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Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv. ) 45. §-a lehetöséget biztosít
az önkormányzatoknak arra, hogy az ügykörükbe tartozó adók és illetékek hatékony
beszedésének elősegítésére a feltárt és beszedett adóhiányból, valamint a beszedett adó- és
illetéktartozásból az önkormányzatot megilletö bevétel terhére rendeletben szabályozzák az
anyagi érdekeltség feltételeit.
A Hfry. alapján az á-dekeltségi célújuttatásból az adó- és illetékhatáskör címzettjei, továbbá a
polgármesteri (föpolgármesteri), valamint a megyei önkormányzati hivatal adó- vagy
illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselői részesülhetnek.
Az önkormányzati gazdálkodási rendszer jelentősen átalakult. A helyi adók szerepe tovább
nőtt az önkormányzati költségvetésben, a pénzügyi stabilitás megteremtésében.
Az önkormányzati bevételek nagy részét, biztos bevételi forrását a helyi adóbevételek
képezik, ezért a kintlévőségek hatékony beszedése, az ellenőrzési muiika eredményessége, az
adófelderítői tevékenység egyre nagyobb jelentőséggel bír. Az önkormányzatot megillető
adóbevétel hatékony beszedése az adóügyi dolgozók munkájának fíiggvénye.

Az adóigazgatásban dolgozó köztisztviselők terhelése folyamatosan nő. A megnövekedett és
széleskörű ismereteket igénylő államigazgatási, végrehajtói, ügyfélfogadási és ellenőrzési
tevékenység szakszem és hatékony ellátása érdekében fontos az erkölcsi és anyagi
megbecsülés.

Fontos megjegyezni, hogy az adóérdekeltségi juttatás alapját csak azoknak az
adóbevételeknek a bizonyos százaléka képezi, amelyek érdekében külön végrehajtási
intézkedést kell temú, külön lefolytatott adóellenőrzés során megállapított adóhiányból és
bírságból származnak, illetve felderítés eredményeként lettek előírva és befizetve. Az
adóellenőrzés és felderítés során feltárt adózók, illetve az adókülönbözet a következö években
már előírásként szerepel, mely bevételre biztonsággal lehet számolm és javítja az
önkonnányzat gazdálkodási helyzetét.

A fentiek alapján javaslom, hogy az érdekeltek anyagi ösztönzése céljából Pilisborosjenö
Önkormányzatának Képviselő-testülete az ügykörébe tartozó adók hatékony beszedésének
elősegítése érdekében érdekeltségi célú jutalék keretet hozzon létre. A Képviselö-testület az
érdekeltségi célú jutalék keret felhasználását a költségvetés évközi alakulásától függően az
alábbiak szerint szabályozza:

Az anyagi ösztönzés és érdekeltség szabályozása

1. A jutalékalap forrása

Az adott költségvetési évben feltárt és beszedett adóhiány, valamint a 60 napon tóli, beszedett
adótartozásból a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. § szerint az önkonnányzatot
megilletö bevétel 30%-a.



2. Jutalékban részesíthetők a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-a szerint az
adóügyi feladatokat ellátók, illetve felügyelők közül:

a.) Jegyző,
b.) Adóügyet felügyelő Pénzügyi és Gazdasági Iroda vezetöje
c. ) Adóügyet felügyelő Pénzügyi és Gazdasági Iroda
d.) Adóügyi osztály munkatársai.

3. A jutalékból történő részesedés szabályai

a. ) a kiosztható jutalék összege - a településeken és az állami adóapparátusban dolgozók
anyagi érdekeltségével összhangban - a 2. pontban felsoroltak évi összes illetményének
100%-át nem haladhatja meg,
b.) ajutalék kifizetésére - a tárgyévi munka értékelése alapján - legkésöbb november 30-
ig kerül sor.

4. A jutalék keret felhasználásának szabályai

a. ) A személyenként, differenciáltan meghatározott jutalék mértékét és az előleg
kifizetését, a jogosultak tekintetében a Jegyző, a Jegyző esetében a Polgármester
engedélyezi.

b. ) Ajutalék keret nyilvántartását a Pénzügyi és Gazdasági Iroda vezeti, az önkormányzat
fizetési számlájára történt átutalások alapján.

c. ) Ajutalék kifizetésének szabályszerűségéért a Jegyző felelős.

5. A jutalék keret felosztásánál, metve a differenciálásnál fígyelembevételre kerülő
szempontok

A személyenkéntijutalék összeg megállapításánál különösen figyelemmel kell lenni:
. az elvégzett munka színvonalára, pontosságára és mennyiségére,
. az adóellenörzések eredményességére,

. a behajtási munka eredményességére,

. a határidők pontos betartására,

. az ügyfélbarát ügyintézésre.

A vezetö beosztású köztisztviselőnél:

. az adóztatási munka feltételeinek javítására,

. a felügyeleti szervekkel, illetve a kapcsolódó szakmai szervezetekkel történö operatív
kapcsolattartásra és együttműködésre,

. a vonatkozó rendeletek és elöterjesztések, szakmai anyagok elkészítésében,
végrehajtásában betöltött szerepre.

Nem részesülhet jutalékban az a köztisztviselő, aki ellen a kifizetés idöpontjában fegyelmi,
illetve kártérítési eljárás van folyamatban, vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.



Megítélésem és az érdekeltségi rendszert alkalmazó települések tapasztalata alapján jutalék
bevezetésére szükség van, mint elsödleges ösztönző tényezö. Az adóhatósági ügyintézők
szinte teljes kapacitását leköti a napi adóügyek intézése. Azonban a napi ügyek mellett
jelentös leterhelést okoz továbbra is a még nem fizető, de adófízetésre kötelezettek teljes
körének feltérképezése és az adó kivetése. Ez a munka várhatóan még több évig is eltart,
tekintettel a korábban felhalmozott jelentös ehnaradásra. A hátralékok behajtása is jelentős
többlet teljesítményt igényel.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-a alapján az előterjesztésben kifejtettek
ajogszabály indokolása is.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselö-testület támogató döntését.

Hatásvizsgálat
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendelet elfogadása révén rögzítésre kerülnek az intézményi és személyi térítési díjak.
Figyelemmel arra, hogy a házi segítségnyújtás és a bölcsödei gondozás esetében személyi
térítési díj került megállapításra, mely az elmúlt években nem volt, ezért költségvetési hatása
van.

2. Egészségi következmények:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nem kimutathatók.

3. Környezeti és egészségi következményei:
Nem mérhetö hatás.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendelet nem befolyásoljajelentösen az adminisztratív terheket.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:

Az érdekeltségi rendszer várhatóan az Onkormányzat adóbevételeinek növekedését
eredményezi.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

Ajogszabály alkahnazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Pilisborosjenő, 2022. október 18.
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Tömöri Balázs
polgármester



Rendeletalkotási javaslat

Pilisborosjenö Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az adóigazgatási
feladatokat ellátó köztisztviselök anyagi érdekeltségéről szóló .../2022. (.. ) önkormányzati
rendeletét.

Felelös: Polgámiester, Jegyzö
Határidö: 2022. november 3.



Pilisborosjenő Onkormányzata Képviselő-testületének 8/2022 (XI. 2.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat ügyköréhez tartozó adókhoz és ületékekhez kapcsolódó

adójutalék (érdekeltségi alap) rendszerről

Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított
1990. évi C. törvény 45. §-ának felhatalmazása alapján az önkormányzat ügyköréhez tartozó
adók és illetékek hatékony beszedésének elösegítése érdekében az adójutalék (érdekeltségi
alap) bevezetéséröl az alábbi rendeletet alkotja:

Az adójutalék (érdekeltségi alap) bevezetése

l.§

Pilisborosjenö Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított
1990. évi C. törvény 45. §-a alapján bevezeti az önkormányzat ügyköréhez tartozó adókhoz és
illetékekhez kapcsolódó adójutalék (érdekeltségi alap) rendszert.

Az anyagi ösztönzés és érdekeltség szabályozása

2.§

(1) Az adójutalék (érdekeltségi alap) forrásai:

a) az utólag feltárt és 60 napon túli beszedett adó és az adóellenőrzés során jogerösen
megállapított és beszedett adóhiány,

b) az eredeti esedékességet követöen a tárgyévben beszedett adótartozás,

c) az adó beszedési számlákra teljesített befízetésekböl a késedelmi pótlékra, adóbírságra,
mulasztási bírságra és végrehajtási költségekre elszámolt összegek.

(2) Az adott költségvetési évben feltárt és beszedett adóhiány, valamint a 60 napon túli,
beszedett adótartozásból a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. § szerint az
önkormányzatot megilletö bevétel 30%-a.

3.§
(1) Az adójutalék előirányzatát az éves költségvetési rendeletben céltartalékként kell tervezni.

(2) Az adójutalékból az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők közül:

a.) Jegyző,
b.) Adóügyet felügyelő Pénzügyi és Gazdasági Iroda vezetöje
c. ) Adóügyet felügyelő Pénzügyi és Gazdasági Iroda
d.) Adóügyi osztály munkatársai.

részesülhetnek.



4.§
A jutalékból történő részesedés szabályai

(1) A jutalék kifizetésére - a tárgyévi munka értékelése alapján - legkésőbb november 30-ig
kerül sor.

(2) A (3) bekezdésben meghatározott köztisztviselök az adójutalékból a munkában töltött idő,
illetve teljesítményük arányában részesülhetnek. Az adójutalék egy évi maximális mértéke a
(3) bekezdésben meghatározott köztisztviselök havi illetménye összegének hatszorosa.
(3) Személyenként, differenciáltan meghatározott jutalék mértékét és az elöleg kifizetését, a
jogosultak tekintetében a Jegyző, a Jegyző esetében a Polgármester engedélyezi.
(4) A jutalék keret nyilvántartását a Pénzügyi és Gazdasági L-oda vezeti, az önkonnányzat
fizetési számlájára történt át.italások alapján.
(5) Ajutalék kifizetésének szabályszemségéért a Jegyzö felelös.

(6) A személyenkénti jutalék összeg megállapításánál különösen figyelemmel kell lenni:
a) az elvégzett munka színvonalára, pontosságára és mennyiségére,
b) az adóellenőrzések eredményességére,
c) a behajtási munka eredményességére,
d) a határidök pontos betartására,
e) az ügyfélbarát ügyintézésre.

(7) Vezetö beosztású köztisztviselönél.
a) az adóztatási munka feltételeinek javítására,
b) a felügyeleti szervekkel, illetve a kapcsolódó szakmai szervezetekkel történő operatív

kapcsolattartásra és együttműködésre,
c) a vonatkozó rendeletek és előterjesztések, szakmai anyagok elkészítésében,

végrehajtásában betöltött szerepre.

(8) Nem részesülhet jutalékban az a köztisztviselö, aki ellen a kifizetés időpontjában
fegyelmi, illetve kártéritési eljárás van folyamatban, vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

5.§
Záró és átmeneti rendelkezések

(1) Jelen rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.

Tömöri Balázs

polgármester
Dr. Horti István

jegyzö

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2022. november napján megtörtént.

Dr. Horti István

jegyzö



Indokolás

Püisborosjenő Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat ügyköréhez
tartozó adókhoz és illetékekhez kapcsolódó adójutalék (érdekeltségi alap) rendszerről

szóló .. .../2022. (XI.. ..) önkonnányzati rendelethez

Általános indokolás

A rendeletalkotás oka, az adóügyi ügyintézők anyagi érdekeltségének kialakítása, egyben az
Onkonnányzat adóbevételeinek növelése.

Részletes indokolás

A jogszabályi felhatalmazást rögzíti.

l.§

2.§

Meghatározza az anyagi ösztönzés és érdekeltség szabályozását.

3-4.§

Az adójutalékból történö részesedés szabályait határozza meg.

5.§

A rendelet végrehajtására, vonatkozóan rögzít szabályozást, valamint a záró rendelkezések
címén a rendelet hatályba lépésének napjáról, valamint egyéb rendeletek hatályon kívül
helyezéséről rendelkezik.


