Pilisszentkereszt Község Önkormányzata képviselő-testületének
9/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete
az adóigazgatási feladatokat ellátók anyagi érdekeltségi rendszeréről
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény 45. §-ában meghatározott felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 32. §. (1)
bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban:
Önkormányzat) az Önkormányzat hatáskörébe tartozó adók hatékony beszedése, az
adóellenőrzési és behajtási feladatok eredményes végrehajtása, az adóhátralékok csökkentése
és az adóbevételek növelése érdekében az Önkormányzat adóbevételének a terhére
érdekeltségi alapot hoz létre.
Az érdekeltségi alap forrásai, kezelése
2. § (1) Az érdekeltségi alap forrásai:
a) azon, a tárgyévben esedékes adófizetési kötelezettség elmulasztásából származó és
tárgyévben befizetésre került adóhátralék 5 %-a, amelynek megfizetésére a hatóság a fizetési
határidőtől számított 2 hónapon belül írásban felhívta az adóalanyt;
b) azon, a tárgyévben esedékes adófizetési kötelezettség elmulasztásából származó és
tárgyévben befizetésre került adóhátralék 10 %-a, amelynek behajtása iránt az adóhatóság
valamely végrehajtási cselekményt foganatosított a fizetési határidőtől számított 4 hónapon
belül
c) jogerős határozattal megállapított és tárgyévben befizetett késedelmi pótlék 20 %-a
d) ellenőrzéssel feltárt és tárgyévben befizetett adóhiány 20 %-a
e) jogerős határozattal megállapított és tárgyévben befizetett adóbírság 20 %-a
f) jogerős határozattal megállapított és tárgyévben befizetett mulasztási bírság 20 %-a
g) az előző évről áthozott, az adóhatóság valamely végrehajtási cselekményének
következtében tárgyévben befolyt adóhátralék (beleértve a meg nem fizetett
bírságokat, pótlékokat, késedelmi kamatokat) 10 %-a
(2) Az érdekeltségi alap forrásairól az adóhatóság adónemenként a melléklet szerint naprakész
nyilvántartást vezet. A jegyző minden negyedévet követő hónap 15-éig írásban tájékoztatja a
pénzügyi bizottságot az érdekeltségi alap forrásainak negyedéves összegéről.
(3) Az érdekeltségi alapot az Önkormányzat adóérdekeltségi alszámláján kezeli.
(4) Az érdekeltségi alap forrását a tárgyév zárási összesítőjének elkészítését követő 8 napon
belül kell az Önkormányzat adóérdekeltségi alszámlájára utalni.
3. § Az e rendelet 2. §. (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartás alapján a 2. §. (1)
bekezdése alapján
képzett összeget az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló
rendeletének soros módosításai alkalmával a Polgármesteri Hivatal személyi- és járulékjuttatások soraira automatikusan át kell vezetni – annak elkülönített felhasználása ezt
követően engedélyezhető.

4. §. Az érdekeltségi alapban képződött összegről, az adóhiány-felderítési és
végrehajtási munkáról, az ennek kapcsán beszedett többletbevételekről az önkormányzat
pénzügyi bizottságát a zárásokat követően az adótitkok megtartása mellett a jegyző
tájékoztatja.
Az érdekeltségi alap felhasználása
5. §. (1) Az érdekeltségi alap terhére az adóügyi igazgatásban közreműködő
köztisztviselők – amennyiben a kifizetés időpontjában jogviszonyban állnak, továbbá a
kifizetés feltételeinek (4) bekezdésben meghatározott feltételei teljesülnek - jutalomban
részesülnek. Az érdekeltségi alap terhére kell számfejteni a kifizetett jutalom közterheit.
(2) A jutalom összegét – a polgármester egyetértésével – a jegyző, jegyző részére a
polgármester határozza meg, a munkában töltött idő, valamint az érdekeltségi alap forrásai
tekintetében végzett eredményes munka függvényében. A jutalom összege jegyző esetében a
tárgyévi havi illetmény háromhavi átlagát, egyéb köztisztviselők esetében kéthavi átlagát nem
haladhatja meg. Amennyiben a köztisztviselő jogviszonya év közben kezdődik, az adható
céljutalom maximális mértéke a jogviszonyban töltött idővel arányos összeg.
(3) A jutalom kifizetésére évente egy alkalommal, a források érdekeltségi alapba történő
utalását követő 30 napon belül kerül sor.
(4) Jutalom kifizetését a polgármester engedélyezi. A kifizetés csak akkor engedélyezhető, ha
a tárgyévben az Önkormányzatnál nyilvántartott helyesbített adóbevétel eléri
év közben időarányosan a helyesbített előírás 90 %-át.
(5) A jutalom kifizetését követően az érdekeltségi alapban maradó összeget vissza kell utalni
az Önkormányzat adóigazgatási számlájára.

Záró rendelkezések
6. §. (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit először a 2012. évi adóérdekeltségi jutalom kifizetésénél kell
alkalmazni.
(3) Hatályát veszti Pilisszentkereszt Község Önkormányzata képviselő-testületének az
adóigazgatási érdekeltségi rendszerről szóló 12/2010. (XI.3.) önkormányzati rendelete.
Pilisszentkereszt, 2012. április 19.

Baranyák Szilvia
jegyző

Lendvai József
polgármester

Kihirdetve: 2012. április 20.
Baranyák Szilvia
jegyző
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