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Az anyagi érdekeltségi alap
létrehozására vonatkozó 2017január 26-i előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület az elmúlt testületi ülés keretében elnapolta az anyagi
érdekeltségi alap létrehozására vonatkozó önkormányzati rendelet elfogadásáról szóló
előterjesztést, tekintettel arra, hogy abban nem voltak pontosan bemutatva az érdekeltségi
alapból való kifizetésekre vonatkozó garanciális szabályok.
A döntés megkönnyítése érdekében a 2016-os év tényadatai alapján előkészítésre került egy
példa, amely bemutatja, hogy hozzávetőlegesen hogyan lenne lehetőség az anyagi
érdekeltségi alapból való kifizetésre, valamint a behajtás bizonyos foka esetén kb. mennyi
lenne az az összeg, amely kifizetésre kerülhetne az érintett kollégák részére.
Fentieknek megfelelően kérem tekintsék meg az alábbi számadatokat:
Adónem megnevezése

2016. évben előírt adó (forint)

Építményadó:
Helyi iparűzési adó
Gépjárműadó
(önkormányzatot illető
része)
Idegenforgalmi adó
Települési földadó
Összesen:

50.761.545
314.146.467
12.139.262

2016. évben
(forint)
45.982.533
321.396.964
11.891.459

6.474.150
18.607.507
407.084.531

6.509.700
18.050.624
405.426.819

beszedett

adó

A 2016. évi tervezés során a Tisztelt Képviselő-testület eredeti előirányzatként 360.700.000
forintot tervezett be bevételként. Az erre vonatkozó módosított előirányzatot a fenti táblázat
második oszlopának összesen sora adja, amely 407.084.531 forintot tesz ki. Fentiekhez képest
az adóigazgatási feladatok ellátása során (a helyi sajátosságokat, a lakosság szociális
helyzetét, valamint a gazdasági társaságok működését figyelembe véve) összesen a módosított
előirányzat 99,6 %-a került megfizetésre. Ennek megfelelően a rendelet 5. § (1) bekezdés a.)
pontjában meghatározott kifizetési határt javaslom 100 %-ban meghatározni, azzal, hogy
kerekítést kizárólag egy tizedes jegyre vonatkozóan lehet végrehajtani.
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A rendeletben meghatározott következő kifizetési korlát az alábbiak szerint került
előterjesztésre: „a 3. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettségek tárgyévi
összege a tárgyévet megelőző évhez viszonyítva csökkent,..”.
A jelenlegi helyzetet tekintve a fenti feltétel a legegyszerűbben értelmezhető. A jelenlegi
kintlévőségünk 87. 663. 795 forint, amennyiben ez az összeg ténylegesen csökken az adott
évre vonatkozó beszámolóban foglalt adatok alapján, úgy teljesíthető kifizetés az anyagi
érdekeltségi alapból.
A harmadik feltétel a rendelettervezetben az alábbiak szerint került megfogalmazásra: „a 3. §
(1) bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettségek legalább 10 %-a végrehajtásra
került”.
A feltétel teljesülése kizárólag abban az esetben igazolt, ha tárgyévet megelőző évben
fennálló tartozások tekintetében kerül végrehajtásra legalább annak 10 %-át meghaladó
összeg. A szűrő alkalmazása azért fontos a rendelet végrehajtása szempontjából, mert ezzel
elkerülhetővé válik az, hogy a tárgyévi – rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettségeket végrehajtva, az előző évi tartozásállomány változatlan tartalmával
kifizetés legyen teljesíthető.
A rendelet megfogalmazása alapján fenti feltételek együttes teljesülése esetén teljesíthető
kifizetés az anyagi érdekeltségi alapból.
A kifizetés alakulását a rendelet szabályai szerint az alábbiak mutatják be, azzal, hogy ideális
esetben hozzávetőlegesen a kintlévőségek 25 %-a kerülhetne végrehajtásra. Amennyiben fenti
feltételek teljesülnek, és a tárgyévet megelőző évi követelésállomány 25 %-a kerül
végrehajtásra, úgy összesen bruttó 657.478 forint kerül az anyagi érdekeltségi alapba,
amelyből a szociális hozzájárulási adót valamint a munkavállalót és a munkáltatót terhelő
közterhek levonását követően összesen 358.379 forint kerülhetne felosztásra az adóigazgatási
feladatokat ellátó ügyintézők részére. Ebben az esetben az Önkormányzat összesen
21.258.471 forint többletbevételhez jutna az idei évben.
Jelen előterjesztés mellékletét képezi a Tisztelt Képviselő-testület előző ülésére készült
előterjesztés valamint a rendelettervezet fentiek szerint módosított változata. Kérem, hogy azt
elfogadni szíveskedjenek.
Füzesgyarmat, 2017. február 6.
Bere Károly
polgármester

