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   Az Országgyűlés 

 
Önkormányzati bizottságának Költségvetési és pénzügyi 

 bizottságának 
 
 

a j á n l á s a 
 

a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti 
forrásmegosztásról szóló 2003. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 

T/16391. számú törvényjavaslat 
 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Önkormányzati bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, 
valamint Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) 
megvitatta a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti 
forrásmegosztásról szóló 2003. évi CXIV. törvény módosításáról szóló, T/16391. számon 
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/16391/2-7. számú módosító 
javaslatokat. 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  
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 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a 
fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti 2003. évi CXIV. törvény 
(továbbiakban: forrásmegosztási törvény) 6. § (2) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /1. § (1) A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti 2003. évi 
CXIV. törvény (továbbiakban: forrásmegosztási törvény) 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A fővárosi önkormányzat az Állami Számvevőszék által ellenőrzött és 
jóváhagyott Útmutatót a kerületi önkormányzatok részére legkésőbb a tárgyévet megelőző év 
október 31. napjáig, illetve a korrekcióhoz a tárgyévet követő év április 15. napjáig megküldi. 
A kerületi önkormányzatok az adatszolgáltatásnak a tárgyévet megelőző év november 30. 
napjáig, illetve a korrekcióhoz a tárgyévet követő év május 5. napjáig tesznek eleget. A 
felújítási és fejlesztési kiadási szükségletek számításához szükséges vagyonkataszteri adatok 
tekintetében a tárgyévi adatokat tartalmazó Útmutató megküldésével egyidejűleg a tárgyévet 
megelőző év november 30-ig, a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok a 
tárgyévhez tartozó vagyonkataszteri adatokat [önkorrekció] az Állami Számvevőszékkel 
történt egyeztetés után keretében módosíthatják. A[z önkorrekciót] módosítást a 
vagyonkataszteri adatokon át kell vezetni, azoknak összhangban kell lenniük más 
jogszabályban meghatározott statisztikákban történt átvezetésekkel." 
 

Indokolás: Lásd a T/16391/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a 
forrásmegosztási törvény 6. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § (1) A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti 2003. évi 
CXIV. törvény (továbbiakban: forrásmegosztási törvény) 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:/ 
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 "(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. napjáig megküldi. A kerületi önkormányzatok az adatszolgáltatásnak a 
tárgyévet megelőző év november 30. napjáig, illetve a korrekcióhoz a tárgyévet követő év 
május 5. napjáig tesznek eleget. A felújítási és fejlesztési kiadási szükségletek számításához 
szükséges vagyonkataszteri adatok tekintetében a tárgyévi adatokat tartalmazó Útmutató 
megküldésével egyidejűleg a tárgyévet megelőző év november 30-ig, a Fővárosi 
Önkormányzat 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.] Az önkorrekcióra csak az Állami Számvevőszék 
ellenőrzését követően kerülhet sor." 
 

Indokolás: Lásd a T/16391/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  Élő Norbert, Gy. Németh Erzsébet, Pál Tibor, Molnár Gyula, Hagyó Miklós 
képviselők a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a forrásmegosztási törvény 6. § (2) 
bekezdésének a módosítását javasolják: 
 
 "(1) A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti 2003. évi CXIV. 
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.] 30. napjáig megküldi. A kerületi önkormányzatok az 
adatszolgáltatásnak a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig, illetve a korrekcióhoz a 
tárgyévet követő év május [5.] 31. 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, [F]fővárosi [Ö]önkormányzat 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.”" 
 

T/16391/6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 6., 7., 9. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/16391/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

4.  Élő Norbert, Gy. Németh Erzsébet, Pál Tibor, Molnár Gyula, Hagyó Miklós 
képviselők a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében a forrásmegosztási törvény 6. § (5) 
bekezdésének az elhagyását és (6) bekezdésének a módosítását javasolják (a javaslat 
elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "(2) A forrásmegosztási törvény 6. §-a a következő új (5) [és (6)] bekezdés[ekk]sel 
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 megállapítása 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.”] 
 
 „[(6)] (5) A nyilvánvalóan hibás, téves adatokat a bázisévi forrásmegosztás 
korrekciója során a tárgyévi forrásmegosztáson is át kell vezetni. Ennek érdekében a [A] 
fővárosi önkormányzat, különösen az ingatlanvagyon-kataszterből származtatott adatok 
vonatkozásában, de egyéb adatok tekintetében is, a forrásmegosztás egyedi és átlagadataira 
vonatkozóan határértékeket és arányokat állapíthat meg a fővárosi kerületek véleményének 
figyelembevételével. A határértékek megállapításánál köteles figyelembe venni az egyéb 
jogszabályban előírt értékeket (összegeket), a [F]fővárosra vonatkozó statisztikai adatokat. A 
tárgyévre vonatkozó határértékek és arányok évente kerülhetnek megállapításra, amelyet a 
[F]fővárosi [Ö]önkormányzat a tárgyévet megelőző év október 31-ig, az Útmutatóval együtt 
küld el a kerületi önkormányzatoknak.”" 
 

T/16391/6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 6., 7., 9. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16391/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő egyetért
- a Kormány képviselője egyetért
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5.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében a 

forrásmegosztási törvény 6. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A forrásmegosztási törvény 6. §-a a következő új (5) és (6) bekezdésekkel egészül 
ki:/ 
 
 "(5) A nyilvánvalóan hibás, téves illetve [lehetetlen] valótlan adatokat a bázisévi 
forrásmegosztás korrekciója során a tárgyévi forrásmegosztáson is át kell vezetni. A hibás 
vagy [lehetetlen] valótlan adatok megállapítása 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." 
 

Indokolás: Lásd a T/16391/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

6.  Élő Norbert, Gy. Németh Erzsébet, Pál Tibor, Molnár Gyula, Hagyó Miklós 
képviselők a törvényjavaslat 1. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a javaslat 
elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "(3) A forrásmegosztási törvény 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
 
 „(2) Az adatkorrekciók – a 6. § (5) 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.”" 
 

Megjegyzés: Jogszabályszerkesztési szempontból a következő felvezető szöveget javasoljuk: „(3) a 
forrásmegosztási törvény 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:”. 

 
Megjegyzés: A törvényjavaslat a forrásmegosztási törvény 7. §-át nem módosítja. 
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T/16391/6. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 4., 7., 9. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/16391/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

7.  Élő Norbert, Gy. Németh Erzsébet, Pál Tibor, Molnár Gyula, Hagyó Miklós 
képviselők a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésében a forrásmegosztási törvény 15. § (2) 
bekezdésének a módosítását javasolják: 
 
 "[(3)] (4) 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 forrásmegosztáshoz 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 
ónkormányzatok részesedését deficitarányosan növelik, illetve csökkentik. A részesedési 
arány elmozdulásának meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni a téves, hibás adatok 
önkorrekciójára, illetve költségvetési szervek intézményfenntartói jogának átadására 
visszavezethető változásokat.”" 
 

T/16391/6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 4., 6., 9. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16391/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

8.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésében a 
forrásmegosztási törvény 15. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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 /(3) 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 forrásmegosztáshoz képest maximum [10] 12,5 %-kal 
nőhet és legfeljebb [5] 7,5 %-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 ónkormányzatok részesedését deficitarányosan növelik, illetve csökkentik." 
 

Indokolás: Lásd a T/16391/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

9.  Élő Norbert, Gy. Németh Erzsébet, Pál Tibor, Molnár Gyula, Hagyó Miklós 
képviselők a törvényjavaslat 1. § (5) bekezdésében a forrásmegosztási törvény 16. § (3) 
bekezdésének a módosítását javasolják: 
 
 "[(5)] (6) A forrásmegosztási törvény 16. § (3) bekezdésének helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 „(3) A [F]fővárosi [Ö]önkormányzat 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 követő 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.”" 
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T/16391/6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 4., 6., 7. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16391/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

10.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 2. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "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." 
 

Indokolás: Lásd a T/16391/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

11.  Élő Norbert, Gy. Németh Erzsébet, Pál Tibor, Molnár Gyula, Hagyó Miklós 
képviselők a törvényjavaslat 2 §-ának a módosítását és a 3. §-ának az elhagyását javasolják: 
 
 "[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.] 
 
 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 korrekciója során kell alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/16391/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. szeptember 12. 
 
 
 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
 bizottság elnöke  

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 
 

 


