
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
Képviselő-testületének

2/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az adóigazgatási feladatot ellátó munkavállalók

anyagi érdekeltségi rendszeréről

A helyi  adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-a, továbbá a helyi  önkormányzatokról  
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján Budapest 
XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi 
önkormányzat  által  bevezetett  adók  hatékony  behajtásának  fokozására,  az  adóbevételek 
befolyásának elősegítésére a következőket rendeli el.

1. Értelmező rendelkezések 

1. § E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:

1. múlt  évek  korrigált  hátralékának  összege: a  helyi  adónyilvántartó  program  zárási 
összesítőjében  szereplő  múlt  évi  építményadó,  gépjárműadó,  telekadó,  talajterhelési  díj 
hátralékának összege csökkentve ugyanezen adónemek tekintetében a múlt évi:
- nem esedékes hátralék, 
- a felszámolás illetőleg végelszámolás alatt álló adó megfizetésére kötelezett jogi és jogi 
személyiség nélkül működő gazdasági társaságokkal szemben benyújtott hitelezői igények,
- a behajthatatlanság címén nyilvántartott hátralékok, 
- elévült hátralékok összegével. 
2.  korrigált  folyó  évi  hátralék:  a  helyi  adónyilvántartó  program  zárási  összesítőjében 
szereplő  folyó  évi  építményadó,  gépjárműadó,  telekadó,  talajterhelési  díj  hátralékának 
összege csökkentve ugyanezen adónemek tekintetében a folyó évi:
-nem esedékes hátralék, 
-  felszámolás  illetőleg végelszámolás  alatt  álló  adó megfizetésére kötelezett  jogi és jogi 
személyiség nélkül működő gazdasági társaságokkal szemben benyújtott hitelezői igények,
- a behajthatatlanság címén nyilvántartott hátralékok, 
- elévült hátralékok összegével. 
3.  helyesbített  folyó  évi  előírás:  a  helyi  adónyilvántartó  program zárási  összesítőjében 
szereplő folyó évre előírt építményadó, gépjárműadó, telekadó, talajterhelési díj módosított 
összege,
4.  módosított  előirányzat:  a  tárgyévi  önkormányzati  költségvetésben  tervezett 
építményadó, gépjárműadó, telekadó, talajterhelési díj bevételek.

2. Anyagi érdekeltség forrása és létrejöttének feltételei

2. § (1) Az anyagi érdekeltség forrása:
a)  az  adóügyi  feladatot  ellátó  köztisztviselők  eredményes  végrehajtási  cselekménye 

révén beszedett adóhiány, valamint a beszedett egy éven túli adótartozás maximum 20 %-a,
b) a kivetett és beszedett késedelmi pótlék és mulasztási bírság összegének maximum 

20 %-a.



(2) Az anyagi  érdekeltség  akkor  fizethető,  ha  a  tárgyévben  az  alábbi  három  feltétel 
egyidejűleg teljesül:

a) a múlt évek korrigált hátralékának záró összege minimum 30%-os csökkenést mutat a 
nyitóállományhoz képes, 

b) korrigált folyóévi hátralék összege a helyesbített folyó évi előírás 5%-át nem haladja 
meg, 

c) az év végi módosított előirányzat minimum  95%-ban teljesül. 

3. Az anyagi érdekeltség juttatási rendje

3. §  Anyagi  érdekeltségben részesíthető köztisztviselők meghatározására a helyi  adókról 
szóló 1990. évi C. törvény (továbbiak: Htv.) 45. §-a az irányadó. 

4. §  Az érdekeltségi összeg felső határa az abban részesíthető köztisztviselő éves bruttó 
illetményének 30%-a.

5.  §  Az  anyagi  érdekeltségi  összegként  történő  konkrét  kifizetéseket,  évente    egy 
alkalommal március 31-ig - az éves zárások után - a szakmailag illetékes iroda vezetőjének 
javaslatára, a polgármesterrel egyetértésben a jegyző állapítja meg az elvégzett munka és az 
egyéni teljesítmények értékelése, a befolyt, bizonylatokkal igazolt bevétel alapján. A 2.§-ban 
megfogalmazottak teljesítését a könyvvizsgáló a konkrét kifizetések előtt ellenjegyzi. 

6. § A polgármester a jegyzővel egyetértésben jogosult az anyagi érdekeltség összegét, az 
adott évre vonatkozóan mérsékelni vagy megvonni. 

4. Zárórendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.

(2)  A  rendelet  hatálybalépését  követően  hatályát  veszti  Budapest  XVIII.  kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzata  Képviselő-testületének az  adóigazgatási 
feladatot  ellátó  és  abban  közreműködő  dolgozók  anyagi  érdekeltségi  rendszeréről  szóló 
21/1997. (VI. 02.) önkormányzati rendelete.

Budapest, 2012. február 23.

dr. Peitler Péter s.k. Ughy Attila s.k.
jegyző polgármester
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    INDOKOLÁS

Általános indokolás

A  helyi  önkormányzat  által  bevezetett  adók  hatékony  behajtásának  fokozására,  az 
adóbevételek  befolyásának  elősegítésére  és  az  adózási  alapelvek  érvényre  juttatásának 
érdekében  szükséges  az  adóigazgatási  feladatot  ellátó  munkavállalók  anyagi  érdekeltségi 
rendszerének kialakítása.

Részletes indokolás

1. §-hoz:  az értelmező rendelkezés nélkül a rendelet-tervezet bizonyos szakaszai, a területre 
vonatkozó speciális hozzáértés hiányában nem értelmezhetők. 

2.  §-hoz: mindenképpen  szükséges  meghatározni  az  anyagi  érdekeltség  forrását,  ezen 
százalékok képezik az alapot, az érdekeltségi feltételek határozzák meg, hogy konkrétan hány 
százalék teljesítése esetén nyújtható a juttatás.

3.  §-hoz: a  köztisztviselők  körét  magasabb  szintű  jogszabály  határozza  meg,  ezért  erre 
kizárólag utalást tehetünk.

4. §-hoz: a kifizethető anyagi érdekeltség tárgyévi bruttó százalékát határozza meg.

5. §-hoz:  szükséges  szabályozni  a  kifizetésről  történő  döntéshozói  kört  és  az  ehhez 
kapcsolódó időpontot.

6. §-hoz:  ebben a szakaszban szabályozza, az elvégzett munka és az egyéni teljesítmények 
értékelésén  felül,  hogy  indokolt  esetben  (  például:  önkormányzati,  gazdálkodási, 
munkavégzés  minősége,  eredménye,  hatékonysága)  az  anyagi  érdekeltség  kifizetése 
megvonható, mérsékelhető továbbá az erre hatáskörrel bíró személyeket is megnevezi.

7. §-hoz: hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 

Budapest, 2012. február 23.

dr. Peitler Péter s.k. Ughy Attila s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. február 28.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző
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