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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület részére 

 
Az 1990. évi C. tv. 45. §-a, valamint az 1991. évi LXXXII. törvény 19. § /5/ bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján az Újpesti Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi 
önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony végrehajtásának, illetőleg alkalmazásának 
elősegítésére, az adóbevételek fokozása, a szükséges szakképzett munkaerő biztosítása, az  
adóztatás, illetve a kapcsolódó területen dolgozók anyagi érdekeltségének megteremtése 
érdekében megalkotta az adóigazgatási feladatot ellátó köztisztviselők anyagi 
érdekeltségéről szóló  6/1993. (IV.5.) számú rendeletét.   
 
A rendelet megalkotása óta eltelt években, az érdekeltségi alapot képező források 
nagyságrendje, összege jelentősen csökkent, melynek oka: 
 

- A késedelmi pótlék számításának alapja a jegybanki alapkamat, melynek nagysága az 
elmúlt években folyamatosan és jelentősen csökkent. 

 
- Az adóalanyok döntő hányadát érintő gépjárműadó megállapítása alapjaiban 

megváltozott 2004. január 1.-től azzal, hogy a bevallási kötelezettséget felváltotta a 
hivatalból történő adókivetés. Mindezek alapján ebben az adónemben, megszűnt az 
adóhiány, adóbírság és a mulasztási bírság megállapításának lehetősége.  

 
- Csökkenő tendenciát mutat az építmény és telekadóban lefolytatható ellenőrzések 

száma, volumene is – ez alapján a megállapítható adóhiány, adóbírság, mulasztási 
bírság – tekintettel arra a tényre, hogy ez a két adónem 16 éve lett bevezetve 
kerületünkben. 

 
A gazdasági válság okán számítani lehet és kell, az adótartozások behajtásának további 
nehezedésére, valamint az adóhátralékok mérséklésére illetve fizetési könnyítésekre irányuló 
jogos méltányossági kérelmek számának növekedésére. 
 
Tekintettel a fenti változásokra szükségessé vált, hogy a Polgármesteri Hivatal adóügyi 
feladatokat ellátó köztisztviselői anyagi érdekeltségének szabályait - igazodva az elmúlt évek 
változásaihoz - aktualizáljuk.  
 
Ennek megfelelően az előterjesztés mellékletét képező Rendelet-tervezet szerint az 
érdekeltségi alap forrásai az alábbiak szerint alakulnak: 
 
2 § (1) Az érdekeltségi alap forrásai (bevételei): 
 
a.)  az eredeti esedékességet követően a tárgyévben beszedett adótartozás 30%-a, 
b.) az utólag feltárt és beszedett adó és az adóellenőrzés során jogerősen megállapított és 
beszedett adóhiány 30%-a, 



  

c.)  az adó beszedési számlákra teljesített befizetésekből a késedelmi pótlékra,  adóbírságra, 
mulasztási bírságra és a végrehajtási költségekre elszámolt összeg 30%-a, 
d.) az érdekeltségi alap előző évi maradvány összege és annak banki kamata. 
 
(2) Az érdekeltségi alap adott évi összes bevétele azonban nem haladhatja meg az 
Önkormányzat ügykörébe tartozó adókból származó adott évi bevétel 1,5 %-át. 
 
Indokolás: 

 
a)  Ez a forrás az adóhatóság végrehajtási munkájához kapcsolódik. 
A „beszedett adótartozás” megfogalmazás jeleníti meg az adóhatóság konkrét beszedési, 
behajtási tevékenységét, vagyis ez esetben az esedékességet követően befolyt adótartozások 
közül csak az képezi az adójutalék forrását, amely az adóhatóság behajtási tevékenysége 
során realizálódik. 
 
b) Ez a kategória kifejezetten a bevallás alapján történő adómegállapítási rendszerben működő 
adónemekhez kötődik (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója).  
Az adójutalék forrásának ezen eleme a potenciális adózók által bevallani elmulasztott 
adótárgyak, és ez által a befizetni elmulasztott adóbevételek feltárását jeleníti meg. Ez 
történhet az adótárgy felderítése, majd az adóalany felszólítása után a bevallás pótlásával, 
illetve ennek ismételt elmulasztása vagy megtagadása után adóellenőrzés lefolytatása útján. 
Mindkét esetben az adóbevétel realizálása az adóhatóság felderítési munkafolyamatára épül. 
 
c) Ez a kategória vegyesen tartalmaz a feltáráshoz és a behajtáshoz kapcsolódó elemet. Az 
adóbírság és mulasztási bírság bevételek a bevallás elmulasztásához, a késedelmi pótlék és 
végrehajtási költség az esedékességkor meg nem fizetett adóhoz kapcsolódó szankció. Ezek 
járulékos bevételek, megállapításuk valamely adókötelezettségben elkövetett mulasztás 
következményei. 
 
Fentiekre hivatkozva az alábbi Rendeleti Javaslatot terjesztem a T. Képviselő – testület elé.  
 
Rendeleti javaslat: 
 
Budapest Főváros IV. Ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatal adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselői anyagi érdekeltségéről szóló 
önkormányzati rendeletre tett javaslatot megtárgyalta, melyet elfogad, és ezzel megalkotja a 
……./2008.(……..) számú önkormányzati rendeletét. 
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