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OGY KTK

2005. évi . . . . tórv'ény

a fővárosi őnkományzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szálö
2003. évi CXIV. törvény ruódosit{sáról

1 .§

44-} IROMANJÉ-INYti .v

(1) 14 fővárosi őrkormányzat és a kan lati ünkormdnyzatok kozótti 2003. évi CXTV törvény
(továbbiakban : foerásnzegosztdsi tarvény) 6 . § (2) bekezdése helyébe az a lábba rendelkezés
16P .-

— (2) A fovárosi őrkormányzat az útmutatót a kerületi önkormányzatok részére legkésőbb a
tárgyévet megelőző év ok-fíber 31 . napjáig, illetve a korrekcióhoz a tárgyévet követű év
április 15. napjáig megkt9ldi. A kerületi ónkormányzatok az adatezolgáltatásxaak a tárgyévet
megeláző év november 30 . napjáig, illetve a korrekcióhoz a tárgyévet követő év május 5 .
napjáig tesznek eleget . A felújítási és fejlesztési kiadási szükségietek számításához szükséges
vagyonkataszteri adatok tekintetében a tárgyévi adatokat tmtalmazá útmutató megküldésével
egyidejűleg a tárgyevet rnegel~zö év november 30-ig, a Fővárosi Űrkormányzat és a kerületi
őrkormányzatok a tárgyévhez tartozó vagyonkataszteri adatokat önkorrekció keretében
módosíthatják. Az önkorrekciót a vagyonkataszteri adatokon át kell vezetni, azok-alak
összhangban keli lennü3k más jogszabályban~ meghatározott statisztikákban tártért
átvezetésekkel."

(2) Aforrásmegosztási tárvény 6. §-a ca kovetkezó ú (5) és (6) bekezdésekkel egésziil ki :

„ (5) A nyilvánvalóan hibás, téves illetve Iehetetlen adatokat a bázisévi forrásmegosztás
korrekciója során a tárgyévi forrásmegosztáson is át kell vezetni_ A hibás vagy lehetetlen
adatok megállapítás úgy tárténak, 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 szolgáltatö) őrkormányzatot tájékoztatni kell ."

„ (6) A fűvárósa önkormányzat, különösen az ingatlanvagyon-kataszterből származtatott
adatok vonatkozásában, de egyéb adatok tekintetében is, a forrásregosztás egyedi és
átl g~aira vonatkozóara határértékeket és arányokat állapíthat meg . A határértékek
megállapításánál köteles figyelembe venni az egyéb jogszabálybasa előirt értékeket
(összegeket), a Fővárosraa vonatkozó statisztikai adatokat . A tárgyévre vonatkozó határértékek
és arányok évente kehülhetnek megáffapitásra, a Fővárosi Önkormányzat a tárgyévet
megelőző év október 31-ig, az Utmutatával együtt küld el a kerületi hnk +Ányzato~."
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(3) A forrásmegosztási rciy ny 15. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés Záp :

„(2) Az egyes kerMeti önkormányzatok és a fővárosi. önkormányzat részesedési aránya a
mindenkori megelőző év forrásmegosztáshoz képest maximum 10%-kal nőbot és legfeljebb
5%-kal csc kkenhet. E követelmény a tárgyévi forrásmegosztás készítésekor az egy évvel
korábban készített előző évii forrásmegosztáshoz, a forrásmegosztás megelőzős évre vonatkozó
korrekciójakor az egy évvel korábban az, azt vxcgelöző évre vonatkozóan elfogadott korrigált
forrásmegosAdshoz képest érvényesül . A módszer Alkalmazása miatt bekávetkezó eltérések a
forrásmegosztás során a fővárosi önkormányzat és a kerületi ónkormányzatok részesedését
deficitaranyosan ní5vea, illetve esőkkentik ."

(4) A forrásmegosztási törvény 16. § (2) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés láp :

,(2) A tárgyévre vonatkozó forrásmegosztási rendelet tervezetet a tárgyév február 1-jéig kell
benyújtani és azt a Fővárosi Kőzgyülés február 15-ig fogadja el, a tárgyévre vonatkozó
forrásmegosztási rendelet tervezetet a kerületi önkormányzatoknak a tárgyév január 13 .
napjáig kelt véleményezésre megküldeni ."

(S) A forrásmegosztási torvény 16: § (3) bekezdésének helyébe a kővetkező rendelkezés láp :

„(3) A Fővárosi t nkormányzat és a kerületi t nkarmányzatok k#zötti forrásmegosztási
korrekcióról szóló rendelet tervezetét, beleértve a 4 (5) bekezdésben foglalt számításokat és
képleteket is, a tárgyévet kővető év augusztus i5 . napjáig kell a kerületi önkormányzatoknak
véleményezésre megküldeni, azt a kerületi önkormányzatok szeptember I S-ig véleményezik .
A forrásmegosztásról szóló rendeletet tárgyévet kévető év szeptember 30-ig fogadja eI a
FSvárosi Kőzgyúlés .

A korrigált számhárs a tárgyévre vonatkozó tényszámok ismertté válását követően készül el
a S-15. §-okban szabályozott eljárás szerint az ott szereplő tervezett, illetve bázisévi adatok
helyett a tárgyévi tényleges adatok és mutatószámokra alapozva_ A korrigált szánófás sarán
néni változnak a fejlesztési kiadásokra vonatkozó e törvény 4 . számú mellékletében szerepkő
számítások, a 4, számú, melléklet 2 . b) pontjában meghatározott felhalmozási és t8kejellegü
kiadások kivételével . Az egyes kerületi önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat elismert
összes fejlesztési kiadása viszont nem haladhatja nieg az adott őnkormáuy :at által a
tárgyévben ténylegesenn teljesített felhalmozási és tőkejellegű kiadások szintjét, az emiatt
esetlegesen felszabaduló összeggel a többi önkormányzat elismert fejlesztési kiadása
emelkedik azonos százalékos mértékkel . A fövarosi önkormányzatot az 5 . § (3) bekezdése
szerint megihetó adóérdekeltségi költség legfeljebb a tényleges igénybevétel mértékéig
vehető számításba. A konxgált s~tásokban az új korrekciós igények meghatdm7Ágánál is
figyelembe kell venni a tárgyidfszakot megelőző év korrekciójából származó, a tárgyévi
forrásmegosztást korábban módosító eltéréseket ."
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(6) .4 forr£ísmegosztási tr rv<fny 16- §-a a kavetkezó új (4) bekezdéssel egészúl ki, és ezzel
egyidejűleg a jelenlegi (4)-(6) bekezdések jelőrse (5)-(7) bekezdésre változik :

„(4) A korrekció rendelettervezetével együtt a Főváros! C nkormányzat köteles a felújítási és
fejlesztési adatok feldolgozására (számítására) vonatkozó eljárásokat (képleteket) az egyéb
jogszabályban meghatározott statisztikai adatlapok megfelelS rovataira t~ rténö hivatkozással
a kerületi ángykormányzatoknak elküldeni . A kerületi ~ dwnnányzatok véleményezési joguk
keretében észrevételezhetik vagy jóváhagyólag tudomásul vehetik a számftá okát .
Véleményezési joguk határideje a korrekciós eljárás határidejéhez igazodik."

2.§

E tőrvény Z . § (3) bekezdésében módosított :Forrásmegosztási törvény 15 . § (2) bekezdésének
rendelkezéseit először a 2004 . évi korrekció során, tehát a 2005 . augusztus 15-én kiküldendő
tervezetben kell alkcalm«izni .

3.§

E torvény a kihirdetését követő 8. napon lég hatályba .

INDOKLÁS

A tőrvénymódositás feltételezi, hogy a forrásmegosztás kiterjedése és elvei (teljes
számbavétel, deficitarányosság stb .) változatlanul érvényesek.

A 6. § (2) javasolt kiegészítése és az új bekezdések 6 . § (5), (6) megjelenésével lepetövé
válik a hibás, téves illetve a lehetetlen adatok idc ben történő kijavítása . Az általunk
javasolt tdrvénymódosításban megtelenik aa visszacsatolás elve.

A törvény 15 . § (2) bekezdés m6dasítása csökkenti az egyik évről a másikra lehetséges
részesedési arány elmozdulásokat .

A tc vény 16 . § (2)-(3) bekezdései tArtalTnar a hatáúdákre vonatkozó f6 szabályokat .
A határidek inódositásával az önkorniányzatoknak lehetőséget biztosítunk a
véleménye7,ésre .

$udapest, 2005. május 27-
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