Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2011. (X.24.) önkormányzati rendelete
a helyi adókkal összefüggő érdekeltségi rendszerről
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.
§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adók hatékony
beszedésének és végrehajtásának elősegítése érdekében az adóügyi feladatokat
ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének biztosítására a következőket rendeli el:
1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatalban az adóügyi feladatokat
ellátó köztisztviselőkre, valamint az adóhatósági feladatokat irányító közgazdasági
irodavezetőre.
2. § Az érdekeltségi alap forrásai:
a) a más helyről kimutatott tartozások behajtása érdekében kapott behajtási
költségek összege,
b) az adott évben ellenőrzés során befolyt adóhiány, adóbírság és késedelmi pótlék,
c) az adott évben befolyt mulasztási bírság összege.
3. § (1) Az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők között a tárgyév január 01-i
állapotnak megfelelő egy hónapra eső összes bruttó jövedelmük 100 %-a kerül
felosztásra érdekeltségi jutalékként, amennyiben
a) a helyi adókból, a gépjárműadóból, és a bírságból fennálló hátralékok éves szinten
összesen csökkenést mutatnak a tárgyévi nyitó hátralékhoz képest,
b) az összes hátralék az éves helyesbített összes előírás 5%-át nem haladja meg.
A számítás során figyelmen kívül kell hagyni a felszámolás és végelszámolás alatti
adózók tartozásait.
Az a) és b) pontok bármelyikének fennállása jogcímet teremt a jutalék kifizetésére.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, az adóhatósági
feladatokat ellátó dolgozók a tárgyév január 01-i állapotnak megfelelő egy hónapra
eső összes bruttó jövedelmük 50%-ára jogosultak érdekeltségi jutalékként, ha az
adóhiányként előírt és beszedett adókülönbözet, adóbírság és késedelmi pótlék
együttes összege meghaladja az (1) bekezdés a) pontja szerint számított összes
hátralék növekedésének összegét. Az érdekeltségi jutalékra a jogosultság ebben az
esetben csak akkor nyílik meg, ha az (1) bekezdés b) pontja szerint számított arány a
10%-ot nem haladja meg.
(3) A közgazdasági irodavezető:
a) a tárgyév január 01-i állapotnak megfelelő egy hónapra eső bruttó jövedelmének
100%-ára jogosult érdekeltségi jutalékként, amennyiben az adóügyi feladatokat ellátó
köztisztviselők az (1) bekezdés szerint érdekeltségi jutalékra jogosultak,
b) a tárgyév január 01-i állapotnak megfelelő egy hónapra eső bruttó jövedelmének
50%-ára jogosult érdekeltségi jutalékként, amennyiben az adóügyi feladatokat ellátó
köztisztviselők a (2) bekezdés szerint érdekeltségi jutalékra jogosultak.
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(4) Amennyiben a 2. § szerint képzett érdekeltségi alapban szereplő összeg nem éri
el az érdekeltségi jutalék címén felosztható összeg mértékét, dolgozónként
arányosan kell az érdekeltségi jutalék összegét csökkenteni.
4. § Az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők részére egyénenként kifizethető
érdekeltségi jutalékot a kereteken belül a közgazdasági irodavezető javaslatára a
jegyző határozza meg az alábbi szempontok alapján:
a) a köztisztviselő által kezelt számlákon a hátralék változása,
b) a köztisztviselő által kezdeményezett behajtási cselekmények száma és sikere,
c) a köztisztviselő által indított ellenőrzések és az azokból származó bevételek,
d) a csoportvezető és a könyvelő munkakörű köztisztviselők jutalékát csak fegyelmi
okokból lehet csökkenteni.
5. § A 2. § alapján képződött érdekeltségi jutalékalapra felhasználható összegeket
folyamatosan, de legkésőbb a tárgyév végén kell a megfelelő adószámlákról az
Orosháza Városi Önkormányzat Érdekeltségi Alap alszámlára utalni. Az alszámláról
a fel nem használt összeget a tárgyévet követő első negyedév végéig, de
mindenképpen az érdekeltségi jutalékra való jogosultság elbírálása és a jutalék
esetleges kifizetése után, az önkormányzat Költségvetési Elszámolási számlájára
kell utalni, annak az összegnek a hátrahagyásával, amely már az adott év
érdekeltségi alapját képezendően került az alszámlára.
6. § (1) Az érdekeltségi jutalékra való jogosultságot, összegét a tárgyévet követő
éves zárási munkák során kell értékelni. Jogosultság esetén a jutalékot az éves
zárással együtt kell megállapítani és a tárgyévet követő év február hónapjában kell
kifizetni.
(2) Amennyiben az érdekeltségi jutalékra jogosult esetében év közben 30 naptári
napot meghaladó időtartamban szünetelt a munkabér folyósítása, az érdekeltségi
jutalék összegét a kiesés időaránya szerint kell csökkenteni.
7. § (1) E rendelet 2011. november 01. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi adókkal összefüggő érdekeltségi rendszer bevezetéséről
szóló 2/2007. (II.12.) Ör. számú rendelet, valamint a módosítására kiadott 29/2009.
(XII.19.) számú rendelet.
(3) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2011. év értékelésekor kell
alkalmazni.
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