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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztás mikéntjét a 2006. 

évi CXXXIII. törvény szabályozza. A hatályos forrásmegosztási törvény szerint az osztottan 

megillető bevételekből a Fővárosi Önkormányzat részesedése 54%, míg a kerületek részesedése 

46%. 

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. 

 

A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi 

megosztásáról szóló fővárosi rendelettervezet alapján a kerületet összesen 2.028.261 eFt helyi 

iparűzési adó bevétel illeti meg. Ez az előző évi önkormányzatot megillető arányhoz viszonyítva 

343.687eFt-tal (20,4%) több támogatást irányoz elő. 

 

Ebből a megosztásból az iparűzési adó 2022. évi várható bevétele 2.023.512 eFt (előző évben 

1.684.084 eFt), a pótlékból, bírságból származó részesedés összege 7.833 eFt (előző évben 2.937 

eFt). A részesedési arány szerint a kiadás miatti csökkentések a bevételből 3.083 eFt (előző évben 

2.444 eFt) elvonást jelent az önkormányzatnak.  

2021. évben az előirányzathoz képest 1.934.983 e Ft került kiutalásra. A számok tükrében jól 

látható, hogy a 2021. évi betervezett iparűzési adóból 250.406 e Ft-tal több került leutalásra.  

 

A főváros által beszedett idegenforgalmi adó bevételből a megosztás alapján 213 eFt (előző évben 

240 eFt) bevétel illeti meg az önkormányzatot. A 2021. évi teljesítés 154.476 Ft. 

 

Összesen a Fővárosi Önkormányzattól 2022. évben (iparűzési adó +idegenforgalmi adó) 2.028.474 e 

Ft leutalása várható. 

 

A jelenlegi forrásmegosztási törvény szerint a forrásmegosztási összeg év közbeni korrekciójára 

nincs lehetőség. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fővárosi rendelettervezettel 

kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjék. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2022. (I. 20) határozata a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat 

osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló rendelettervezet 

véleményezéséről: 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

 

I. a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2022. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet tudomásul veszi. 

 

 II. a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2022. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet nem támogatja. 

 



II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről, a testületi ülést 

követően haladéktalanul értesítse Karácsony Gergely főpolgármester urat. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bese Ferenc polgármester 

 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat 

elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. 

 

 

Budapest, 2022. január 11. 
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