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I. Tényáltás és diintés tarta|mának részletes ismeľtetése

A főváľosi önkoľmanyzat és a keľĹileti önkormányzatok közötti forľásmegosztásárőI szóIő

2006. évi C)ooilII. töľvényt (a továbbiakban: Fmt.) az otszággyű|és az évek soľán többször

móđosította, Az önkoľmányzati finanszírozźsi stľuktura 20|3. évi hatályba lépése mellett a

forľásmegosztási szabá|yozźtsi rendszer is teljes méľtékben źńa|akjtásra keľĹilt a 2012. évi
CCVil. töľvény és a20l3. évi CCII. tĺiľvény elfogadásával.
A szabá|yozás a 20t4-tóI bevezetett módosítássa| a fővźrosi ĺinkormányzat és a keľületi
ĺinkormanyzatok kĺizötti megosztott bevételnek tekinti nem csak a fővárosi clnkoľmányzat

által kivetett helyi adókból származő bevételt, hanem az eze|ďlez kapcsolódó bírságból és

pótlékból beszedett bevételt is. Az adóbevétel beszedésével, a fővlĺľosi adóhatóság

működésével összefiiggésben felmertilt kiadásokkal a megosztásra keľĹĺlő bevételeket

csökkenteni kell. A kiadások elszĺĺmolására a törvény a pótlékból és bírságból befolyó
bevételek S}%-igad lehetőséget.
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a: 20l 5 . januźr 22. . sz. napirend

Táľry: A Fővárosĺ onkoľmányzatot és a keľůileti tinkormányzatokzt osztottan
meeillető bevételek 20t5. évi megosztásáľóI szóló rendeletteľvezet véleményezése

A napirendet nyílt iilésen ketl tźlrgya\ni, a hatźrozat elfogadásához minősített
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Határ ozati j av aslat a bizottság szánár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
meglźrgyal.źsźú.

javasolja a Képviselő-testĺiletnek az e|őterjesztés
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Az Fmt. 3. $-a a|apján a kerületi ĺinkoľmanyzatokat együttesen 49%o-os, a fővaĺosi
önkoľmányzatot 57Yo-os részesedés illeti meg' a fővárosi önkoľmanyzat az őt megillető 5|%-
bő| 4 %o pontnak megfelelő tisszeget köteles a helyi közĺisségi kĺĺzlekedési feladat e|Iátásźtra
fordítani. Az Fmt. 1. melléklete tarta|mazza a keru|eti önkormányzatok egymás közĺjtti
részesedésarźlnyait,melyönkormźnyzaĺlĺlkesetében3,80946081yo.

Az Ánamĺ Számvevőszék minden évben felülvizsgálja a Fővĺárosi oltkormányzat
foľrásmegosztási ľendeletét. A 20|4. évi foľrásmegosztási rendelettel kapcsolatosan nem
állapított meg eltérést, ezért a20|5. évi ľendeletben nem kell konekciót érvényesíteni.

A fent leírtak szerint aJőzsefvárosi onkormźnyzat2015. évben aziparíszési adóból és ezen
adőhoz kapcsolódó pótlékból és bírságból részesülhet a jogszabályban szabá|yozottak alapján.
A Fővárosi onkoľmanyzat atervezetben az iparuzési adó bevéte\t2015. évben 2O7.O0O millió
forintban hatáĺozza meg, mely 6,2oÁ-ka| több a 2014. évi teľvezett bevételnél. A pótlékok és
bírság bevételét 1.000 millió Ft cisszegben tervezi. A rendelettewezet a|apján a Józsefuáľosi
onkoľmĺányzatot3.863.936 eFtipartuési adó és 9.333 e Ft pótlék, bírság bevétel illeti meg.
Az onkoľmányzatiparűzésiadóból származő2OI5. évi bevétele223.996 e Ft-tal magasabb a
20 | 4 .év i tew ezett bevételnél.

il. A beterjesztés ĺndoka

A Fővarosi Önkormanyzat e|készítette és a keriileti <lnkormiínyzatoknak 20|5. január 10.
napjan véleményezésre megküldte a Fővárosi onkoľmányzatot és a kerĹileti
önkoľmlĺnyzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásiĺľól szóló
rendeletteľvezetét. Az Fmt.5. $ (1) bekezdése e|őírja, hogy a Fővaľosi onkoľmanyzatnak a
těrgyévre vonatkozó ľendeletteľvezetet a keľületi tinkormányzatok részéľe véleményezés
céljából a tárgyév januar 10. napjáig kell megktildenie, a véleményezésre a keľületnek
legalább 15 rrapot kell biztosítani.

ilI. A dtintés célja' pénzügyĺ hatása

Az önkoľmányzatoknak véleményezési jogot biztosít a Fmt. Megá||apithatő, hogy a
renđelettervezet a magasabb szintú jogszabá|yokbarlmeghatźttozottak alapjan készĺilt e|, ezért
j avasolom a beteľj e sztett hattlr o zati j avaslat el fo gadását.

A forrásmegosztási ľendelet teľvezetben szeľeplő, az onkoľmányzatot megillető megosztott
bevételt - 3.863.936 e Ft ipar(izési adó és 9.333 e Ft pótlék, bírság - a f0|5. évi
ktiltségvetésben tervezni kell.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Képviselő-testiilet döntése a fővárosi ĺinkormányzat és a keľületi önkormányzatok közötti
forrásmegosztásarő| sző|ő 2006. évi C)oo(III. törvény 5. $ (1) bekezdésén alapul.

Fentieka|apjánkéremaza|ábbihatźnozati javaslatelfogadását.



Határozati javaslat

A Képvĺselő.testület úgy dönt' hogy

1. a Fővaľosi Önkoľmźnyzatot és a keriileti tinkormźnyzatokat osztottan megillető
bevételek 201.5. évi megosztásźlró| szóló Fővárosi k<izgyĹĺlési rendeletteľvezetben
foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Polgáľmester
Hataridő : 201- 5. jaĺuár 22.

2. felkéri a Polgármesteľt, hogy 20|5. janufu 25.
Fővaľosi onkorman yzat részére.

Felelős: Polgármester
Hatáľidő: 20|5. janufu 25.

napjáig a határozatot küldje meg a

A dtintés végrehaj tá sńt v égző szerv ezeti egység: Pénzii gyi Ügyosztály

Budapest, 201 5. januar 12.

Tĺirvényességi ellenőľzés:
Danada.Rimán Edĺna

&ť"ń
dľ. Kocsis M;áté

polgáľmester ą.
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