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módosító javaslat

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján a fővárosi önkormányzat
és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2003. évi CXIVV törvény
módosításáról szóló TI] 6391 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő.

A törvényjavaslat 1 .§ (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint javaslom módosítani:

(1) A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti 2003 . évi CXIVV törvény
(továbbiakban: forrásmegosztási törvény) 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép :

„ (2) A fővárosi önkormányzat az útmutatót a kerületi önkormányzatok részére legkésőbb a
tárgyévet megelőző év október 31 . napjáig, illetve a korrekcióhoz a tárgyévet követő év
április [15.1 300 napjáig megküldi. A kerületi önkormányzatok az adatszolgáltatásnak a
tárgyévet megelőző év november 30. napjáig, illetve a korrekcióhoz a tárgyévet követő év
május [5.J 3]. napjáig tesznek eleget . A felújítási és fejlesztési kiadási szükségletek
számításához szükséges vagyonkataszteri adatok tekintetében a tárgyévi forrásmegosztásra
vonatkozó adatokat tartalmazó útmutató megküldésével egyidejűleg a tárgyévet megelőző év
november 30-ig, a [FJfővárosi lÖpnkormányzat és a kerületi önkormányzatok a tárgyévhez
tartozó vagyonkataszteri adatokat önkorrekció keretében módosíthatják . Az önkorrekciót a
vagyonkataszteri adatokon át kell vezetni, azoknak összhangban kell lenniük más
jogszabályban meghatározott statisztikákban történt átvezetésekkel . "

(2) A forrásmegosztási törvény 6. §-a a következő új (S) [és (6)J bekezdés[ekkAel egészül ki:



[„ (5) A nyilvánvalóan hibás, téves illetve lehetetlen adatokat a bázisévi forrásmegosztás
korrekciója során a tárgyévi forrásmegosztáson is át kell vezetni. A hibás vagy lehetetlen
adatok megállapítás úgy történik, hogy a forrásmegosztás számításait végző szervezet évről-
évre a kerületi és fővárosi önkormányzat vagyonkataszteri és más adatainak
vonatkozásában minimum és maximum értékeket vagy arányokat állapíthat meg. A
mértékek túllépéséről az adott (lehetetlen adatot szolgáltató) önkormányzatot tájékoztatni
kell . "J

„[(6)j

A törvényjavaslat 1 . §-a új (3) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (3)-(6) bekezdés számozása
(4)-(7) bekezdésre változik.-

(3) A forrásmegosztási törvény 7.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint változik.-

, (2) Az adatkorrekciók - a 6. ¢ (S) bekezdésében foglaltakon túl- kizárólag a következőkre
vonatkoznak:

a) a működési kiadások tisztított összegének meghatározása (a pénzforgalom nélküli
kiadásokból a felhalmozási célú tartalékok, felújítási, felhalmozási célú, de működési
célúként tervezett kiadások kiszűrése) ;

b) a gyűjtő jelleggel használt szakfeladatokon (pl . igazgatás, településüzemeltetés) tervezett
működési kiadások átrendezése a megfelelő szakfeladatokra ;

c) a számításokban nem szereplő bevételekből (pénzmaradvány, áfa) tervezett kiadások
kiszűrése;
d) az egyszeres folyó bevételekből tervezett - a deficitarányok meghatározásánál torzítást

okozó - kiadások kiszűrése. "

[(3)j L~ A forrásmegosztási törvény 15. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

,(2) Az egyes kerületi önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat részesedési aránya a
mindenkori megelőző év forrásmegosztásához képest maximum 10%-kal nőhet és legfeljebb
5%-kal csökkenhet. E követelmény a tárgyévi forrásmegosztás készítésekor az egy évvel
korábban készített előző évi forrásmegosztáshoz, a forrásmegosztás megelőző évre vonatkozó



korrekciójakor az egy évvel korábban az azt megelőző évre vonatkozóan elfogadott korrigált
forrásmegosztáshoz képest érvényesül. A módszer alkalmazása miatt bekövetkező eltérések a
forrásmegosztás során a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok részesedését
deficitarányosan növelik, illetve csökkentik. A részesedési arány elmozdulásának
meghatározása során fgvelmen kívül kell hagyni a téves, hibás adatok önkorrekcióiára,
illetve költségvetési szervek intézményfenntartói jogának átadására visszavezethető
változásokat . "

[(5)J (6) A forrásmegosztási torvény 16 . § (3) bekezdésének helyébe a kővetkező rendelkezés
lép :

„ (3) A [FJfővárosi [Öl nkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztási
korrekcióról szóló rendelet tervezetét, beleértve a (4)(5) bekezdésben foglalt számításokat és
képleteket is, a tárgyévet követő év augusztus 15 . napjáig kell a kerületi önkormányzatoknak
véleményezésre megküldeni, azt a kerületi önkormányzatok szeptember 15-ig véleményezik . A
forrásmegosztásról szóló rendeletet tárgyévet kévető év szeptember 30-ig fogadja el a
Fővárosi Közgyűlés .
A korrigált számítás a tárgyévre vonatkozó tényszámok ismertté válását követően készül el a
8-15. §-okban szabályozott eljárás szerint az ott szereplő tervezett, illetve bázisévi adatok
helyett a tárgyévi tényleges adatok és mutatószámokra alapozva . A korrigált számítás során
nem változnak a fejlesztési kiadásokra vonatkozó e törvény 4 . számú mellékletében szereplő
számítások, a 4. számú melléklet 2. b) pontjában meghatározott felhalmozási és tőkejellegű
kiadások kivételével. Az egyes kerületi önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat elismert
összes fejlesztési kiadása viszont nem haladhatja meg az adott önkormányzat által a
tárgyévben ténylegesen teljesített felhalmozási és tőkejellegű kiadások szintjét, az emiatt
esetlegesen felszabaduló összeggel a többi önkormányzat elismert fejlesztési kiadása
emelkedik azonos százalékos mértékkel. A fővárosi önkormányzatot az 5 . § (3) bekezdése
szerint megillető adóérdekeltségi költség legfeljebb a tényleges igénybevétel mértékéig vehető
számításba. A korrigált számításokban az új korrekciós igények meghatározásánál is
figyelembe kell venni a tárgyidőszakot megelőző év korrekciójából származó, a tárgyévi
forrásmegosztást korábban módosító eltéréseket. "

A törvényjavaslat 2 .§-a és 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép :

[2.§ E törvény 1. § (3) bekezdésében módosított forrásmegosztási törvény 15. § (2)
bekezdésének rendelkezéseit először a 2004. évi korrekció során, tehát a 2005. augusztus
15-én kiküldendő tervezetben kell alkalmazni .

3.§ E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba .1

2. ~ (1) E törvény a kihirdetését követő 8 . napon lép hatályba.
(2)Az e törvény 1 . ~ (3) bekezdésében módosított forrásmegosztási törvény 15 . ~-~2)
bekezdésének rendelkezéseit először a 2006. évi forrásmegosztás, illetve a 2005. évi



forrásmegosztás korrekcióin során kell alkalmazni.

Budapest, 2005. június ,C ° "

Ti 1-a 0 i`

Indokolás

A törvényjavaslat új (5)-(6) bekezdései mind a forrásmegosztás számításait végző
szervezetnek, mind a Fővárosi Önkormányzatnak lehetővé teszik, hogy - különösen az
ingatlanvagyon-kataszterből származó adatok esetében - határértékeket és arányokat
állapítson meg. Elegendő, hogy kizárólag a Fővárosi Önkormányzat rendelkezzen ilyen
jogosítvánnyal.

A módosító javaslat néhány pontosításon túl rendelkezik arra vonatkozóan is, hogy a
forrásmegosztás, illetve annak korrekciója során alkalmazott, a részesedési arányok
elmozdulása tekintetében javasolt új százalékos értékeket, mely időponttól kell alkalmazni .
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