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21/1997. (VI. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

Az adóigazgatási feladatot ellátó és abban közreműködő dolgozók anyagi 
érdekeltségi rendszeréről 

Az 1990. évi C. törvény 45. §-a, továbbá az 1994. évi LXIII. törvénnyel módosított 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által bevezetett adók 
hatékony behajtásának fokozására, a szükséges szakképzett munkaerő biztosítására, az 
adóbevételek befolyásának elősegítésére, illetve a kapcsolódó területeken dolgozók anyagi 
érdekeltségének megteremtésére az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § A jelen rendelet 3. §-ában meghatározott köztisztviselők anyagi ösztönzése céljából 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat a saját adóbevétele terhére érdekeltségi alapot 
képez. Az érdekeltségi alap létrehozásának feltétele az éves költségvetésben tervezett 
adóbevétel teljesítése. 

2. § Az 1. §-ban meghatározott érdekeltségi alap forrásai: A ténylegesen befolyt adók után 
a tervezett bevételhez képest a 80-100% közötti összeg 25%-a, a 100% feletti összeg 15%-a. 

3. § A érdekeltségi alapból az alábbiak részesülhetnek: 
- A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Iroda vezetője, 
- Az Adóügyi Munkacsoport vezetője, ügyintézői, ügyviteli alkalmazottai,  
- Társirodák: - Népességnyilvántartó dolgozói, 
- Vállalkozási, Vagyongazdálkodási Csoport dolgozói, 
- Ügyfélszolgálati Irodák dolgozói, 
- Építéshatósági Munkacsoport dolgozói. 

Az érdekeltségi alapból történő részesedés szabályai 

4. § (1) Az érdekeltségi összeg felső határa az abban részesíthető köztisztviselő tárgyévi 
bruttó illetményének 100 %-a, a tárgyév január 1. napi állapotnak megfelelően. 

(2) Érdekeltségi összegként történő konkrét kifizetéseket, a konkrét összegeket évente 
egy alkalommal: január 31-ig - az éves zárások után - a szakmailag illetékes iroda 
vezetőének javaslatára a polgármesterrel egyetértésben a jegyző állapítja meg az elvégzett 
munka értékelése és a befolyt, bizonylatokkal igazolt bevétel alapján. 

(3) A tárgyévben nyugállományba vonuló, sorkatonai szolgálatra bevonuló, 
gyermekgondozás céljából engedélyezett fizetés nélküli szabadságon lévő köztisztviselők, 
továbbá az egyéb okból tartósan távollévők az utolsó munkában töltött napig a feladatok 
időarányos teljesítésének arányában kaphatnak érdekeltségi összeget a (2) bekezdésben 
meghatározottak szerint. 

(4) A köztisztviselő gyakornoki idejének 3-6 hónapjában az (1) bekezdésben 
meghatározott érdekeltségi összeg legfeljebb 50%-ára jogosult. 

(5) Fegyelmi eljárás lefolytatása esetén annak befejezéséig az érdekeltség összegét vissza 
kell tartani, az eljárás befejezését követően csak fegyelmi vétség el nem követését 
megállapító határozat meghozatala esetén fizethető ki a köztisztviselőt megillető összeg. 

(6) Ha a köztisztviselő a IV. negyedévben áll munkába, az érdekeltségi összegre való 
jogosultságát időarányosan a szakmailag illetékes iroda vezetőjének javaslatára a 
polgármesterrel egyetértésben a jegyző állapítja meg, ha a tevékenységet legalább 60 napig 
ellátta. 
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(7) Ha a köztisztviselő jogviszonyát év közben megszüntetik, az érdekeltségi összegre 

való jogosultságát a szakmailag illetékes iroda vezetőjének javaslatára a polgármesterrel 
egyetértésben időarányosan a jegyző állapítja meg.  

(8) A 30 napot meghaladó betegállomány esetén az időarányos összegre való 
jogosultságot az illetékes irodavezető javaslatára a jegyző állapítja meg. 

(9) Ha a köztisztviselő évközben az Adóügyi Munkacsoporttól más szervezeti egységhez 
kerül áthelyezésre, az érdekeltségi összegre való jogosultságát időarányosan a Pénzügyi és 
Adóügyi Iroda vezetőjének a javaslatára a polgármesterrel egyetértésben a jegyző 
jóváhagyásával állapítja meg. 

(10) Nem jogosult érdekeltségi összegre az a köztisztviselő, aki szándékosan kárt okoz, 
vagy alkalmatlanság címén köztisztviselői jogviszonya alól felmentették. 

(11) A köztisztviselők mulasztásának, munkájuk végzésének során elkövetett hibájuk 
függvényében az érdekeltségi összeget részben vagy teljes egészében - figyelemmel a 
szakmailag illetékes irodavezető javaslatára - a polgármesterrel egyetértésben a jegyző 
megvonhatja. 

Az érdekeltségi alap kezelése és nyilvántartása 

5. § (1) Az érdekeltségi alap forrásaiból képződött összegeket a Pénzügyi és Adóügyi 
Irodán vezetett, az önkormányzat Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal letéti számláján számvitelileg elkülönítetten kell kezelni. 

(2) Az érdekeltségi alapból kell az érdekeltségi összeg kifizetésével összefüggő, a 
polgármesteri hivatalt terhelő társadalombiztosítási és egyéb járulékokat átutalni. 

(3) Az érdekeltségi alapot megillető részesedést negyedévente a pénzügyi zárási munkák 
befejezését követően kell az elkülönített számlára átutalni. 

(4) A nyilvántartás szerint a tárgyév végén mutatkozó esetleges pénzmaradvány a 
következő évre átvihető és rendeltetésszerűen felhasználható. 

(5) Az adóhátralékokról, adóhiányokról, adóbírságokról, késedelmi pótlékokról és 
mulasztási bírságokról tételenkénti részletezettségű nyilvántartás kell vezetni. 

(6) Az érdekeltségi alapból történő kifizetéseknél felmerülő egyéb kérdésekben az 
illetményre, a bérjellegű juttatásra vonatkozó társadalombiztosítási és adójogszabályokat 
kell alkalmazni. 
6. § A személyenkénti összeg megállapítása az alábbi sorrend szerint történik: 

a) A felderített és beszedett adóhiányok összege. 
b) A behajtási munkában való részvétel és annak eredményessége. 
c) Az elvégzett munka mennyisége és az ellenőrzésekben való részvétel. 

7. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
B u d a p e s t ,  1997. május 29. 
 

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 

1. §-hoz A rendelet célja, az adóügyi feladatok szakszerűbb és eredményesebb ellátása és 
ennek érdekében közreműködő személyek ösztönzése, felelősségük növelése. A rendelet 
hatálya azokra a köztisztviselőkre terjed ki, akik az adóztatási munkát elősegítik. 
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2. §-hoz Az adózási munkaterület igen sokrétű, mely magában foglalja az adatszerzést, az 

adózási kör felkutatását, adónyilvántartást, adókivetést, adókönyvelést, adóellenőrzést és nem 
utolsó sorban a behajtást. 

Az anyagi érdekeltség az adó hatékonyabb beszedésre, az adóbehajtás során eszközölt 
adóbevételekre, valamint az ellenőrzésre irányul. Az adókivetés akkor éri el célját, ha annak 
beszedése, behajtása hatékonyabb, mely az Önkormányzat gazdálkodását zökkenőmentessé 
teszi, ha rendelkezik időben a bevételekkel. 

3. §-hoz Az érdekeltségi alapból meghatározott összeg fizethető a rendeletben ismertetett % 
alapján a befolyt bevételből. 

4. §-hoz Az érdekeltségi összeg tárgyévi bruttó összegét szabályozza, illetve részletes 
rendelkezéseket fogalmaz meg a kifizetés szabályaira, meghatározva a döntési jogosultságot. 

5. §-hoz Az érdekeltségi alapot elkülönítetten, külön számlán kell kezelni és nyilvántartani. 
A kifizetéseket és az alapból történő felhasználását így figyelemmel lehet kísérni. 

6. §-hoz Differenciálásra, valamint ösztönzésre ad lehetőséget, hogy a köztisztviselők minél 
hatékonyabb, magasabb szintű munkát végezzenek. 

7. §-hoz Hatályba léphető rendelkezéseket tartalmazza. 
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