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Tárgy: Az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 
 
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 tényleges saját bevételeinek beszedése, a 
feladatfinanszírozási rendszer úgy került kialakításra, hogy annak biztosítania kell a helyi 
önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. 
E rendelkezések figyelembe vételével a helyi adók még jelentősebb szerepet kapnak az 
önkormányzatok költségvetésében, a pénzügyi stabilitásuk megteremtésében. 
Önkormányzatunk összevont éves költségvetésében jelenleg is igen jelentős helyet foglalnak 
el a helyi adók, 2020. évben a működési jellegű bevételeink 40%-át jelentik.  
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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 kimaradt adózók körét, valamint a bevallást elmulasztó 
adózói kört. Az adóhatóságra még nagyobb feladat 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 2017. évi CL. 
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. 
 
Az adócsoport jelenleg 1 fő csoportvezetővel és 3 fő ügyintézővel 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, valamint egy-egy specifikus terület 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 
2000 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 2015. október 30. napján került bevezetésre. A rendelet 
módosításával még inkább ösztönözve lehetnek a végrehajtással és ellenőrzéssel érintett 
dolgozók, ennek az egyáltalán nem népszerű feladatnak az ellátására.  
Az érdekeltségi rendszer módosításának célja, hogy tovább növekedjenek az adóbevételek, 
javulhat az adózási fegyelem, mert a helyi jogszabály üzenete az adóalanyok felé, hogy az 
önkormányzat kiemelten fontosnak tartja az adózási kötelezettségek teljesítését.  
 
Az adóügyi érdekeltségi rendszer bevezetésétől eltelt időszakban évente 27-39 millió Ft 
összegben kerültek behajtásra az adótartozások. 
 
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. 
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Az anyagi érdekeltségi rendszer módosításának célja az önkormányzat ügykörébe tartozó 
adók hatékony beszedésének elősegítése, az adóbevételek növelése, az adóhátralék 
csökkentése, valamint az adóellenőrzési feladatok további ösztönzése, ezáltal az 
önkormányzati saját források és a mindenkori költségvetés végrehajtásának biztonsága. .  
 
 
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 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. 
 
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 
szóló rendelet kerüljön módosításra. 
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Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított hatáskörében megalkotja az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi 
érdekeltségéről szóló 44/2015. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 
 
 
 
 
Kistarcsa, 2020. november 11. 
 
 
 
 Juhász István 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


