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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2015. február 10.-i ülésére  
(együttes ülés) 

 
 

Tárgy: Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló rendelet 
elfogadása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közös hivatal munkájáról szóló előző évi beszámoló tárgyalásakor a képviselő-testületek 
már egyetértettek az adóügyi dolgozók érdekeltté tételére vonatkozó rendelet 
szükségességében. A rendelet megalkotására ez ideig nem került sor. 

A helyi adókról szóló rendelet az alábbiak szerint adja meg ehhez a lehetőséget: 

„45. § 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.”  
 
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom 
a Tisztelt Képviselő-testületet. 
 

A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

Ø társadalmi hatása: elősegítheti az adómorál javulását, 
Ø gazdasági hatása: a dolgozók érdekeltté tétele a minél több bevétel beszedésében, 
Ø költségvetési hatása: nem jelentős, a fedezet a várható plusz bevételek egy részéből 

biztosítható, 
b) környezeti és egészségi következményei nincsenek, 
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

Ø A felderítések dokumentálása minimális adminisztrációs terhet jelent. 
  

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

Ø a rendelet elfogadása hatékonyabbá teheti az adóügyi munkát, 
Ø a rendelet elmaradásának következménye nincs. 



  
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 

Ø a személyi feltétel: rendelkezésre áll. 
Ø szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 
Ø tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 
Ø pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek 
egyben a jogszabály indokolását is adják. 
 
Javasolom a mellékelten beterjesztett rendelet elfogadását. 

 
Segesd, 2015. február 4. 

  
 

 Veszner József 
 címzetes főjegyző 
 

 
 
 


