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Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt év során a kötelezően elvégzendő belső ellenőrzési feladatok elvégzése során az
önkormányzat kintlévőség kezelésével kapcsolatos jelentés került előkészítésre. A jelentés
tervezetét a Polgármesteri Hivatal munkatársai megvizsgálták és azzal kapcsolatosan külön
intézkedési terv került előkészítésre, amelynek várhatóan a jelentős értékkel bíró
kintlévőségek végrehajtása sokkal hatékonyabban történhetne meg az elkövetkező években (a
jelentés végleges, észrevételekkel módosított változata a zárszámadási rendelettel együtt kerül
a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra előterjesztésre).
Az intézkedési tervben foglaltak egy jelentős részét lefedik az adóügyekkel valamint egyéb
adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos feladatokat. Az intézkedési terv egy
fontos eleme az, hogy a végrehajtás tényleges feladatit végző kollégákat érdekeltté tegyük
abban, hogy a sokszor több éves követelések végrehajtásra kerüljenek, ezzel is növelve az
Önkormányzat rendelkezésére álló forrásokat. E bekezdésben meghatározott feladat egyik
legjobban alkalmazható és hatékony eszköze az ún. anyagi érdekeltségi alap létrehozása. Az
anyagi érdekeltségi alap lényege abban áll, hogy az eddigi évek során felgyülemlett
adótartozások végrehajtására a munkaidejük egy nagyobb hányadát fektetnék az érintett
köztisztviselők, ezzel növelve az Önkormányzat bevételeit.
A végrehajtott adótartozások (továbbá pótlékok, bírságok) valamint a feltárt adóhiányok
mértékéhez igazodóan, valamint a fizikailag lehetséges munkák mérlegelésével az alap
nagysága kb. a kintlévőségek 3 %-a körüli összegből gyűlne össze, amelyből az adóügyi
feladatokat ellátó kollégák, valamin a közvetlen munkahelyi felettesük, a gazdasági vezető
részesülne.
A rendelet elfogadása során kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vegye figyelembe azt,
hogy a végrehajtási eljárások lebonyolítása jelentős terhet ró az adóügyi feladatokat ellátó
kollégákraKérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására.
Füzesgyarmat, 2017. január 17.
Bere Károly
polgármester
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
- önkormányzati rendelethez –
Anyagi érdekeltségi alap létrehozásáról
szóló …/2017. (I. 27.) rendelet elfogadására vonatkozóan
A tervezett jogszabály jelentősebb hatásai:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet elfogadásával növelhetővé válik az adóvégrehajtási eljárásokból származó
bevételek összege. Az adóvégrehajtási eljárások pontos lefolytatásával javításra kerülne a
adófizetői hajlandóság. A végrehajtások lefolytatásával jelentős költségvetési bevételeket
szerezhet az Önkormányzat.
A rendelet megszerkesztése során az alábbi kintlévőségek alapján került meghatározásra az
alap nagysága (2016. december 31-i adatok):
 teljes kintlévőség: 87. 663. 795 forint, ebből
o adótartozás: 61.473.305 forint
o pótlékok: 18.017.877 forint
o idegen bevételek (víziközmű érdekeltségi hozzájárulás, szabálysértési
bírságok): 8.172.613 forint (az érdekeltségi alap meghatározásakor az ittt
szereplő kintlévőség nem vehető figyelembe.
Amennyiben az összes bevétel realizálódik egy éven belül, úgy az érdekeltségi alapba
összesen 2.384.735 forint kerül be, amely szociális hozzájárulási adó és járulékok valamint
személyi jövedelemadó megfizetését követően, összesen, a három munkatársnak nettó
1.248.700 forintot jelenten.
Természetesen a véges kapacitásokkal számolva ennek az összegnek hozzávetőlegesen az egy
harmadát lehetséges egy év alatt végrehajtani.
2. Környezeti és egészségi következmények:
A rendeletnek ismert környezeti és egészségi következménye nincs.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendeletnek köszönhetően az érintett dolgozók esetlegesen könnyebben viselnék a
végrehajtási eljárásokból származó adminisztratív terheket.
4. Szükségesség, a jogszabály megalkotásának elmaradásának várható következményei:
A 2016. decemberében elkészült belső ellenőri jelentésben, illetve a rá vonatkozóan elkészült
intézkedési tervben foglaltak nem, illetve nem teljeskörűen kerülnének végrehajtásra a
rendelet elfogadása nélkül, ezzel az Önkormányzat működése nem a hatékonyság és
jogszerűség elve mentén kerülne megszervezésre.
5. Szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltétele:
A rendelet végrehajtása során 2 fő köztisztviselő és a gazdasági vezető folyamatos
együttműködése és nagy arányú munkaterhe jelentkezne. A rendeletben foglaltak
végrehajtásával az önkormányzat megfelelő összegű forráshoz jutna a rendeletben foglalt
kiadások teljesítésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesterétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
 (66) 491-956 Fax: 491-361
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (II. 17.) rendelete
a helyi és települési adók beszedésének fokozása érdekében bevezetett anyagi
érdekeltségi rendszeréről
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésében foglalt származékos jogalkotási feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 45. § (1) bekezdése alapján, Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottsága véleményének kikérésével, a helyi
és települési adók beszedésének fokozása érdekében bevezetett anyagi érdekeltségi
rendszerről az alábbiakat rendeli el:
1. §
Az anyagi érdekeltségi alap létrehozásának célja
A rendelet célja olyan anyagi ösztönző rendszer bevezetése, amely alkalmas az
önkormányzati bevételek fokozására, az önkormányzat kintlévőségeinek hatékonyabb
behajtására.
2. §
A rendelet hatálya
(1) Jelen rendelet a Füzesgyarmati polgármesteri Hivatalnál adóügyi feladatokat ellátó 2 fő
köztisztviselőre, valamint közvetlen munkahelyi felettesükre a gazdasági vezetőre terjed ki.
(2) Az anyagi érdekeltségi alapból kizárólag a jelen §-ban meghatározott köztisztviselők
részesülhetnek.
3. §
Az anyagi érdekeltségi alap bevételei
(1) Az anyagi érdekeltségi alap bevételeit alábbi tételek adják:
a.) a tárgyévet megelőző évben meg nem fizetett adó illetve illeték végrehajtáskori
összegének,
b.) a tárgyévet megelőző évben meg nem fizetett adó illetve illetéktartozások alapján
megállapított pótlékok,
c.) a tárgyévet megelőző évben kiszabott és megfizetett adóbírságok,
d.) a tárgyévet megelőző évben feltárt és megfizetett adóhiányok
3 százaléka.
(2) Az anyagi érdekeltségi alap mértéke évente nem haladhatja meg a két millió forintot,
azzal, hogy az (1) bekezdés szerinti összeg ezt meghaladó része valamint az érdekeltségi alap
fel nem használt része Füzesgyarmat Város Önkormányzat saját bevételének minősül.
4. §
Az anyagi érdekeltségi alapból történő kifizetés szabályai
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(1)
Az anyagi érdekeltségi alapból évente egy alkalommal teljesíthető kifizetés a 2. §-ban
meghatározott köztisztviselők részére, azzal, hogy alapban rendelkezésre álló források fedezik
a kifizetésekhez kapcsolódó munkavállalót és munkáltatót terhelő járulékok, a személyi
jövedelemadó valamint a szociális hozzájárulási adó összegét is.
(2)
Az anyagi érdekeltségi alapból történő kifizetést a jegyző munkáltatói utasítás
keretében rendeli el, azzal, hogy a két fő adóügyi szakigazgatási feladatot ellátó köztisztviselő
részére az alap (1) bekezdésben meghatározott levonásokkal terhelt részének legfeljebb 37,537,5 %-nak megfelelő, a gazdasági vezető részére pedig legfeljebb 25 %-nak megfelelő
adóügyi jutalék fizethető.
5. §
Az alapból való kifizetés különös feltételei
(1)
Az anyagi érdekeltségi alapból kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén
teljesíthető kifizetés:
a.
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló rendeletben a helyi és
települési adókból származó bevételekre vonatkozó módosított előirányzat 100 %-ban
teljesült,
b.
a 3. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettségek tárgyévi összege a
tárgyévet megelőző évhez viszonyítva csökkent,
c.
a 3. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettségek legalább 10 %-a
végrehajtásra került.
6. §
Vegyes rendelkezések
(1)
Az anyagi érdekeltségi alapba évente egyszer a tárgyévi adóbevételek zárását
követően teljesíthető befizetés a 3. § (1) bekezdésében meghatározott összeg figyelembe
vételével.
(2)
Az anyagi érdekeltségi alap elkülönített számlán kerül kezelésre.
7. §
Záró rendelkezések
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Füzesgyarmat, 2017. január 26.
Bere Károly
polgármester

Dr. Blága János
jegyző

