SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2007. (X.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők
anyagi érdekeltségéről
Egységes szerkezetben a 29/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelettel.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2011. NOVEMBER 25.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a többször módosított helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény 45.§-ában foglalt felhatalmazás alapján az adóigazgatási
feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló rendeletét az alábbiak szerint
alkotja meg.
I. Általános rendelkezések

A rendelet célja
1. §
Jelen rendelet célja, 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 adófizetésére kötelezettek felderítésére az önkormányzatot megillető adóbevételek növelése érdekében.

A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed:
a) az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselőkre, ide értve
b) a jegyzőt
c) a pénzügyi iroda vezetőjét
d) az adócsoport vezetőjét
(2) A rendelet tárgyi hatálya alátartozó helyi adók:
a) iparűzési adó
b) építményadó
c) gépjárműadó

Az érdekeltségi alap forrása és mértéke
3. §
(1) Az önkormányzat a 2. § (2) bekezdés szerinti adók, bírságok, és pótlékok hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi alapot képez.
(2) Az érdekeltségi alap forrásait képezi:
a) Az önkormányzat ügykörébe tartozó helyi adók tekintetében jogerősen megállapított és
beszedett adóhiány 35 %-a és az ezekhez kapcsolódó adóbírság, mulasztási bírság és
késedelmi pótlék 100 %-a.
b) Az esedékesség időpontjáig meg nem fizetett és a 2. § (1) bekezdés szerinti köztisztviselők eredményes közreműködése révén beszedett adótartozás 25 %-a, és az ezekhez
kapcsolódó bírság és a késedelmi pótlék összegének 100 %-a.
(3) Az anyagi érdekeltségi rendszerbe nem vonható be az az adóbevétel, mely az adók rendes megfizetéséből az esedékesség előtt, vagy esedékességkor megfizetett adóbevételből származik.
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(4) Az érdekeltségi alapba elkülönítendő összeget az adók és adók módjára behajtandó
köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991.(V. 21.)
számú PM rendelet 14.§ (1) bekezdésének 3. számú melléklete szerinti, az ÖNKADO
program (továbbiakban: az ÖNKADO program) által előállított zárási összesítő adatai,
valamint az analitikus nyilvántartások összesített adatai alapján kell megállapítani.
II. fejezet
Az érdekeltségi alap kifizetésének jogcímei

4. §
Adóbehajtási jutalék
(1) Az érdekeltségi alapból adóbehajtási jutalék és adókimunkálási jutalék fizethető ki.
(2)1 A 2. § (1) bekezdése szerinti személyeket adóbehajtási jutalék illeti meg, ha a 2.§ (2)
bekezdés a.) pontja szerinti iparűzési adóvonatkozásában a pénzforgalmilag teljesített
bevétel eléri a költségvetési előirányzat 96 %-át, a 2. § (2) bekezdés b.) pontja szerinti
építményadó esetében a teljesített bevétel eléri a folyó évi helyesbített előírás 96 %-át,
valamint a 2.§ (2) bekezdés c.) pontja szerinti gépjárműadó esetében a 90 %-át.
(3) A folyó évi helyesbített előírás – az Önkado program által adónemenként készített zárási összesítő 15. oszlopában szereplő helyesbített folyó évi terhelés.
(4) A teljesített bevételek között figyelembe kell venni a feltöltési kötelezettség teljesítése
érdekében befizetett összegeket, a túlfizetéseket is.
(5) Az adóbehajtási jutalék 100 %-os teljesítésének felel meg, a (2) bekezdés szerinti feltétel teljesülése, a 2.§ (2) bekezdés a.) b.) c.) pontjaiban szereplő adókból teljesített 100
%-os bevétel eléréséig.
(6)2 Az (5) bekezdés szerinti 100 % teljesülés esetén a 2.§ (1) bekezdés szerinti személyek
adónemenként részesülnek jutalékban. 100 %-os teljesülés esetén a 2. § (1) bekezdésszerinti személyek részére adónemenként a kifizetéskor esedékes illetményük 100 %-át
kell kifizetni.
(7)3 101 % - 105 %-ig történő teljesítés esetén a 2. § (1) bekezdés szerinti személyek részére plusz jutalékként adónemenként a kifizetéskor esedékes 1 havi illetményt, 105% feletti teljesítés esetén a kifizetéskor esedékes 2 havi illetményt kell kifizetni. A kifizetés
összege nem haladhatja meg a kifizetéskor esedékes havi illetmény 4,5-szeresét.
(8) A teljesítést egy tizedes pontossággal a kerekítés általános szabályai szerint kell kiszámítani és a jutalom megállapításánál alapul venni.
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5.§
Adókimunkálási jutalék
(1) Az adóhiányra teljesített befizetés esetén a megállapított és megfizetett adóhiány, bírság, késedelmi pótlék 35 %-áig terjedő összeg illeti meg az adó kimunkálásában és ennek felderítésében részt vevő köztisztviselőket.
(2) Az adó felderítésében részvevő adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselőket differenciáltan, a felderítésben való közreműködés arányában és a végzett munka színvonalára tekintettel illeti meg az adókimunkálási jutalék.
(3) Az adókimunkálási jutalék 25 %-a a 2. § (1) bekezdés szerinti személyeket, a 75 % -a
az adófelderítésében részt vevőket illeti meg, akiknek tevékenysége adótöbblet bevételt
eredményez az adóellenőrzés, adatszerzés, felderítés, vagy az adóbehajtási munka során.
III. fejezet
Az érdekeltségi jutalék kifizetésének feltételei és mértéke

6. §
(1) Az adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók jutalékának megállapítására az adócsoport
vezető, a csoportvezető jutalékának összegére az irodavezető, az irodavezető jutalékának összegére a jegyző tesz javaslatot. A jutalék összegét a jegyző a polgármester
egyetértésével határozza meg. A jegyző jutalékát a polgármester állapítja meg.
(2) Az adókimunkálási jutalékot évi két alkalommal, a félévi és év végi zárási munkákat
követően, az adóbehajtási jutalékot az éves zárlati munkák befejezését követően 1 hónapon belül kell kifizetni.
(3) Az adóhiány felderítéséről illetőleg az adóhátralék beszedéséről adónemenként nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia.
- sorszám,
- adóalany neve, lakcíme vagy székhelye,
- adóazonosító vagy vállalkozói adószáma,
- jogerősen megállapított adóhiány neme, összege,
- a képezhető jutalék összege,
- a befizetés, behajtás ideje,
- a határozat száma, a jogerőre emelkedés időpontja,
- a felderítő, a behajtó neve.
(4) A rendelet hatálya alá tartozó köztisztviselők részére , amennyiben az éves munkából a
fizetett szabadságon túl 30 napot, a féléves munkából 15 napot meghaladóan távol voltak, a jutalék időarányos része fizethető csak ki. A maradvány érték 50 %-a a helyettesítést ellátók javára fordítható.
(6) Az érdekeltségi alapnak fedeznie kell a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók és járulékok összegét. Amennyiben az érdekeltségi alap nem nyújt fedezetet a 4. §. (7) bekezdés
szerinti kifizetés esetén a járulékok összegére, akkor a járulékokat a kifizetendő jutalék
összegéből kell levonni.
(7) A tárgyévben jogviszonyát megszüntető , nyugdíjba vonuló, GYES-en lévő, GYED-en
, illetve egyéb méltányolható okból távol lévő dolgozó az utolsó munkában töltött napig

feladata időarányos teljesítésének arányában kaphat jutalékot. Ezekben az esetekben a
kifizetés az utolsó munkanapját követő első jutalékfizetés időpontja.
(8) Az érdekeltségi jutalék fegyelmi eljárás alatt, illetőleg fegyelmi büntetés hatálya alatt
álló köztisztviselő részére nem fizethető ki. Nem jogosult a jutalékra továbbá az sem,
akinek fegyelmi eljárás ideje alatt közszolgálati jogviszonya megszűnik.
IV. fejezet
Az érdekeltségi alap kezelése

7. §
(1) Az érdekeltségi alap javára képződött összegeket a (féléves, éves) zárási munkálatokat
követően a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára, érdekeltségi
alap jogcímen elkülönítetten kell nyilvántartani.
(2) Az érdekeltségi alap év végi maradványát a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak általános jutalmazására kell fordítani.
(3) Az érdekeltségi alap képzésével, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés
a jegyző hatásköre.
V. fejezet
Záró és értelmező rendelkezések

8. §
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2007. január
1-jétől befolyt adóbevételekre is alkalmazni kell.
(2) Ezzel egyidejűleg az önkormányzat ügykörébe tartozó adóügyi feladatok ellátásának
anyagi érdekeltségi juttatásáról szóló 23/2000 (XII. 1.) számú rendelet hatályát veszti.
(3) Jelen rendelet értelmében:
a) Beszedett adótartozásnak minősül az eredményes hátralékbehajtásból befolyt adó, bírság és késedelmi pótlék összege. Eredményesnek tekinthető a behajtási eljárás, az ingatlan végrehajtás, ingó zálogolás foganatosítása, az azonnali beszedési megbízás, a
letiltás, vagy a hátralék befizetésének igazolása, ha a befizetés a behajtási cselekményt követően történik. A behajtási eljárásokat „a behajtási cselekmények listája”
című bizonylat alapján kell figyelembe venni.
b) Adóhiánynak minősül a felhívásra késedelmesen bevallott (bejelentett) adó, a kötelezés
ellenére bevallani (bejelenteni) elmulasztott adó ideértve a kötelezés alapján, valamint az adóhatóság által utólag megállapított adókülönbözetet.
c) Adóhiány feltárása alatt a 3.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hiány megállapítását kell érteni.
d) Adóhiány beszedése az 3.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adó beszedését jelenti, akár végrehajtás útján is.
e) A teljesített bevétel a költségvetési számlára átutalt, a zárás napján a helyi adók és a
gépjárműadó számlán lévő egyenleg együttes összege, csökkentve a nyitóegyenleggel.
Szabó József sk.
polgármester

Pammerné Gaál Ágnes sk.
jegyző

ZÁRADÉK
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rendelet.
dr. Borók Dóra
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