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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 

 

Az önkormányzatok finanszírozási rendszere folyamatos átalakuláson megy keresztül. A 

kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait egyre inkább az önkormányzatoknak kell 

előteremtenie.  

A helyi adóbevételek súlyát a helyi önkormányzatok költségvetésében egyértelműen aláhúzza 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény. A vonatkozó rendelkezések szerint a 

kötelező feladatok ellátásnak biztosításához az állam a maga támogatásán kívül elvárja a saját 

bevételek beszedését is. 

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló 

törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok tekintetében a kötelezően 

ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak ellátásához – felhasználási kötöttséggel – 

támogatást biztosít. A támogatási szempontok között szerepel takarékos gazdálkodás mellett a 

helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját és tényleges saját bevétele.  

E rendelkezések figyelembe vételével a helyi adók szerepe még jelentősebb szerepet kap az 

önkormányzatok költségvetésében, a pénzügyi stabilitásuk megteremtésében. 

Önkormányzatunk költségvetésében jelenleg is igen jelentős helyet foglalnak el a helyi adók, 

2015. évben bevételeink 28%-át jelentik.  

 

A jövőben minden eszközt és lehetőséget fel kell tárni és használni ahhoz, hogy a település 

saját bevételeinek jelentős részét képező adóbevételek beszedésre kerüljenek, valamint az 

adózói nyilvántartások teljes körűek és valós adattartalmúak legyenek. 

Fel kell deríteni az adóztatásból „szándékosan” kimaradt adózók körét, valamint a bevallást 

elmulasztó adózói kört. A fizetési fegyelem és adóbefizetési morál az állampolgárok részéről 

egyre nehezebben teljesíthető feladatnak minősül. Az adóhatóságra még nagyobb feladat 
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hárul akkor, ha a befizetésekkel elmaradó adózók mellett, a több éve húzódó nem fizető 

állampolgárokat szeretné beterelni az adófizetők soraiba.  

 

A helyi adóhatóság az adóhátralékosok esetében él az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény rendelkezésével és a végrehajtási cselekmény megindítása előtt felhívja az adóst a 

fizetésre. A tapasztalatok szerint az adóalanyok jelentős része a felhívásra sem teljesíti 

kötelezettségét.  

A hátralékok minél nagyobb arányban történő behajtása, valamint megfelelő ellenőrzési 

stratégia kidolgozása, a bírság tételek emelése nem csak az önkormányzati adóbevételeket 

növeli, hanem várakozásunknak megfelelően a jövőben az adózói morál tekintetében is 

javulást eredményez. 

 

A helyi adók beszedésén kívül az önkormányzati adóhatóság jár el az adók módjára 

behajtandó köztartozás jogosultjának megkeresése alapján. Ennek leggyakoribb esete a 

szabálysértési bírság, helyszíni bírság, közigazgatási bírság végrehajtása ügyében történő 

megkeresés. A szabálysértési bírság, helyszíni bírság teljes egészében, a közigazgatási bírság 

40%-ban illeti meg az önkormányzatot, egyéb adók módjára behajtott köztartozást 100%-ban 

át kell utalni a behajtást kérőnek. 

A külső megkeresésre indított ügyek 38%-át teszik ki az összes végrehajtási ügynek. Az adók 

módjára behajtandó köztartozás végrehajtása ügyében 2015. június 30-ig 225 db megkeresés 

érkezett. Az első félévben összesen közel 600 db iktatórendszerben nyilvántartott folyamatban 

lévő végrehajtási ügy keletkezett. 

 

 

Az adócsoport jelenleg 1 fő csoportvezetővel és 4 fő ügyintéző státusszal látja el az 

adóigazgatási feladatokat. Az ügyintézők munkaterületeinek átszervezése már korábban 

megtörtént, az egyenlő leterheltség és a zökkenőmentes helyettesítés érdekében. Az 

ügyintézők között az adózók nevének kezdőbetűje szerint került felosztásra valamennyi 

adónem és az egyéb adóigazgatási feladat. Az ügyintézők már jelenleg is maximális 

leterheltséggel dolgoznak, éves szinten az egy ügyintézőre jutó ügyiratforgalom 1300-1400 

darabot jelent. Az adóztatási munka legnehezebb részfeladata – az adóhiány feltárása mellett 

– a jogerősen kiszabott, de határidőre be nem fizetett adóhátralékok behajtása.  

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45.§-a szerint: 

„A helyi önkormányzat az ügykörébe tartozó adók és illetékek hatékony beszedésének 

elősegítésére a feltárt és beszedett adóhiányból, valamint a beszedett adó- és 

illetéktartozásból az önkormányzatokat megillető bevétel terhére rendeletében szabályozhatja 

az anyagi érdekeltség feltételeit. 

Az érdekeltségi célú juttatásból az adó- és az illetékhatáskör címzettjei, továbbá a 

polgármesteri (főpolgármesteri), valamint a megyei önkormányzati hivatal adó- vagy 

illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselői részesülhetnek.” 

 

Az adóügyi érdekeltségi rendszer bevezetésével ösztönözve lehetnek a végrehajtással és 

ellenőrzéssel érintett dolgozók, ennek az egyáltalán nem népszerű feladatnak az ellátására.  

Az érdekeltségi rendszer bevezetésével növekednének az adóbevételek, javulna az adózási 

fegyelem egyrészt azért, mert az adóbeszedésben érdekeltek köztisztviselők, másrészt pedig 

ennek olyan üzenete lenne az adóalanyok felé, hogy az önkormányzat fontosnak tartja az 

adózási kötelezettségek teljesítését.  

 



 3 

Az Állami Számvevőszék 2010. évben 31 települési önkormányzatnál ellenőrizte a helyi adók 

rendszerében a hatékonyság és eredményesség érvényesülését. A vizsgálatról készült jelentés 

megállapítása szerint, „Az ellenőrzött önkormányzatok 42%-ánál már 2010-ben helyi 

rendeletben szabályozták a Htv.-ben biztosított lehetőséggel élve az anyagi érdekeltségi 

rendszer feltételeit. Az anyagi ösztönzés e formáját az 1,8 milliárd Ft-nál nagyobb 

adóbevétellel rendelkező önkormányzatok mindegyike, a többieknek negyede alkalmazta már. 

A helyi érdekeltségi rendelet tervezet készítése során megvizsgáltuk más települések 

érdekeltségi rendszerét. Megállapítható, hogy az anyagi érdekeltség feltételeiben jelentős 

különbségek vannak. A helyi rendelet tervezet az összevetettek tekintetében nem mondható 

túlzottnak, a kifizethető díjazások a mérsékeltebb lehetőségek közé tartoznak.” 

 

Az anyagi érdekeltségi rendszer megalkotásának célja az önkormányzat ügykörébe tartozó 

adók hatékony beszedésének elősegítése, az adóbevételek növelése, az adóhátralék 

csökkentése, valamint az adóellenőrzési feladatok ösztönzése kell, hogy legyen.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 

előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 

következményeit.  

„17.§ (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

 a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

 aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

 ab) környezeti és egészségi következményeit, 

 ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

 b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

 c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.” 

 

I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

Javulhat Kistarcsa város közigazgatási területén az adózási fegyelem. Az önkormányzat saját 

bevételei között a helyi adó és gépjármű adó bevételek a költségvetés bevételi nagy százalékát 

teszik ki. Fontos feladat, hogy az önkormányzat bevételei emelkedjenek, ezáltal minél 

nagyobb mértékben lehessen fejlesztéseket végrehajtani. 

 

II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 

Környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

 

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

Megnövekedhetnek az adózási tevékenységet kiegészítő feladatok. 

 

IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: 

Az önkormányzat ügykörébe tartozó adók beszedésének, az adóellenőrzési és behajtási 

feladatok hatékonyságának és eredményességének növelése iránt elkötelezett személyi 

állomány megteremtése és ösztönzése az önkormányzatot megillető adóbevételek növelése 

érdekében. 

 

V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

Az adóalanyok adózási fegyelme visszaeshet. Az adóhátralékok növekedhetnek. Az 

önkormányzat bevétele csökkenhet. 
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VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Rendelkezésre állnak a szükséges szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek.  

 

Az elvégzett munka elismeréseként, illetve a további behajtási tevékenység ösztönzése 

érdekében javaslom, hogy az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről 

alkossunk rendeletet. 

 

 

Rendeletalkotás! 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az adóügyi 

feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló ../2015. (.. ..) 

önkormányzati rendeletet. 

 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján. 

 

 

Kistarcsa, 2015. október 14. 

 

 

 Solymosi Sándor 

 polgármester 
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Kistarcsa Város Önkormányzata 

…/2015. (… …) önkormányzati rendelete 

az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről 

 

 

 

Kistarcsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, 

valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45.§-ában kapott felhatalmazás alapján az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

A rendelet célja 

1. §  

Jelen rendelet célja az önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony beszedése, a behajtási 

feladatok eredményes végrehajtása, valamint az adóhátralékok csökkentése iránt elkötelezett 

személyi állomány megteremtése és ösztönzése, az önkormányzatot megillető adóbevételek 

növelése érdekében. 

 

A rendelet hatálya 

2. §  

A rendelet hatálya az adóhatáskör címzettjére, valamint a hatáskör ellátásában közreműködő 

köztisztviselőkre (továbbiakban együtt: az adóhatóság dolgozója) terjed ki. 

 

 

Az érdekeltségi alap 

3. § 

 

A rendeletben megfogalmazott célok teljesülése érdekében Kistarcsa Város Önkormányzata 

saját adóbevételeinek terhére érdekeltségi alapot hoz létre. 

 

 

Az érdekeltségi alap forrása és mértéke 

4. § 

 

(1) Az érdekeltségi alap összegét a teljesített bevételekről készített banki analitikus 

nyilvántartás, valamint az adóhatóság dolgozói által vezetett végrehajtási és ellenőrzési 

nyilvántartás alapján kell megállapítani. 

(2) Az érdekeltségi alap forrása a tárgyévben végrehajtási tevékenység keretében beszedett,  

bevételként nyilvántartott adó, bírság és késedelmi pótlék 30%-a, de évente legfeljebb 

összesen 4 millió Ft.  
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(3) Az érdekeltségi alapnak fedeznie kell a bérjellegű kifizetéseken felül az adók és járulékok 

összegét is. 

(4) Érdekeltségi alap a tárgyévben akkor képezhető, ha a tárgyidőszakban befolyt adóbevétel 

eléri a költségvetési rendeletben előírt iparűzési adó, gépjárműadó, telekadó és 

talajterhelési díj bevétel 95%-át (félévkor 45%-át). 

 

Az érdekeltségi alapból való részesedés 

5.§ 

 

(1) Az érdekeltségi alapból történő kifizetés (továbbiakban: jutalék) összegének 

maghatározásánál az adóhatóság dolgozójának a bevételek növelése érdekében tett 

hatékony tevékenységét, az adott időszakban való távollétének időtartamát, valamint 

legutolsó teljesítményértékelését kell figyelembe venni. A jutalékból azok 

részesülhetnek, akik felderítési, ellenőrzési munkájukkal önadózáson kívüli, többletadó 

bevételt eredményeznek, hiányt tárnak fel, vagy akik a felderített, megállapított adó, 

bírság, késedelmi pótlék, továbbá az előző évi adóhátralék beszedésében részt vettek. 

(2) A munka értékelésének és a jutalék összegszerű meghatározásának szempontjait belső 

szabályzatban kell rögzíteni. 

 

Az érdekeltségi alap feletti rendelkezés 

6.§ 

 

(1) A jutalék összegét a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg és engedélyezi a 

kifizetését. 

(2) A jutalékot – amennyiben annak forrása rendelkezésre áll – az érdekeltségi alap terhére a 

féléves, valamint az éves zárást követő 30 napon belül kell megállapítani és kifizetni.  

 

Záró és értelmező rendelkezések 

7.§  

 

(1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából végrehajtási cselekménynek minősül: felhívás, 

idézés, felderítés, hatósági átutalás (inkasszó), jövedelem letiltás, gépjármű 

forgalomból történő kivonása, ingóságok foglalása, követelés foglalása, ingatlanra 

történő jelzálogjog bejegyeztetés. 

 

 

 

 

 Solymosi Sándor Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 

 Polgármester Jegyző 
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I N D O K O L Á S 
 

 

 
Általános indokolás 

 

 

Az önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony beszedése, a behajtási feladatok 

eredményes végrehajtása, valamint az adóhátralékok csökkentésének elősegítésére és az 

adózási alapelvek érvényre juttatásának érdekében szükséges az adóigazgatási feladatot ellátó 

munkavállalók anyagi érdekeltségi rendszerének kialakítása. 

 

 

 

 

Részletes indokolás 

 

 

Az 1.§-hoz: 

A rendelet célja került meghatározásra. 

 

 

A 2.§-hoz: 

A rendelet hatálya került meghatározásra. 

 

 

A 3.§-hoz: 

Az érdekeltségi alap létrehozása került meghatározásra. 

 

 

A 4.§-hoz: 

Az érdekeltségi alap forrása és mértéke került meghatározásra. 

 

 

Az 5.§-hoz: 

Az érdekeltségi alapból való részesedés került meghatározásra. 

 

 

A 6.§-hoz: 

Az érdekeltségi alap feletti rendelkezés került meghatározásra. 

 

 

A 7.§-hoz: 

A rendelet hatálybalépését és értelmező rendelkezést tartalmaz. 
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