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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk jelen költségvetési helyzetében, és a még mindig bizonytalan gazdasági 
körülmények között felértékelődik az adóbevételeink szerepe, mivel e források biztosítanak 
mozgásteret gazdálkodásunkban, továbbá szerepük van abban is, hogy a hitelekkel nem 
fedezett hiányunkat csökkentsék. 
 
Adóbevételeink folyamatosan meghaladták a költségvetésben rögzített előírásokat, 
biztonságot jelentettek adott éves költségvetés végrehajtásához, elhúzódó kötelezettségeink 
kifizetéséhez. 
 
Indokoltnak tartom továbbra is érdekeltségi rendszerrel motiválni a helyi adóigazgatásban 
dolgozókat, ugyanakkor legfeljebb kéthavi bérnek megfelelő összegben javasolom 
meghatározni a maximálisan kifizethető juttatást, amely másként az éves bér 16,6 %-a. 
 
Az önkormányzati adóigazgatás, adóbeszedés anyagi ösztönzését a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 45. §-a biztosítja, ez alapján lehet önkormányzati rendeletben részletezni e 
kérdéseket. Itt hívnám fel a figyelmüket arra a más előterjesztésekben is észlelhető, 
törvényben megfogalmazott jogalkotási követelményre, amely szerint az alacsonyabb szintű 
jogszabályban tilos megismételni a vele együtt értelmezendő felsőbb szintű norma 
rendelkezéseit. Ezért nem szerepel a rendelet tervezetében azon munkakörök felsorolása, 
amelyek esetében felmerülhet az érdekeltségi kifizetés. 
 
Továbbra is érvényesülnie kell azon elveknek, hogy az érdekeltségi kifizetések alapja nem 
lehet olyan bevétel, amely az adóikat határidőre megfizetőktől ered. Olyan objektív, 
önkormányzati rendeletben rögzített mutatóhoz kell viszonyítani az adott évben elért 
adóbevételt, amely 50-100 millió forint közötti adóvégrehajtással érhető csak el. Ennek 
megfelelően kerül meghatározásra az adóterv fogalma, amely a költségvetésünkben rögzített 
előírásoktól független és nehezebben teljesíthető kategória.  
 
Az ösztönző rendszer másik forrása az adófelderítés során előírt és befizetett adó fele, továbbá 
a kapcsolódó bírság összege lehet a jövőben is. Ez szintén olyan kategória, amely plusz 
munkákat igényel egyrészt a jogerős előírás, másrészt annak beszedése terén.  
 
Hangsúlyozom, hogy kizárólag behajtott, elkölthető forintokban mérhető teljesítmények 
képezhetik a juttatás alapját. 
 
Ezúton is tájékoztatni szeretném a Képviselő-testületet, hogy a 2010. év végén elfogadott 
helyi adórendszer karakteres módosítása a gyakorlatban is zökkenőmentesen lebonyolódott, 
az ebből elérhető adóbevételek időarányos részei pedig megérkeztek számlánkra.  
 
Jelen előterjesztés szöveges része az 1. sz. mellékletként csatolt rendelet-tervezet 
indokolásaként is szolgál. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg és a bizottsági 
vélemények figyelembe vételével fogadja el az 1. számú mellékletben foglalt rendelet-
tervezetet. 
 
Komló, 2011. június 14.                    Polics József 
                       polgármester 



1. számú melléklet                                                                                            Rendelet-tervezet 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
../2011. (…..)  

 ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 
 

A HELYI ADÓK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A HELYI ADÓKKAL 
KAPCSOLATOS MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 

 
 30/2002. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § 
(1) bekezdés d) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 

1.§ 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adók megállapításáról és a 
helyi adókkal kapcsolatos méltányossági eljárásról szóló 30/2002. (XII.20.) 
önkormányzati rendeletének  29. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„Érdekeltségi rendszer 
29. § 

 
(1) Az adóbevételek minél hatékonyabb beszedése érdekében, az adóterv teljesítése 

esetén egyhavi illetménynek (bérnek) megfelelő érdekeltségi juttatásban 
részesül a köztisztviselő, amely kifizetés fedezete az adóév során késedelmi 
pótlék, mulasztási bírság, adóbírság és végrehajtási költség jogcímén elért 
bevétel. 

 
(2) A be nem vallott adók felderítésének ösztönzése céljából, az egyes adók 

bevallására előírt határidőt követően kivetett, előírt vagy utólagosan 
megállapított és befizetett adó 50 %-ából, továbbá az adófelderítés során előírt 
és befizetett mulasztási bírság és adóbírság teljes összegéből fedezetet kell 
nyilvántartani, amelyből adóévre vonatkozóan legfeljebb egyhavi illetménynek 
(bérnek) megfelelő adófelderítési érdekeltségi kifizetés illeti meg a 
köztisztviselőt. 

 
(3) Időarányosan kell figyelembe venni az (1)-(2) bekezdések alapján számított 

érdekeltségi juttatást, amennyiben a köztisztviselő ez irányú jogviszonya nem 
volt folyamatos adóév során, vagy egybefüggően harminc napot meghaladó 
időszakot töltött táppénzen vagy fizetés nélküli szabadságon. 

 



(4) Az (1)-(2) bekezdések szerinti érdekeltségi juttatást adóévet követő év március 
31-ig kell kifizetni a kifizetéskor vagy a köztisztviselői jogviszony 
megszűnésekor érvényes havi illetmény (bér) alapulvételével.  

 
(5) Értelmező rendelkezés e § alkalmazásában: 
 

1. Adóterv: adóév során a költségvetési számla javára az egyes adónemek, 
késedelmi pótlék, mulasztási bírság, adóbírság és végrehajtási költség jogcímén 
átutalt összbevétel, és az önkormányzati adóhatóság év végi zárási 
összesítőjének - előbbi jogcímekből számított - „Helyesbített folyó évi 
terhelésének” legalább 90 %-os aránya.” 

 
2.§ 

 
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2011. június 23. 

 
 
 dr. Vaskó Ernő        Polics József   
címzetes főjegyző      polgármester 
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