ: PĺánzügyiFtĺosztály

€gyezt€téoťe megkÚldve:o a kerü|eti önkormányzatoknak

o a Fövárosĺ KözgyuÍós ál|andó blzottságahak ós
lanácsnokainak

ELiTERJEsZTÉs

a KozgyÚlés részére

Tiszte|t K<!zgyű|és!

A Fovárosi tnkormányzat és a kerü|eti önkormányzatok kĆ'zöttĺ forrásrnegosztást 2012.
december 31-ig a he|yi önkormányzatokril szóló 1990. évi LXV. tťĺrvény 1a tovabbiałban: Ötv.),
va|amínt a fővárosi onkormányzat és a kerületi Önkormányzatok kcjz<ittiíorrásmegosztásrót szl|ó
2006' évi CXxXl|l. törvény (a továbbiakban: Fmt.) egyiittesen szabá|yozta. A' ú' önkormán1aati
rendszeľ kia|akulásához kapcsolódóan 2013. januělr 1-jén hatályba léptek a lulaiyarország he|yi
önkormán1zataiľó| szó|ó 20ĺ1' évi CLXXXIX. ttirvény (a továbbiakban: n,lotv.l egyes, az
cinkormányzatok feladat- és hatásköreit és a gazdá|kodásukra vonatkozi kÜlönÖs
rende|kezéseket tartalmaző szabá|yaĺ' egyidejű|eg az ttv. vonatkozo szabá|yaĺ (ideértve a
forrásmegosáási szabá|yokat is) hatá|yukat vesztették. Az Mötv. azonban a forľásmegosztásra
vonatkozo, korábban az ttv.-ben rdgzítettekhez hasonló rende|kezéseket már nem tartalmaz.
Az új cinkormányzati ttnanszirozási struktúra is 2013-tó| lépett életbe. A finanszĺrozásĺ rendszer
áta|akulása érińti a fővárosi forrásmegosztás rendszerét is (megszűnik a forrásmegosáás részét
képezó SZJA-átengeđés, a te|epÜlésí-Üzemeľtetési, igazgatásĺ, spoń- és ku|turá|is fe|adatokhoz
kapcsolódó normatĺv támogatás, valamint a jovedetemkülönbség mérséklésének rendszere). ĺgyaz Új önkormányzati finanszírozási rendszerben 2013. évtő| beköve|kező vá|tozások miatt aje|enlegí fővárosi forrásmegosztási szabá|yozási rendszer is teljes mértékben áta|akításra kerÜlt.
Ennek részeként került mega|kotásra az Fmt.-t is módosĺtó 2012' évi ccv|||' tÖruény is, me|yet
2012' deenmberében fogadott e| az országgyíi|és.
Jelenleg a Fővárosi Önkormányzat és a kerü|etÍ önkormányzatok kdzotti forrásmegosáásra
vonatkozT szabályozást kizáĺólag a módosĺtott Fmt. taĺta|mazza, melynek 7. $-ban kap
felhatalmazást a fővárosi cinkormányzat képvise]o-testÜlete, hogy a tárgyévre vonatkozoan a
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fóvárosi Önkormányzat és a kerĹi|eti onkorrnányzatok osztottan megil|etó bevéte|ek összegót
rende|etben hatáľozza meg.

az Ász 2a12, évi forľásmegosztási rendeletre vonatkozó felü|vizsgá|ata

A 2012. évben hatályos Fmt. 8. $ (1) bekezdésének megfe|e|óen az Állami Számvevős zék 2a12.
ben is fe|ulvizsgá|ta a Fovárosi tnkormányzat aktuá|is forrásmegosztásí rende|etét' A B. s (2)
bekezdése szerint a vizsgálat megá|ĺapítása alapján végrehajtandl korrekciók összegével a
20í3. évi forrásmegosztást mldosĺtani ke|l. Az ÁsZ a fO12. év folyamán lefolytatott vizsgá|aĺról
szóló je|entését 2012. decemberében kü|dte meg.

Ar. ÁSZ-vizsgá|at |egfontosabb megállapĺtása: a 2012' évĺ forrásmegosztási rendelal
felÜ|vizsgá|ata, valamint a 2011. évi forrásmegosztási rende|etnek a torvény évkÓzi módosĺtáEa
miatt szükségessé vá|t ismételt fe|ü|vizsgálata értelmében kilenc kerületi onkormányzatot
egyÜttesen 26 718 ezer Ft-ta| több forrás i|let meg, míg 11 kerĹj|eti önkormányzattól együttesen
26 714 ezer Ft-ot ke|| e|vonni- A korrekció eredményképp€n a Fővárosi tnkoľmányzatot 2013.
ban megi||etcj bevéte|bŐ| 4 ezer Ft-ot kel| átcsoportosítani a kero|etek részére.

Az e|őterjesztés 1. számÚ me|ték|ete tatta|mazza a 2013. évi forrásmegosztás során
végrehajtandó, összességében 4 ezer Ft miatti korľekció kerÜ|etenkénti rész|etezését.

Az Ász javastatait a főpo|gármester és a főjegyző részéreje|en előterjesztés 2. számil
me||ékIete tarta|ĺnazza.

A 20ĺ3. évi forrásrnegosztási rende|et e|őkészítése

A zafi' január 1-jétől hatályos Fmt. rögzĺti, hogy a megosztott bevétetekbtĺ| a FŐvárosi
tnkormányzat részesedése a korábbi 47% hetyett l1Yo.ra nĺi, míg a kerÜletek részesedése 53o/o-
ril49o/o-ra csokken. A Főváros az őt megi|lető 51o/o-|ń| 4 szźzalékpontnak rnegfele|ó osszeget a
helyi köz<isségi kcizlekedésĺfe|adat el|átására kÖteles a tárgyévben fordĺtani.

A bevéte|ek száľnbavétele

A Magyar Kciztársaság 2o11. évi kö|tségvetését megalapozo egyes tÖrvények módosításáró|
szi|ó 2010. évĺ CLlIl. torvény módosította a helyi adókró| szi|ó ,t990. évi C. torvéný is, áta|akĺtva
ezze| az idegenforga|mi adóra vonatkozi szabá|yozást. A módosítás következtében a Fővárosi
tnkormányzat csak akkor vezetheti be renđetetéveI ezt az adót, ha ahhoz az érintett kerü|eti
önkormányzat minden adóév tekintetében - így 2013 esetében is _ beĺeegyezését ac|ja. Az Fmt.2 s b) pontja a|apján a forrásmegosztás csak arra a bevéte|re terjed ki, ameý a he|yĺ adókról
szó|ó torvény e|őírásai szerint a kerületi tinkormányzatok eĺozetes beleegyezését követöen a
fövárosí cinkormányzat rende|ete a|apján kivetett idegenforga|mi adóbll és az ahhoz kapcsolódó
á||amí támoga|ásbó| származik, i|ĺefue az Fmt. 4. s (2) bekezdés alapján ezt a 2. $ b) pont szerinti
bevételt csak a helyi adó kivetését a Fővárosi tnkoľmán1zatnak átengedö kerÜleti
Önkormányzatok kÖzcltt ke|l a törvényben meghatározott arányban fe|osztani. A forrásmegosáási
számításokban ezért úgy számoltunk, hogy - az Fmt. előírásainak megfe|e|ően - ąsak azon
keľületek részesednek a Fóvárosi tnkormányzat á|tal kivetett idegenforga|mi adóbil és a
kapcso|ódó központĺ támogatásbó|, amelyek je|ezték, hogy ezen adó bevezetését nem tervezik
2013-ban és ezĺ a jogot átengedik a Fóvárosi tnkormányzatnak. Összesen 14 keril|et je|ezte,
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hogy saját maga kÍvánja a he|yi idegenforgalmi adót kivetni. A fÖváros egészére - az lvatoĺoág
e|veít figye|embe véve _ mindössze 15 mi||ió Ft idegenforga|mi adl, i|letve az ehhez kapcEo|ódl
22,5 mi|lió Ft üdii|őhelyi íe|adatokhoz kapcso|Tdl támogatás képezi a forrásmegosztás részót.
Azok a kerÜ|eti önkormányzatok, metyek maguk szedik be az adót, a Fóváros által begeodetl
osszegbő| és a kapcso|ódl kozponti támogatásból nem részesulnek.

Az iparűzési adóbcvltel vonatkozásában a 20í3. éviforľásmegosztási ĺerlcte|et.tervezet a 2013,
évi iparűzésĺ adÓbevételi terv a|apján készü|t.

A 2013. évi forrásmegosáást a|apvetően befolyásolT bevételek 2012-2013' éví a|aku!ásÉrl| a
kovetkezó táblazatban adunk áttekintést:

Kiĺnutatás a megosztandó bevéte|ek201240ĺ3. évek közötti vá|tozásárót a főváľoel
tinkormányzati gazdaság egészében, va|amint a Íőváros és a kertiletelĺ között

mil|ió Ft

Megnevezés
2012.

(korrí9á|t
tervezett)

2013.

(tervezett)

Vá|tozás

Összege

lndex

24142012
1. Te|epÜ|ési onk. Üzemeltetési, igazgatásĺ'
sport. és kuľturá|is fe|adatok normatĺv
hozzájáru|ása
(?012-ben 1 694 900 fi5 x 4 074 FvÍó\

6 905,0 0,0 -6 905,0 0,oo/o

z. Üouloľrelyi ĺelaoatotńoz rapcsoloĺo
tárnogatás 45,0 22.5 -22,5 50,0%

3. Atengedett szja (heýben maradó) 33 993,5 0,0 -33 993,5 0,00/o
le: adoeró-képesség miatti csökkenés ĄĄ ĄôĄ F-zJ zfő|c 0,0 23223,5 0,00/o

4. Atengedett szja csökkentés után 10 770,O 0,0 -10770,0 O,ĺa/o
Kozpontĺ források összese n (1 +2+4s 17 720,0 22,5 -17 697,5 12,7,o/o
5. ldegenforgalmiadó 30,0 í5,0 -15,0 50,00/o
6. lparúzésiadó 1M 000,0 189 000,0 5 000,0 102,70/o
Osszesen (1+2+4+5+6; 201750,0 189 037,5 -12712,5 93,70/o
Ebb<ĺl:

7. KeľÜ|etiĺjnkormányzatok s5(.' ż106 961.7 92628.4 -14 333,3 86,670
8. Fovárositnkormányzat ń"r
ebből ktzÖsségi kd,zlekedésre fordított Összeg:

-r 94 788,3 t t 96 409,ĺ
7 561,5

I 620,9

7 561,5

101,7%

A finanszírozási rendszer áta|aku|ása miatt 20í3-ban a megoszthati bevéte|ek koĺébe már csak
az iparűzési, il|etve az idegenforga|miadó és ahozzá kapcsolódó kozpontitámogatás sorotható.
Összességében elmondható, hogy az új torvényi szabályozás kovetkeztéĹen a kerÜ|eti
onkormánpatokat összesen 92,6 mil|iárd Ft, mig a Fóvárosi tnkormányzatot g6,4 mĺl|íárd Ft iľetĺ
meg' A FóvárosiÖnkormányzat az őt megi|letö részesedésből 7,6 mi||ĺárd Ft.ot a he|yikÓzösségi
kózlekedésĺ feladat el|átására köteles ford ĺta n i.

A kerÍi leti önkormányzatok ľészesedési aľá nya i nak meghatáľozása

Az Fmt. 4. s (1) bekezdése érte|mében a he|yi adóbó| a kerületĺ <inkormányzatokat mindösszesen
megi|lető forrás az egyes kerÜ|eti önkormányzatok kÔzÖtt a törvény 1. mettékĺete szerinti
arányokban kerÜ| fe|osztásra.
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Az Fmt. 4. $ (2) bekezdése érte|rnében az idegenforgalmi adót és a hozzá kapcso|Tdl á||aml
támogatást a he|yi adl kivetését a fővárosi önkormányzat kÖzgyűlésének átengedó kgrtitoll
önkormányzatok kozött szintén az 1. számrj me||éklet szerĺnti arányoknak metÍe|elóen kell
felosztani.

A Fővárosi önkormányzatot és a kerii|eti tinkormányzatokat osztottan megillet6 bevételsk
20í3. évi megosztásáró| szótó rende|ettervezetet az e|öterjesztés 3. számú me|Iókteto
szerint terjesztem elő megalkotásra.

A 2013, évi forrásmegosztás háttérszámitásait az e|őteľjesztés 4. számú mellékleto
tartalrnazza.

A Fmt. 5. s (1) bekezdése eloirja, hogy a Fĺíváľosi Önkormániaatnak a tárgyévre vonatkozó
rendelettervezetét a kerilleti ó,nkormányzatok részére vé|eményezés céljábl| a tárgyév január 10.
éÍg kel| megku|denie, a véleményezésre a kerületeknek ĺegalább 15 napot ke|| biztosítani, és a
Fövárosi Közgyťi|és pedig a rende|etet január 31-éig léptetni hatá|yba.

Jelen e|óterjesztést megkÜ|dtem a kerületĺ Önkormányzatok polgármesterei részére a kerÜ|etĺ
önkormányzatok képviselótestÜ|etei vé|eményeinek kikérése cé|jábó|. A beérkezet| kerü|eli
vé|ernényekrö| - a szoros törvényi határidőkĺe tekintette| - |egkésőbb a Közgyűlés Ü|ésén adok
tájékoztatást'

Kérern a Tisztelt Kozgyű|ést az e|őterjesztés megtárgya|ására és a forrásmegosztási rende|et
megaĺkotására.

4t5



DontésijavasIat

A Fĺjvárosí Közgyrilés úgy dont, hogy:

'1.

megalkotja '..nafi. (...) számú onkormánýzati rendelętét a Fovárosi Önkormányzatot és a
keru|etiönkormányzatokat osztottan rnegi|lető bevéte|ek 20'13. évimegosztásáró|.

D.ĺintés hozata| m odja :

m ínősített szavazatto bbség

Budapest, 2013. január ,p,,

föjegyző

Á
tbd

,f-*,.''..ě
.ä &$;.

[,ffil,,ifuq*. -r. '?,.b*

ą;mĺĺ'.;
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I. számú melléklet az elŻlerJesaéshaz

A 2012. évi forľńsmegosztási számĺtások
ÄSZ virsgálaÍ m egá l| a p ĺ&isa i a l a pj á n e|végzen dő korro kclój r

Ďnkormányze
t

Forrásmegoszŕásban ÁSZ szerint Eltéľés

Örlłcĺ
korľckclrĺ
( 6+7+t )

Mrgosztott
beľélelek

idcgcnforgalmi
bevéte|ck

nélkiiI

Idegenforgal-
mi bevéte|ck

MegosztoÍt
bevéteIek

idegcnfoľgaImi
bevćttlrk

nć|kÜl

IdegenÍorgal-
mi bevételek

Ülegošztott
bevételek

idegenĺorgrlmi
bevéteIek

nć|k|iI
í 4.?-\

ldegcnfoľgĺl.
mi bevétc|ek

(s-3)

20l l. ćv|

korrckció
módosuIĺsł

mirtt

, 3. 4. 6. 1. 8. 9.

I. | 6626f3 | 66| 99Ą -629 477 l 30í
II 5 472262 s 482 061 I 795 9 9lB 19 111

ilI. 7 79ł ol| 1 189 615 -36í .ast I ff3
tv. 6 586 73r 6 S84 r70 -2 56t -29t -2 8sr
v. I 5IE 022 t 5tE ilt E8 0 88

vĺ. f 7t3 fgl 2713292 I 0 I

vtt. 3 571 964 3 577 964 0

vlĺI. 4 106 664 4 106 664 0
rx. 3 902 0s3 3 902 053 0 0

x. 5 080 77S s oEl 03( f6r | 217 .t ol6
xr. 7 8S3 483 7 853 ó49 |6ś -48i -3f1
XII. 3 2rE 36( 32t3 l0l -5 ?ó3 -5 703 .l0 96ć

xilI. 6 543 0t( 6 540 sEi -2429 .2 6t3 .5 0{i
xtv. 7 59s ssr 7 s96 IS 5ó8 r03 671

xv. s 530 08? 5 {73 5 527 30: 5 4s0 -2782 :23 208 -2 59)
xvl. 4 493 03: 4uó 4 493 612 4 44t s8( 40Ú 991

xvlt. 5 l09 33á 5 05( 5 r09 634 5 05{ 29ó { -ż61 30

xun. 7 106 73{ 7 035 7 ll058Ś 7 03! l Est | 964 3 81ś

xtx. 3749 !U( 37ffi 3 749 0s( 3 6t{ -3E4 -2e -505 -909

xx. 3 E66 471 3 826 3 8ő6 697 3 871 ,rr 45 r95 46t

xxr. 5267 |9ű s2l2 s267 ?92 5 r98 59( -lł 3śt 94(
XXII. 3 526 886 3 490 3 526 t93 3 S0l 1 t: -316 -29(
xxilt. I sf9 7zl I 514 | 529 70{ I 5l',7 -21 -16? -tE5K€ř€kĺtćsi

:|tćrés I I

Ker. łĺsgzcsen 107 Eot 7t1 39 761 r07 80t 7r9 39 763 I



]. szánú hdltérldbla az l ' számú nlellékJethet

Háttéľĺáblła20lz,ä.'ilľľ"Tľ..""#-iszámĺtÁsokkoľrckció jához

Ezer

Részescdések váItozása ĺ törvónyi v{ltozás miatt

Foľrásmegosztási háttérczńmítások szerin(

Önkormányzat
Megosztott bcvételek

idegenforgalm i bevételek
nó|kü|

Idcgenforgĺ|mi bevétclek
Megosztott bcvétetek

összcsen
(2+3)

I
.,

3. 4,
I | 662 623 | 66f 623
tI. s 472262 s 47226.f

TII. 7 790 0ll 7 790oÍ|
tv. 6 s86 731 6 5E6 73t
v. | 518 022 | 51802.2
vI. f7t329r z 77s 291
vil. 3 5?7 964 3 577 964
VIII- 4 106 664 4lM664
tx. 3 902 0s3 3 90t053
x. 5 080 775 5 080 77ś
xt. 7 853 483 7 853 483
xu. 3 2|8 36Ą 3 2t8 364
XTII, 6 543 01ű 6 sfi 016
xIv. 7 595 551 7 595 551
xv. 5 530 087 5 473 s 535 560
xvI. 4 493 032 4 446 4 497 478
xvIt. s t09 338 5 056 5 114 394
xvIII. ,, t08 734 7 035 7 715769
xtx. 3 749 440 3 7lC 3 753 lso
xx. 3 866 472 3 826 3 870 298
xxt. 5267 196 5 212 5 f72 40E
xxtt. 3 526 886 3 490 3 530 376
XXIIL | 529721 I 514 t 531 235

Kerekĺtés I 2

Keľ. összesen t07 8tt 717 39 763 t07 84I 480



2' szćlmú hátlértábla az l. szánú mellłlklelJlĺlz

HáÚtértábla a 2012. évi forrásmcgosztásĺ szám íĺások korrckciój áh oz
(tłiľvényi változłs miatt )

Ezeľ P|

Részesedések változása a t6nényi vÁ|tozás mlatt

ÁSZ szerint

onkormányzat
MegosztotÍ bevételek

idegenforgalmi bevételek
nélkiiI

Idegenfo rgalmi bcvótelek
Megosztott bevételęk

összesen
(2+3)

I -t
3. 4-

I | 661 994 l 66t 99ł
tL 5 482 061 5 4820,61
TII. 7 789 645 7 789 ils
IV. 6 584 t?0 ó5M l70
v. t5t8lt r5l81l
vt 713 292 f 7r3 292
VII. 3 577 964 3 577 964
vut. 4 106 6U 4 |06 66Ą
tx. 3 902 053 3 902 053
x. 5 08r 036 5 08r 03ó
xI. ? 853 649 7 853 649
xtI. 3 213 tol 3 2t3 lOl
XIII. ó 540 587 ó 540 58'
xtv. 7 596 fi9 7596119
xv. s 527 305 5 45C 5 532 7ss
xvr. 4 493 612 4 449 4 49E 0ól
XVTI. 5 |09 ó34 5 050 s n4 684
xvtII. 7 il0 585 7 035 7 lr1 620
xIx. 3 749 0s6 3 69( 3 752 74(
xx. 3 866697 3 871 3 870 566
xxr. 5267 792 5 t98 5 272990
xxil. 3 526893 3 503 3 530 s96
xxIľ' 1 529 700 I 5t'l I 531 fr'l

Kerckítés

Ker. összesen r07 tol 1r9 39 763 107 E4l 482
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3, szdmú háĺtértĺźbla az I. számú ruełlékletł,Éü

Iláttértá bla a 20 t Í' évi forľásnlegosztá$i szám ĺtĺisok koľľekciój ához
( 2011. évi korrekció )

Ezc ľ Ft

onkormányzat
fo|f. évi

forľásmegosztásban
szereplő adztok

ÄSZ vizsgá|at alapján
módosĺtott

20ll. évi koľrekció

E|térés
(3-f ,

2. 3. 4.

7 496 6 8t9 -ó71

Iĺ. 9 r90 19 r08 9 9t8
II I. 29 849 28 992 -85?

IV. 24 875 24 585 -ż9ĺ.

v. 5291 5 291

vt. 9 1fl 9 721

vtt. t2 8t9 r2 8t9

vIĺl. 14713 t4 713

rx. 13 980 i3 980 0

x. -781 -2 058 -l f71

xr. 3t 490 31 00t -48J

xIt. t6942 lr r99 -5 703

xtIt. t7 776 t5 163 -2 6t3

xIv. 28 858 f8 961 t03

xv. ft 393 2t 601 208

xvt. 19 526 l9 934 408

XVTI. t7 863 r7 603 -26'Í

xvltl 3l ll5 33 079 | 96Ą

xlx. l3 795 l3 294 -505

xx. t3 5tI l3 7r3 I9ś

xxr. 20 rf2 20 480 358

xxrr t4 011 13 701 -3t ű

XXITI. s 637 5 470 -16]

Ker- ässzesen 379 165 379 r6s {
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2, szämÚ molléklot az e/đÍeryeszléshez

Kĺvonat
az Álumi Számvevőszék a fbváľosi önkormányzatot és a kerÍiteti

cinkomlányzatokat osztottan megillető bevételek 2Q|2. évi megosztásaról smló -

20 | 2. dec embeľében, előzetesen ĺnegkĺi ldött -
jeIentéséből
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o Í.ŕĺpolgáł.llr0ĺteřnGk

ez Á5z a 20.| l. 6s 20.|f . óv|.loľ ĺmégosrtúll ĺr'áľnĺtáĺokat. u nródocí(ott forľásmog'oseĺási töľvényban kłpott ÍgthłtĺíĺnarÍt ałop|ĺn }c|ułvluđgń i. iJiiiäáäĺĺ ,oĺna,ke/iileti önkorľnányzetolĺet kÜlön.kűlön ĺnäilľeĺĺ ľĺľzoíoocsituii 
'iii,ř.äł.t 

ĺll,.
Plbll T.g, oľncý ĺrar|nľ k||onc korÜ|otÍ łtnko}łnányzatot tgyĺ!(teĺon 16 718 cztr Ft.tal több ŕorrás l||ct mc9l ľh l1 kcľ(llgt| onkorrnĺnyraitóři.ľĺltřii**ái}lł .,o,.Fľ.ol ke|l e|vonn|. Ar. ÉltćÍ{$skc(' ĺmoýĺkte/ a zot s. {vl-io,'đl"-ii'äĺlřńlľĺgÚ|nÍ
kelí, az .|. számÚ tdb|á:et, ĺÁĺł'|etesen i Je |entér ó. grűmú ľn.rrĺlĺiĺio[i ĺ..ouĺopłmul.tia be.

Javaslat:

!:tĘdJi" arró|,lPul 
? 

fo:ťľľ:q:ľtásl tőľvény 8. s (2] bckerdéĺében el6Íĺhknckmegŕe|elően az ÄsZ áltał r 20l t.c-ol2' évl íoľĺásŕlegoĺitäsĺ rcndciiteri.ĺill',i,'gĺl..
ta során rnegá||apĺtott - tlíenc keĺil|et| ťn|ĺoľľnányzít iava'a egyiińrien,iě,i\a u,,,Fl, vaÍamint .l l kertiletj önko.ĺmányzat t.eńérc egýottesen 26 7l4 ežél Ft - c|téréĺc.ket JĺerÜ|etenkónr a |clontéĺ 1' számú úb|ázata.sźeńntt ĺsszeg*ieił abi l. i,ĺ ľo,.rásĺnegosztási ľendelct incaaIkotÍsokor vęyék Íĺgye|cmbe.

a.tłíiegyzőnek

a ľénzÜgyi Főoĺ'tály el|cnó.ľzÉsi nyomvonalr ĺ(igzÍtette a ÍorráĺĺnegosłtÉsa| kapcĺo.
|atos.Íe|adatoł 

.lo|yomatszsbá|yozős,{t, azonban a Kö'|tsQvetéll ofuĺlyon do|jozók
munłaköri leÍrásaĺ nem voÍtak dssrhangban az el|enőzési nyomvonalban foo|ä|t e|.
lenórzÉsi kôtelezettsĘekkeí. Az ĺsz. ő|ra| a 2012, évl íoĺľásmegosztágl ŕendeĺät í€lĺJl-
vizsgálata során ŕeltáĺt h!ányossđgok h a vezetől e||enóaés neřn megfe|e|6 mÚködć.
sét ĺĺutatják.

lavaslat:

A foĺrásrnegosłtás| ľendelet előkészftésében résetvw6 köazolgálatl tiľĺtvlse|ők mun.
kaköri |eínásait hoza összhangba a Pénzugyi tőoutá|y et|enórzćsĺ nyomvonrlában
fogJalt el|enőrzési fetadatotkal és kérp számon a Íorrásĺnegosztási rendeleęeĺvełet
e|késátése sorÍn a kÍje|ölt vezetđk ellcnőaési fe|adatain ak te[esÍtését.
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3. szĺźruú melléklet az előteľiesztćshe-ł

Bu dapest Főváľos on koľm ány zata Ktĺzgyűlésének
. ....ĺ2Ü13. (... .. . . ..) łin ko rmányzati ľendelete

a F'ővárosi Önkoľmánvzatot
és

a keľĺileti iinkorm ányzatokat
osztotÍan megillető bevételek

20t3, évi megosztásáról
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B u d a pcs t Fővń ľos o n ko rmá ny zata Közgyü lóséno k
....../2013. (............) önkoľmányzati rendc|cto

a Fővárosl Önkoľmányzatot és a kerĺileti iĺnkoľmányzaÍoknt
osztottan megillető bevéte|ck 2013. évi megosztásńľó|

Budapest Főváros Közgyii|ése a fovárosi onkormányzat és a kerĺi|eti önkormányzatok között i
forrásmegosztásľól szó|ó2006' évi CXXXIII. törvény 7. $-ában kapott felhatalmazás aĺapján
és az Alaptiiĺvény 32, cikk (l) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében e|jáľva a
következ<iket rendeli el:

A részesedési aľányok meghatáľozása

r.s

A fovárosi ĺlnkormányzat és a kerĹileti önkormányzatok k<izötti forrásmegosztásľó| szóló
200ó. évi cXxxĺII. tĺirvény (a továbbiakban: forľásmegosztĺĺsró| szó|ó törvény) 3' $-ában
fogla|tak szerint a törvény 2' $ a)-b) bekezdése alapján osztottan megi||ető bevéte|ekbőt 2O|3-
ban

a) a Fĺiváľosi onkormányzatot 5|'\vo,
b) a kerĹileti onkormányzatokat egyiittesen 49,0%0

részesedés illeti meg. A Fovárosi Önkoľmányzatazőt megiltető 5t%-ból 4 száza|ékpontnak
megfelelő összeget a he|yi közösségi közlekedési feladat ellátására köteles a tiĺľgyévben fordí-
táni. A keľi.ileti ĺĺnkormiĺnyzatokat egyiittesen megilleto részesedés fę|osztásakor a fomásmeg-
osztásľól szóló t<irvény 4. $-ában fog|altak szerint kell eljárni.

A helyi iparíizési adő,az idegenfoľgalmi adó, va|amÍnt
az üdii|őhelyi feladatokhoz kapcso|ódó ál|amĺ támogatás męosztása

2.S

A Fĺivárosi Közgyűlés

(|) az iparűzési és az idegenforgalmi adót, valamint az iidĹilőhelyi feladatokhoz kapcso|ódó
ál|ami támogatĺst e rendelęt |. $ a) és b) pondában meghatáĺozoÍt. arlányban osztja meg a
Fővárosi Önkormánvzat és a keľĺileti önkoľmánvzatok közöľt.

(2) a tęrvszinten l 5 000 000 Ft összegű idegenforgalmi adót 7 650 000 Ft összegben a Fóvá-
rosi Onkormányzathoz,7 350 000 Ft iisszegben a XV.XXIII. keri.jleti onkormányzatok-
hoz szabéiyozza, me|ynek kerületi önkormányzatonkénti részesedését (ajánlott tervszá-
mait) a 2' nleLléklet 3. osz|opa szerint határozza meg,
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(3) az üdĹiIovendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenfoľgalmi adl nrinden foľint-
jához 1,5 Ft/idegenforga|mi adofoľint mértékű, osszesen tęrvszinten 2f 500 000 Ft ösz-
szegĺi Ĺidülóhelyi fe|adatokhoz kapcso|ódó á||ami támogatásbÓl l 1 475 000 Ft.ot a Fóvá-
rosi onkormányzathoz,l l 025 o00 Ft összeget a XV-XXIII. keľtlleti önkoľmányzatok-
hoz szabćiyoz, Az egyes kerületi önkormányzatok ľészesedését (ajánlotĺ teľvszámait) a 2.

melléklet 4. osz|opa szeľinti lsszegekben hatáĺozzaneg.

(a) a l89 000 000 ezer Ft összegben tervezett he|yi ipaľűzési adóból

az e ręndelet l. $ a) pontja szerint meghatározott 96 390 000 ęzeľ Ft-ot a F.ővárosi

t n ko rm án y zathoz szab á|y ozza,
az e rendelet l. $ b) ponda szerint meghatáľozott rész megosztáSát az egyes kerÜIeti

önkormányzatok között az ] ' melléklet 2. osz|opa szęrinti részesedési arányoknak
megfele|oen és 3. oszlopa szęrinti összegekben hatáľozza meg'

J.S

(l) A Fovárosi onkormányzatot és a keľĹi|eti önkormányzatokat osztottan megilĺető bevéte-
|ek 20ĺ f. évi Ínegosztásiĺról szóló 8/?o1f. (|t. 10.) Főv. Kgy' ľęndeletnek az ĺ1lamí
Számvęvőszék álta|i felülvizsgálata eredményeként adódó _af0|2, évi megosztott bevé-
te|ekre vonatkozi, a forrásmegosztásró] szóló tijrvény 6. $ (2) bekezdése szerinti, ęgysze-
ľijellegĺĺ _ módosításokat kęrületenként a 3. melléklet tarta|maz.z'a,

(2) Azok a keriileti onkormányzatok, amelyek 20|3-ban bevezetik az idegenforga|mi adót, a
Fővárosi onkoľmányzat źita| beszedętt idegenforgalmi adóbil és a hozzá kapcsolódó
üdĹilőhelyi fęladatokhoz kapcsolódó tlĺmogatásból a bevęzetés hatá|ybalépésének idö-
pontjától kezdodően nem részesü|nek.

(3) A 3. $ (|) bekezdésében meghat.ĺĺrozott korľekcióknak a helyi iparrizési adóbó| a a. $ (6)

bekezdés szerinti utalássa| történó végrehajtása következtében kialakuló végleges része.
sedéseket - mint a helyi iparűzési adó ajánlott tęrvszámait _ az l. mellék]et 5. oszlopa tar-
talmazza.

Végrehajtási szabá|yok

4.$

(l) A 2. $ (4) bekezdése szerinti szabál|yozést a Fővárosi onkormányzatszám|áiľa helyi ipar-
ĺizési adó címen 20|3. januáľ l-jétől 20]3. december 3|-éig befolyt bevételre kell a|kal-
mazni.

(2) A Főpo|gármesteri Hivatalnak havonta, a tárgyhót követő-bón"ľ' l nia a
he|yi iparűzési adót _ a 2. $ (4) bekezdésben szabályozott részesedési aránynak megfe|e-
|óęn - az onkormányzatok költségvetési elsámolási számláira, az a|á,ůbi eltéréssel:

a)
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a) a jůnius.hÓnąpban befply!.jg{u'ZlĽ!ĺś!-Ęy-Łďátutalni' hogy*ĺzjúnius3-0éls Ínge-
érkęzzen a lrlváľosi Önkormányzat és a kerÜleti önkoľmányzatok ktiltségvetési e|szá-
mo|ási sámláira.

b) a decem!'.e1 hónapban beĺblyt ipaľiĺzési adót úgy ke|l átutalni, hogy az december 3l-
éig megéľkezzen a ľővárosi onkormány-za-t.és a kerĺileti tJnkormányzatok ko|tségveté-
sĺ elszéĘ.q]é'qi szám láira-

(3) A 2, $ (2)-(3) bekezdései szeľinti szabá|yozást a Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi
adóbeszedéssel kapcsolatos számláira 20t3. január l-jétől 20l3, dęcember 3lćig befolyt
ĺdegenforgalmi adóľa és ahozzá, kapcsolódian igénybe vehetĺj á||ami tiłmogatásokra kell
alkalmazni.

(4) A Főpoĺgármesteri Hivatalnak:

a) havonta, júniusban és dęcemberben a ĺáľryhó utolsó napján, a többihónapban atárgy-
hlt követó hó 5-éig kell a befolyt idegenforgalmi adót átutalnia a Fóvárosi Önkoľ-
mányzat kö|tségvetésĺ elszámolási szÄm|á,jára.

b) havonta, atárgyhót kovető hó |O-éig kell a befolyt idegenforgalmi bevétel (idegenfor-
galmi adó és ahozzá kapcsolódó állami támogatás) aranyos részét átutalnia a kerü|eti
önkoľmányzatok köItségvetési etsámolłási szĺm|áira.

c) a I5 millió Fĺon felĺil befolyó idegenfoľgalmi adóhoz kapcsolódó - utólagosan igé.
nyelhetö _ állami támogatásbó| a kerĹileti önkormányzatokat rnegillető összegeket a
Fóvárosi onkormányzat költségvetési e|saámolási szźm|ájára érkezést követó 15 na-
pon belĺ'il kelI a kerü|eti önkormányzatokköltségvetési elszímo|ási szrĺm|áira átutalnia.

d) amennyiben e rendelęt 2. melléHetében figyelembe vett kerĺlletí önkormányzatokon
fe|ii| más kerĺileti önkoľmányzatok is bevezetik 2013-ban az idegenfoľgalmi adót, ak-
kor a 2' mellékĺetben meghatározott felosztási arrinyokat újra kell szímolnia rigy, hogy
az adot bevezető kerületek részesedése a Fóváľosi Onkorrnányzat źL|ta| beszedett ide-
genfoľga|mi adóbó l 0%o |egyen.

(5) A kertileti önkormán okaĹ valamint
a (4) bekezdés b) és c ai szerint a köl elszámo|ási számláikľa befol
szeget ''ľűködési támogatás államháztartáqon bęlülró| ''-ként kell a ktiltségvetéseikben,
va|amint a beszámolóikban szerepeltetniĺlk.

(6) A 3. $ (I) bekezdésébęn meghatározott egyszeri korrekciót a helyi ipaľűzési adő f0|3.
ápri!isi utalĺĺsłĺnál kell a kerületi önkoľmányzatokka| rendezni a 3' nellékteĺ szerint.
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7,á,ró rendelkezós

s.s

(.l) E rendelet2013.januáľ 3l-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Fővárosi onkormányzatot és a kerti|ęti önkormányzatokat osztottan meg-
iIlętő bevéte|ek20l'2, évi megosztásáró| szóló 8lf0|f. (II. l0.) Fĺĺv. Kgy. ľende|ęt.

Sáľádi Kálmánné dr.

fójegyzo
Taľlós István

főpoIgáľmester
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INDoKotÁs

Általrtnos Indĺlkotó.ľ

Budapest l.'öváros Közgyűlése a fbrrásmogosztásľól szóló ĺt)rvény 7. $.ában kapott fclhatal-
mazás alapján alkot ŕende|etet a Fővárosĺ tnkormányzatot és a kcrtlleti önkonnányzĺtokat
osztottan megi l l ető bevéte lek 20 | 3 . évi megosztásáľa.

A rende|et Magyarorszátg20|3. évi köItségvetésćról szőLő f0l2, évi CCIV. törvényben (to.
vábbiakban kö|tségvetési tÓrvény) meghatározoĺ szabó|yozássa| összhangban rögz\ti a foľ-
rásmegosztásľól szlló törvényben meghatáľozotl bevéte|ek megosztásának aľányait és a mcg.
osztoÍt bevételek önkorĺnányzatonkénti összegeit.

Részletes indokolás

Az l. $ a Főváľosi tnkormányzat és a kertileti önkormányzatok közötti tárgyévi részesedési
arányokat határozza meg' a tdrvényi sz-abáiyozásnak megfelelően.

A 2. és a 3. s a forrásmegoszĺísról szóló törvényben foglaltaknak megfele|ően a Fóvárosi
tnkormányzat és a kerÜleti önkormányzat közötti megosztássaI szabá|yozza a he|yi iparÍizési-
és idegenfoľga|mi adó, valaminť az Ĺidülőhelyi feladatokhoz kapcso|ódó támogatások és az
Ász ĺe l ti l v i zsgá|athoz kapcso lódó korrekciók összege it.

A 4. $ a végrehajtłísiszabályokat ri.gzíti:
. Az (l)-(2) bekęzdések a helyi iparĺizési adó e|számo|ási, utalási rendjét tarta|mazzilk. Äl.

talános szabály a tłĺľgyhót követő hó l0-éig töľténĺĺ utalás. Emellett téte|esen ľÖgzítésre
kerÜlnek az ęttő| eltéró, illewe a feltéte|hez kötött utalási szabá|yok.. A (3)-(5) bekezdések az idegenfoľgalmi célú bevételekkel kapcsotatos teľvezési, etszĺmo-
|ásí, uta lási szabályokat tarta|mazzák.

. A (ó) bekezdés a rendelet a 2. $-ban és 3. $- ban Íéte|esen felsoľolt męgosztott fonásoknak
a koľrekc i ó i t szabá|y ozz'ák.

. (ó) bekezdés: A 3. $ (l) bekezdésćben szabá|yozott egyszeri korľekció a kerületek közötti
pénziigyi átcsopoltosítást jelenti, melyet aziparľjzesi adó ápľilisi utalásánál kell végrehaj-
tani.

A 5. $ záró ľendelkezésként a rendelet hatálybalépés napját 2013. január 3|. napjában hatá-
toŻa meg, egyidejűleg rende|kezik a korábbi forrásmegosztási rendelet hatályon kíviil helye-
zésérő|.
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l. tnollćklet a /20l3,( ) Főv' Kgł, rendelethĺłs

A hely| |paríizósi adó bęvćtcl keľüleĺiönkormányzĺÍok kłizötti mcgosz|ńsn
és ajánlotĺ tervszánla

20l3' évľe

Önkormńnyzatok megnevczése Részesedćsck'.,ľff.,T.T:l'
törvényszeľinti'- ;-;,. 

----..;.:

arányban nelyl |paruzost

<%) (cľ.t)

ÁSZ vizsgá|at Helyi ipaľĺIzés| ndó
miatti aján|ott teľv$zárĺĺ

korrckció (3+4)

(eFt) (eFt)

I. kerll|etl önkorrnńnyzaÍ

ĺI. kcrĺlleti önkormányzat

IIl. kerületi önkormányzat

lv. kerll|cti tinkoľmányzat

v. keľĺi|eÍl önkormányzat

vI. keľĺlleti önkorrnányzat

vII. ker|ileti 6nkoľmányzat

vII|. keri|leti önkoľmányzat

|x. keľÜIeti iinkormányzat

x. keríi|ęti łiukormányzat

xl. kcrü|eti önkormányzat

x|l' keriileti önkoľmányzat

xIü. kerü|eti önkormányzat

xtv. kerii|eti önkormányzat

xv. kerületi önkormányzat

xvl. kerĺi|cti ônkormányzat

xv|I. keriileÍiönkormányzĺt

xvllĺ. kerüIeti önkormányzat

xlx. kerii|eti önkormányzat

xx. kerĺi|eti önkormányzat

xxl. kerü|eti łinkormányzat

xxII. kerĺi|eti önkormányzat

xxI|I. kerĺileti önkormányzat

1,54229750

s,07622909

7?26?.4018

6,1 t004338

1,40816157

2,51692804

33190f3f9

3,80946081

3'6l9ó573l

4,7130138/

7J8sr rE20

288s4{8r r

ó'06949128

7,04585324

5,12986946

4,t678663f

4,73956940

6'5942ó8I8

3,47808963

3"58665t99

4,88600440

3,f716424f

l,4l9olf36

| 4283f2

4 70r 096

6 69f f21

s658slt
| 304 098

23309f7

3 073 747

3 527 942

J 352 165

4 364 77E

6 746 74E

f764 823

5 620 956

6s25 165

4750'1'72

3 859 8ót

4 389 3rs

6 10ó 952

3 fzr 0s9

3 32t s98

4 524929

3 029 868

| 3t4 147

-t 306

r9 717

-r223

-2 85t

8S

1

0

0

0

-t 0t6

-323

-I0 9ó6

-504?

671

-2 s97

991

30

3 815

-9Ú9

465

940

-296

-r8s

1.427 0t6

4 7?'0 at3

6 690 998

5 655 6ó0

r 304 rE6

2 330 92E

3 071747

3 s27 941

3 3s2 164

4 363 762

6746 425

2 753 858

5ót5914

6 s25 836

4 748 t15

3 660 8s2

4 389 34s

6 1L0767

3 220 150

3322063

4 s2s 869

3 029 572

I 313 962

Keľiileti łinkormányzatok összrseÍ 92 6r0 000 92 61 0 004

Együtt:

100.00000000

92 610 000

-4

92 6t0 000

Főv tÍto s i Ô n k o r mó nyan t
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2, nellěklel a /20 | 3,( ) Fłtv, Kgy, rłndeleilng

Az idcgen forga l mĺ bevóŕclek korĺt I cÍl önkorm ányza tok közötti megosztósn
és ajín|ott teľvszáma

20l3. évre

tn kĺlrmńnyzatok megnevezósc

Részescdósck o
tÜrvény
szerinti

arányban
( |ü) %-ra

átszámĺtva )

(%)

Az idegenforgłlmi adó

' megosztása

a 2. oszlop szerinti

:rrányban

/ ĺján|ott tervszám l
(eFt)

Ü0ĺlĺlelyt folndalokhoz

kapcsolódó

központi tómogrtás

megosztása

a 2. oszlop szerint| aránybĺn

/ tjánlott tervszám /

(eFt)

I. kerii|eti ônkoľmányzat

IL kerĺlleti önkormányzat

|II' kerületi önkormányzĺt

rv. kerületi önkormányzaÍ

v. kcrii|eti tinkormányzat

v|' keľületi önkormányzat

vII. kerii|eti önkormányzat

vl|I' kerÍileti ônkormányzaÍ

ĺx. kerĺi|eti iinkormányzat

x. keriileti iĺĺkormánvzat

xl. kerii|eti önkormÁnyzat

xĺ|' kerÍileti 6nkormányzat

xl|I. kerületi (inkormányzat

xtv. kerületi ônkormányzat

xv. keľiileti önkormányzat

xv|. kerii|eti önkormányz:t

xvl|' keľiileÍĺłinkormányzat

xvIIt. kerĺileti önkoľmányzat

x|x. keľii|eti önkormányzat

xx. keľületi önkormányzaÍ

xxl' kerĺileti iĺnkormányzat

xxII. kerü|eti đnkormánvza(

t3,76297324

I l'lE2ü)630

|2'7l5833ó8

I7,69t82183

9,33t39Et7

9,62266t11

l3'1087054ó

6,7775t908

3,8070E1 I I

| 012

822

93s

r 300

686

707

9ó3

645

zE0

1Sl7

r 2J3

| 4qf

r 950

| 029

l oót

tu5
968

420
xxltI. kerĺileti önkormánvzat

Kerülcĺi ônkoľmányzatok összesen 100,00000000 7 350 il 025
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3' nrcllék|el a n0I3,(

ÁSZ vizsgá|ĺt mlatli korrekció
kerü|ęti önkormányzatok k0zöÍti megosztása

20I3.évľc

) Főv, Kgł, rendĺllethtt

tnkoľmányzatok megnevezése
ASZ vircgálat miatt a kerii|etck részescdćsénck

korrekciója

l. kerĺilcti önkoľmányzat

ĺI. kerüIeti önkormńnyzat

l||. keriilc(i önkornláuyzat

Iv. kerĺi|cti ônkormányzat

v. kerĺileti önkormńn1zat

VI' keriileti önkormányzat

vII. keľE|eti önkormányzat

vlII. kerü|eti łinkormányzat

lx. keriileti önkorrnányzat

x. kerü|etĺ önkormányzat

xI. kcrü|eti łinkormányzat

x||. kerületi ônkormányzat

xIII. kerülefi önkormányzat

xĺv. keńÍleti önkoľmányzat

xv. kerĺileti önkormányzat

xvl' kerĺi|eti önkormányzĺÍ

xvil. kerületiônkormányzaÍ

xv||I. kerüleÚi önkormányzat

xtx. keńlleti önkormányz*t

xx. keľÍĺ|eti łinkormányzat

xx|. keriileti önkorrnányzat

xXIt. keľii|etiônkormányzat

xxllt. kerii|eti önkormánľza1

-t 306

197t7

-l 223

-2 85t

88

I

0

0

0

-l 0Jó

-323

-r 0 966

-5042

67r

-2597

991

30

3 8ts

_909

46s

940

-f96

-185

Kcríi leti Íin kormányzatok iisszesen
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4. számĹl nelléklet az előterjaszĺóshoz

ľlÁľľÉRszÁMíľÁsox
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A HÁTTÉRszÁuÍrÁsox rÁeúzłĺłl

1. sz. táblázat Megosztandl bevétetek alakulása (2013. évi teruezeft bevételek)

2, sz- táblázat lparúzési adóbltórténó részosedés a törvényben rögzltett arányban 2013,
évre

3. sz, tábĺázat ldegenforgalmi bevételekbŐl tÖĺténö részesedés a tÖrvényben rögzĺtett
arányban 2013. évre

4. sz. táblázat Az lnkormányzatok részesedése a megosztott bevéte|ekbölČjsszesen
2013. évre



panizSsi ad

1 V eg' o s z l and ő fo r r ás o k s s zese n

J ldcgcnfoľga|rni adÓ

4 Ü o ti loľrctyi ľc ladatok hoz kapcsol Ódĺ5 kÖiryont i ho;zźj áru lĺi's

ldegenÍbrga| m i bcvétclek Összesen

6

MegosztandÓ bevételek alakulása
( 2013. évi tervęzett bevételek )

Fo rrdsm egosztłtĺ hoz kapcsol dÓ bevétel miruIÖsszesen

7

Jogcím

:nDÔl :

rclyi kłiz-ĺĺssćgi k z.lekedési tblar|at c|látásĺłľa biztosítandÓ fedezet (4 % pont)

I Fo rrásm egoszlĺis h oz knpcsol ĺlł5, sza baĺlon.felh nsznáIh a| bevéte! ek

Föváros
(51,0%)

96 390 00C

tJ

l. számri tá.},|álľ:at

96 390 000

Keräletek
( 49,0 %)

7 650

92 6r0 000

n 475

92 6t0 000

19 r25

96 409 t25

Összesen

ezeľ Ft

7 350

7 56t 500

rr 025

lE9 000 000

88 847 625

189 000 000

t8 375

92 628 375

t5 000

t\,
UJ

22 500

92' 6Ż8 37s

37 500

ĺE9 037 500

7561 500

r8t 476 000
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2. szúmri ĺńb|ázĺłt

Ipaľĺízésĺ adóból ttirténő részesďés a törvényben ľłigzítctt aránybnn
2013. évľe

czcr .ltt

Megnevezés
Megosz|ás

(o/o)

lpaľűzési adóból t6ľténó ľészesedés

tö rvényben ĺőgzitet| a ľńnyban

I 3. 4.

l. Kerület r.54229754 | 4283Li
[. Kerü|et 5,07622909 4 70t 0x
Il. Keľü|et 7.22624018 669f fal

|V' Keĺiĺ|et ó. I l004338 5ó58 5l l
ĺ/. Keľĺilet l.408l ól5' | 304 09Í
VI. Kerület 2.5I69fE0Ą f 330 92i
ľ|I. Keriilet 3.31902329 3 073 14-t

ýlII. Keľület 3.8094608 I 3 52? 942
tX. Kerü|et 3,6t96s131 3 352 16ś

K' Kerület 4,11307384 4364 77t
XI. Keľii|et 7.28s1 1820 674674Á

KtI. Kerälet 2.98544811 2764823
K||ľ. Kcrĺilet 6.06949128 5 620 95ó

KIV. Kerü|et 7.0458s324 6 52s 165

K\'. Kerälet 5.12986946 4750 772

KVI. Kerület 4.16786632 3 859 8ót
{Vl|. Keľü|et 4.73956940 4 389 3r5
(VtIĺ. KcrĺileÍ 6.5942ó8 l 8 6 l0ó 952

KIX. Kerälet 3.47808963 s22r 059

KX. Keľü|eÚ 3.s8665 I 99 3 32r 598

tXI. Kerület 4.88ó0044C 4 524 9f9
KXII. Keľĺi|et 3-27t64242 3 029 868
(XIll. Kerälet I .4190 t236 | 3t4 147

Keriiletek đsszesen r00,0000000 92 610 000



3. számri táb|ázat

Idegenforgalmi bevételbó1

tłirténó részesedés a

tÖrvényben ľÖgzĺtett
aránybĺn
tisszesen

IU(n

Iĺ|egenforgaImi bevételekbŕil tôľténö részesedés a tłirvényben riigzített aľányban

2013. évre

elyi feladatokhoz
lapcsolÓdÓ

:i hozzĺjárulásbÓ|
nó részesedés a

nyben r0gzĺtett

kapcso
kłizponti hozz

tôrténó rés:

tóľvényben

Idegenforga|m| adÓbÓ|

tôľténő részesedés n

tôrvényben ľógzÍtett
arányban

Megoszlás
(o/r)

l00 %.ra áLs7,ámíĺva

Mcgoszlás
(./Đ



3. számri táb|ázat

tdegenforgatmi bevételbó}
tłirténÓ részesedés a

tÖrvényben rÖg2Itett

arányban
Összesen

Íu
ur

Iĺ|egenforgalmi bevételekblil tôľténłi részesedés a tiirvényben ľtigzített aľányban

2013. évre

yl felsdfltokhoz
pcsolődtí
bozzájárulásbÓl
ĺ részesedés a

yben rÖgzĺtett

Üdĺil helyI fe
kapcso

kőzpontl bozz
tiiľténö rés

tőľvényben

Idegenfoľga|mĺ adÓbÓl

tórténő részesedés n

tôrvényben rÜgzitett

aľányban

ź

Megoszlás
(o/o)

t00 %.ra áLszámítva

Mcgosztás
(%)
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4. szÁmú tdblázat

Az önkormányzatok ľészesedése a megosztott bevételekből tĺsszesen
fo|3.évre

26

Önkoĺmĺłnyzatok
Iparĺizesĺ adrbó!

történÔ
részesedćs

ldcgenforgalmi
btvéÍe|ekből

tiińénő
ľészesedćs

IVlegosztott
bevételek
összcscn '

(2+3)

Ász vizsgálat
mĺatti korľekció

Bevételek
mindÜsszesen

(4+5 )

I 2 3 4 5 6

kerülct | 428327 | 42,8322 r 306 L 4f7 0|Á

I. keľiiIet 4 7oL 09Á 4 70r 096 t9 717 4720 8r3

III. keľilIct 6 6922fr 6 692221 I f23 6 690 998

lv'' keľiilet 5 658 sil s 658 sil -2 851 5 655 óó0

v. kerület t 3()4 098 ĺ 304 098 8Ú r 304 lE6

vt. kerülct 2330927 23309f7 I z 330 92Í

VII. keńilet 3 073 741 3 073 741 0 3 073 741

y|I|. kcľĺĺlet 35f7 942 3 5f7 942 0 3 sz1 941

x. keľület 3 352 165 3 352 165 0 3 352 1ó4

K. kerälet 4 364 778 4 364 778 | 016 4 363 162

KI. kerälet 6 746 748 6 746 748 -323 6746 42:

x|l. kerület 2764823 f 76482s -r0 96{ 2 753 85Í

{III. kerület 5 620 9s( 5 620 956 -s04l 5 615 914

KIv. keľiilet 6 525 16ś 6 525 l6s 671 6 525 83ó

xv. keľü|ct 4750772 f szg 4 753 301 -7,59',1 4750704

xvĺ. keriilet 3 8s9 E6t z 055 3 861 9r6 991 3 862 90?

KvI|. kerü|et 4 3E9 315 2 331 439l ó52 3í 4 39r 6Et

KV|ll. keľĺilet 6 106 952 3 25t 6 ilo 203 3 8ls 6tt4018
KrX. kerü|et 3f2l 059 I 715 3222773 -909 32ft 86:

KX. keriilet 3 32r s98 L768 3323361 4ó5 3 323 83r

Kxl. kerü|et 4 5249f) 2 409 45f7 331 910 4 528f78

XXII. kcräIet 3 029 E6E l ó13 3 03r 48r -296 3 03l ĺ85

Kx|tl. kerület Ĺ 3|4 l41 700 t 314841 -rE5 | 314 667

Ker. tisszescn 92 614 040 t8 37s 92 62E375 4 92 628 3'tS

Fôvárosi onkorrnánvzal 9ó 390 000 r9 t2: 96 409 r25 -4 96 409 lZl
EgyÍltt : ĺE9 000 000 37 50r rE9 037 500 0 t89 037 500

\G,'
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4. számú tóblázat

Az önkormányzatok részesedése a megosztott bevételekből tĺsszesen
2013. évľe

'"v j
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onkoľmányz,ĺtok
Ipaľĺizési adóból

történő
részqsedés

Idcgcnforgalmi
bevétclekMI

tđrtónő
rćszcsedés

lVlegosztott
bevóteIek

összesen.
(2+3)

Ász vizsgálat
miatti koľľekcló

Bcvótclck
mind$szesen

(4+5)

a 3 4 5 6

kerĺiIct 1 428321 | 4f832f -l 306 | 427 0|Á

t kerület 4 70t 096 4 70r 096 19 711 4 720 813

I IT. keľillet 6 6922f1 6 69f221 -r 223 6 690 99t

v.' keľület 5 6s8 sil s6585t1 -2 851 5 655 óó(

v. keĺĺiIet t 304 095 l 304 098 88 | 304 lE(
vt. keriilct 23309f1 2330927 I 2 330 928

vll. keńilet 3 073 741 3 073 741 0 3 073 74'1

VJtl. kcľĺi|et 35f7 942 3 527 942 0 3 s27 941

tx. keľiilct 3 352 165 3 352 16ś 0 3 352 164

K. kerälet 4 364 778 43&778 | 0t{ 4363 762

Kt. keľiilct 6746748 6 146 748 -323 6746 425

KII. keľÚ|et 2 764 823 f 764 823 -I0 96ő 2 753 85ĺ
rII. kerület 5 620 9s6 5620956 -5442 5 6t5 914

xrv. keľülct 6 525 |6ś 6 525 1ó5 6'.It 6 s2s 83(

KV. keľü|ct 4 750 771) z 529 4 753 301 -2597 47507íM
(Vl. kerület 3 8s9 E6t 2 05ś 3 861 9t6 991 3 862 90t

xvII. kerĺ||et 4 389 315 2 337 4 39r 652 30 {39t 68t
Kv|lI. keľütet ó t06 952 3 25t 6 ilo 203 3 8Is 6It401t
Klx. kerüIct 3Żfl 0s9 I 7t5 3f22773 -909 32fr 86!
KX. kerület 3 32r s98 L 768 3323367 465 3 323 83r

Kxt. keríi|et 4 5249f9 2 409 4527 33',1 940 1 528 218

Kxll' kcńilet 3 029 E6E t ó13 3 03r 48r -296 3 03r t85

KXIIL kerülct I 314 141 700 l 314 847 -1E5 | 314 661

Ker. összesen 92 610 000 t8 37s 92628375 4 926283'lS

Fővárosi onkoľmányza| 96 390 000 19 125 96 409 r25 -4 96 409 121

Együtt: r89 000 000 37 500 IE9 037 500 rE9 037 500


