Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
__/2015. (II.__.) önkormányzati rendelete
az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi C.
törvény. 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket
rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya
1. §
(1) Anyagi érdekeltség célja az adóügyi feladatok szakszerű és eredményes ellátása érdekében
a közreműködő dolgozók személyi ösztönzése, felelősségük növelése.
(2) A rendelet személyi hatálya a közös önkormányzati hivatal adóügyekkel foglalkozó
ügyintézőire terjed ki.

2. Az anyagi érdekeltség forrása és jogcímei
2. §
(1) Az anyagi érdekeltség forrása:
A feltárt és beszedett adóhiányból, valamint a beszedett adótartozásból az önkormányzatot
megillető bevétel.
(2) Az érdekeltség kifizetésének jogcíme:
a) bevétel teljesítési érdekeltség
b) felderítési érdekeltség

3. Az anyagi érdekeltség kifizetésének feltételei és mértékei
3. §
(1) Bevétel teljesítési érdekeltség feltétele:
a) az I. félévben Segesd, Ötvöskónyi és Beleg községek előző évi korrigált helyesbített
előírása feltöltési kötelezettség nélküli 50 %-ának 96 %-os teljesítése;
b) az éves értékeléskor a három önkormányzat folyó évi helyesbített és korrigált
előíráshoz viszonyított legalább 96 %-os bevétel teljesítése.
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(2) Bevétel teljesítési érdekeltség mértéke a hivatal székhelyén az adóügyi feladatokat ellátó
ügyintézők esetében az (1) bekezdés a) pontja szerinti teljesítés esetén a köztisztviselői
illetményalap háromszorosa, az (1) bekezdés b) pontja szerinti teljesítés esetén a
köztisztviselői illetményalap ötszöröse.
(3) A teljesítési érdekeltség a 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti féléves illetve éves
korrigált helyesbített előírások arányában terheli az önkormányzatokat.
(4) A bevétel teljesítést a kerekítés általános szabályai szerint egy tizedes pontossággal kell
kiszámítani és figyelembe venni.
(5 Felderítési érdekeltség:
a) A felderítési érdekeltség körébe tartozik az adózatlan vagyontárgy, adóköteles
tevékenység felkutatása, az adó elévülési időn belüli megállapítása, beszedése.
b) Felderítési jutalékként kell megállapítani az adóügyi feladatokat ellátó dolgozó részére
a feltárt és beszedett adóhiány 10 %-át.
(6) A felderítési érdekeltségi jutalék kifizetéséhez a nyilvántartáson túlmenően szöveges
értékelést kell mellékelni. A kifizetés további feltétele, hogy a megállapított adó beszedésre
kerüljön.
4. §
4. Az anyagi érdekeltség kifizetésének és elszámolásának rendje
(1) Nem fizethető érdekeltség azon dolgozónak, akit a teljesítés időszakában jogerős
fegyelmi büntetéssel sújtottak.
(2) A bevételi teljesítési illetve a felderítési jutalék összegét a jegyző állapítja meg.
(3) Az érdekeltségi kifizetéseket a féléves zárási összesítők elkészítésétől számított 30 napon
belül kell teljesíteni. A kifizetéseket terhelő társadalombiztosítási járulékot az érdekeltség
forrásából kell fedezni. A kifizetésre, az illetményekre és az illetmény jellegű juttatásokra
vonatkozó társadalombiztosítási és adó jogszabályokat kell alkalmazni.
(4) A felhasználás jogszerűségének ellenőrzése a jegyző feladata.
(5) Az anyagi érdekeltség kifizetésének felső határa az alapul szolgáló forrás. Az egyes
félévek értékelése után megfelelő forrás hiányában
a) a bevétel teljesítési érdekeltséget, majd ezt követően
b) a felderítési érdekeltséget kell kifizetni.
5. §
Értelmező rendelkezések
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(1) A zárási összesítő szerinti folyó évi helyesbített és korrigált előírásnak kell tekinteni a
technikai helyesbítés nélküli folyó évi előírást csökkentve a folyó évi törlésekkel, a nem
jogerős és a jogerős, de fizetési határidő belüli előírásokkal és a túlfizetés címén előírt
összegekkel. Illetménynek a teljesítés félévében, illetve évében kifizetett illetmény jutalmak
nélküli összegét kell tekinteni.
(2) Az átfutó tételekkel korrigált adóbevételek megállapításakor le kell vonni a nem esedékes
előírásra teljesített befizetéseket és figyelmen kívül kell hagyni az átvezetett befizetések
összegét.

4. Hatályba léptető és záró rendelkezések
6. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. január 1-től kell
alkalmazni.

Tamás Csaba
polgármester

Veszner József
címzetes főjegyző

