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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testültének 2011. január 20 
- i ülésén Élő Norbert Képviselő Úr a Képviselő-testület által a 30/201 O. (XII. 17.) számú 
rendelettel elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat 22.§ (2) bekezdése alapján 
kezdeményezte, hogy önkormányzatunk forduljon felterjesztéssel az önkormányzatok 
elégtelen mértékű finanszírozása, valamint a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi 
önkormányzatokat osztottan megillető bevételek megosztásáról szóló rendelettel 
kapcsolatban. 
Képviselő Úr az alábbi kérdésekben kezdeményezte a felterjesztést: 

"Felterjesztés 
Alapvetőerr három problémával kell egyelőre foglalkozni. 

l. Az idegenforgalmi adó megosztási rendszerét felül kell vizsgálni. Nem jó az, ha a 
forrásmegosztásnak ez nem tárgya, mert az idegenforgalom összbudapesti kérdés. 
Másrészt a külső kerületek kevesebbet kapnak. 

2. A közösségi közlekedés finanszírozási helyzetét is legalább egy ciklusra kell 
megoldani, figyelembe véve, hogy vannak kerületek által finanszírozott járatok és 
ezek száma növekedni fog. 

3. Az iparűzési adóról szóló törvény tavaly nyári változtatása okán sem tudjuk egyelőre 
ez mennyi iparűzési adót von ki a fővárosból és így a forrásmegosztásbóL Erre is fel 
kell hívni a figyelmet." 

A felterjesztés módját a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101.§ - a 
szabályazza az alábbiak szerint: 

"l O l. § (l) A képviselő-testület az önkormányzati jogokat, illetőleg a helyi 
önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben - közvetlenül vagy 
érdekképviseleti szervezete útján- az adott kérdésben hatáskörrel rendelkező állami szerv 
vezetőjéhez fordulhat, és 

a) tájékoztatást, adatot, szakmai és jogértelmezési kérdésben állásfoglalást (a 
továbbiakban együtt: tájékoztatás) kérhet; 

b) javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti; 
c) az általa irányított szerv működésével, illetőleg az általa kibocsátott jogszabállyal, 

jogi irányítási eszközzel és egyéb döntésével kapcsolatban véleményt nyilváníthat, 
kifogással élhet, kezdeményezheti annak megváltoztatását vagy visszavonását. 
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(2) A megkeresett szerv a megkeresésre harminc napon belül köteles érdemben 
válaszolni. 

(3) Ha a tájékoztatás, illetőleg a válaszadás vagy az intézkedés nem a megkeresett szerv 
hatáskörébe tartozik, az köteles a megkeresést három napon belül áttenni a hatáskörrel 
rendelkező szervhez, és erről a megkereső helyi önkormányzatot egyidejűleg 
tájékoztatni." 

Az indítványt az SZMSZ 22.§ (2) bekezdése alapján terjesztettem a Képviselő-testület elé~az 
alább megfogalmazott határozati javaslatok az indítványt tevő képviselő javaslatai, melyeket 
mint előterjesztő nem támogatok 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101.§ -a alapján felterjesztéssel fordul az 
illetékes miniszterhez és az Országgyűlés elnökéhez az alábbi ügyekben: 

l. Kezdeményezi az illetékes miniszternél és az Országgyűlés elnökénél a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (l )-(2) bekezdésében az idegenforgalmi adó 
bevezetésének jogosultjáról szóló részek módosítását, úgy hogy az idegenforgalmi adó 
bevezetéséről a fővárosi önkormányzat legyen jogosult dönteni. 

2. Kezdeményezi az illetékes miniszternél, hogy a közösségi közlekedés 
finanszírozásának szabályozását oly módon alakítsák át, amely legalább egy 
önkormányzati választási ciklusan keresztül biztosítja annak kiszámítható 
finanszírozását. 

3. Felhívja az illetékes miniszter figyelmét, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvényben az iparűzési adóra vonatkozó szabályozás tavaly nyári módosítása negatív 
hatással lehet a fővárosi önkormányzat adóbevételeire, és így érinteni fogja a fővárosi 
önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztást szabályozó 
rendeletet is. 

Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. Szabó Krisztián jegyző 
V égrehajtás előkészítésért felelős: Verbai Lajos főosztályvezető 

Budapest, 2011. március 7. 
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