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140/2015. (XII.15.) sz. előterjesztés 

 

 

E L ŐT E R J E S Z T É S 

 

A Képviselő-testület 2015. december 15-i rendkívüli ülésére 

 

 

Tárgy:  Javaslat az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére. 

 

Készítette: Pál József irodavezető 

 

 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

 

Egyeztetve:  dr. Udvarhelyi István jegyző 

 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  

 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

 

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

Tárgy: Javaslat az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi adókról szóló. törvényben foglalt felhatalmazás alapján az adóigazgatási feladatokat ellátó 

köztisztviselők anyagi érdekeltségéről az Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletet alkotott, 

amelyben szabályozta az adó kivetési és behajtásban vállalt szerepek alapján a javadalmazást.  

A rendelet célja, volt hogy az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselőket ösztönözze az 

önkormányzat ügykörébe tartozó helyi adók hatékony beszedésére, az éves adóterv teljesítésére, az 

adóellenőrzési és behajtási feladatok eredményes végrehajtására, valamint az adóhátralékok hatékony 

beszedésére, a nem ismert adófizetésre kötelezettek felderítésére az önkormányzatot megillető 

adóbevételek növelése érdekében. 

2015-ben a behajtási tevékenység hatékonysága nem javult. A tapasztalatok miatt a Polgármesteri 

Hivatal a beszedési tevékenység hatékonyságának növelése érdekében új koncepciót dolgoz ki, és ezt 

követően amennyiben az új koncepció indokoltnak tartja az ösztönző rendszert, úgy ismét a rendeleti 

szabályozást a képviselő-testület elé tárja. 

Az előterjesztés egyben a rendelet indokolása is. 

 

Rendeletalkotási javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők 

anyagi érdekeltségéről szóló 20/2015. (VI.26.) számú önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi. 

Budakalász, 2015. december 8. 

 

Rogán László 

 polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2015.(XII.16 ) rendelete 

az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 20/2015. (VI.26.) 
számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

10.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az adóigazgatási feladatokat ellátó 

köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 20/2015. (VI.26.) számú önkormányzati rendelete hatályát 

veszti. 

 

2.§ 

Záró rendelkezés 

 

Ez a rendelet 2015. december 18. napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.  

 

 

Rogán László       dr. Udvarhelyi István 

polgármester      jegyző 

 

 

Záradék:  

A rendeletet a Képviselő-testület a 2015.december 15 -i ülésén fogadta el, kihirdetése 2015. december 

16-án megtörtént. 

dr. Udvarhelyi István 
jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálat 
 
az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 20/2015. (VI.26.) számú 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséhez 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során 
a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály 
tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A 
törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 
hatásvizsgálata, indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

 

1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
nincs 

2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: 
nincs 

3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A rendelet megalkotása adminisztratív terheket nem befolyásol. 

4. Rendelet a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

Az adóbehajtási tevékenységre új koncepció kerül kidolgozásra, a jogalkotás elmaradásának 

felügyeleti következménye nincs. 

5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

A rendelet alkalmazásához nincs szükség a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek és pénzügyi feltételek 
biztosításához. 

 


