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11/1998. (III. 31.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

 az adóigazgatási feladatot ellátó és abban közreműködő dolgozók anyagi 
érdekeltségi rendszeréről szóló - 21/1997. (VI. 4.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet, valamint a helyi 
adók bevezetéséről szóló többször módosított 20/1995. (VI. 29.) Budapest 

XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Budapest  XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1997. évi CIX. törvénnyel történt módosítására 
tekintettel az alábbi rendeletet alkotja: 

I. fejezet 

Az adóigazgatási feladatot ellátó és abban közreműködő dolgozók anyagi érdekeltségi 
rendszeréről szóló 21/1997. (VI. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-

Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosítása 

1. § (1) A 21/1997. (VI. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet (továbbiakban: érdekeltségi rendelet) 2. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

(1) Az 1. §-ban meghatározott érdekeltségi alap forrása: 
a) a feltárt és az adóügyi feladatot ellátó köztisztviselők eredményes végrehajtási 

cselekménye révén beszedett adóhiány, valamint a beszedett egy éven túli adótartozás 
20%-a. 

b) a kivetett és beszedett késedelmi pótlék és mulasztási bírság összegének 20%-a. 
(2) Az érdekeltségi alapból 

a) adóbehajtási jutalék 
b) adófelderítői jutalék jogcímén történhet kifizetés. 

 (3) Adóbehajtási jutalék akkor fizethető, ha az évi adóbevétel eléri a költségvetési 
rendeletben tervezett és évközben képviselő-testületi döntésekkel korrigált helyi 
adóbevétel 95%-át. 

 (4) Adófelderítői jutalék azoknak a köztisztviselőknek fizethető, akiknek ellenőrzési és 
a adatszolgáltatói munkájuk eredményeként adóhiány megállapítására kerül sor.” 

2. § Az érdekeltségi rendelet 3. §-ában foglalt előírás helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az érdekeltségi alapból a Polgármesteri Hivatal adóügyi feladatot ellátó köztisztviselői 

részesülhetnek. A jogosultak körét a jegyző külön utasításban határozza meg.” 
3. § Az érdekeltségi rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A feltárt és beszedett adóhiányokról, adóhátralékokról, késedelmi pótlékokról és 

mulasztási bírságokról, valamint a beszedett adó- és illetéktartozásból az önkormányzatot 
megillető összegről tételenkénti részletezettségű nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást a 
tárgyévre vonatkozóan legkésőbb a tárgyévet követő január 30-ig véglegesíteni kell.” 
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II. fejezet 

A helyi adók bevezetéséről szóló többször módosított 20/1995. (VI. 29.) Budapest XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosítása 

4. § A többször módosított 20/1995. (VI. 29.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelet (továbbiakban: helyi adó rendelet) 11. § (1) bekezdés 
a.) pontja a következőképpen módosul: 

 ((1) Adómentes:) 
 a) a 10. § b) és c) pontjában felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az 

egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és a költségvetési szerv 
abban az évben, amelyet megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből 
származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - a 
költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési 
kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel meglétéről az adóalany írásban köteles 
nyilatkozni az adóhatóságnak.” 

III. fejezet 

Záró és átmeneti rendelkezések 

5. §  (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy az 1-5. §-okban foglalt 
rendelkezéseket 1998. január 1. napjától kell alkalmazni. 

(2) Az érdekeltségi rendelet, valamint a helyi adó rendelet jelen módosítással nem érintett 
rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 
B u d a p e s t ,  1998. március 26. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

I n d o k o l á s 

Általános indokolás 

A Képviselő-testület a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban megalkotta 
érdekeltségi rendeletét, valamint a helyi adókról szóló rendeletét. 

A helyi szabályozás alapját jelentő 1990. évi C. törvényt (továbbiakban: Htv.) az 
Országgyűlés az 1997. évi CIX. törvénnyel módosította, melynek következtében az 
önkormányzati rendeletben foglaltak ellentétbe kerültek a magasabb szintű jogszabály 
előírásaival. 

A módosítás a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a módosításban foglalt 
rendelkezéseket 1998. január 1-jétől, vagyis a törvénymódosítás hatálybalépésének napjától 
alkalmazni kell, mert ezáltal elkerülhető az, hogy 1998. január 1-jétől a hatálybalépés napjáig 
törvénysértő gyakorlatot folytathasson az önkormányzat. 
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Részletes indokolás 

1. §-hoz  A Htv. 1998. január 1-jétől hatályos 45. §-ának első fordulata értelmében a 
helyi önkormányzat a feltárt és beszedett adóhiányból, valamint a beszedett adó- és 
illetéktartozásból képezhet érdekeltségi alapot. 

Az érdekeltségi rendelet 2. §-a ellentétbe került a Htv-ben szereplő előírással, mert a 
ténylegesen befolyt adóbevétel meghatározott százalékában határozta meg az érdekeltségi 
alap forrását.  

2. §-hoz Az érdekeltségi rendelet 3. §-a határozta meg azt, hogy mely köztisztviselők 
részesíthetők az érdekeltségi alapba befolyt összeg terhére juttatásban. A Htv. 45. §-ának 
második fordulata kimondja, hogy érdekeltségi juttatásból az adó- és illetékhatáskör 
címzettjei, továbbá a Polgármesteri Hivatal adó- vagy illetékügyi feladatokat ellátó 
köztisztviselői részesülhetnek. A kogens törvényi előírás kizárja egyéb köztisztviselői kör 
bevonását a juttatásba, ezért az érdekeltségi rendelet 3. §-át módosítani kellett. 

3. §-hoz A Htv. módosítása miatt pontosítani kellett azt, hogy az érdekeltségi alap 
összegének meghatározása érdekében milyen nyilvántartásokat kell vezetni.  

4. §-hoz A Htv-t módosító 1997. évi CIX. törvény 11. §-a a magánnyugdíjpénztárral 
kibővítette a törvényi adómentességben részesített adóalanyok körét. A helyi adó rendelet szó 
szerint követi a Htv. korábbi, a módosítást megelőző szabályozást. A módosítást követően 
szükségessé vált a magánnyugdíjpénztár beemelése az adómentességben részesülő 
adóalanyok közé.  

5. §-hoz A rendelet hatályba lépésével kapcsolatosan tartalmaz előírásokat. 
B u d a p e s t ,  1998. március 26. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 


