14/1996.(XI.1.) Hev. Ör. rendelet
a Helyi adók beszedésének fokozása érdekében bevezetett anyagi érdekeltségi rendszerrıl1
Heves Város Képviselıtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ba foglalt
felhatalmazása és a 140/1995. (XII. 20.) sz. határozatában foglaltak alapján a helyi adók
tekintetében a beszedett késedelmi pótlékok mulasztási és adó bírságok terhére az anyagi
érdekeltség feltételeit a következık szerint szabályozza:
A rendelet célja
1. § Jelen rendelet megalkotásával a Képviselıtestület biztosítani kívánja az önkormányzat
adórendeleteiben foglalt és az önkormányzat költségvetési rendeletében elıirányzott helyi adó
bevételek teljesítését.
A rendelet hatálya kiterjed
2. § (1) Heves Város Jegyzıjére,
(2) A Polgármesteri Hivatal adóügyekkel foglalkozó vezetıjére és adóügyekkel foglalkozó
köztisztviselıire,
(3) továbbá a helyi adók beszedését elısegítı köztisztviselıkre (adminisztrátor, iktató,
hivatalsegéd).
3. § (1) Az anyagi érdekeltség forrása: a tárgyévben befizetett késedelmi pótlék, mulasztási és adó
bírság.
(2) Az anyagi érdekeltség mértéke: maximum a 2. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt
köztisztviselık éves besorolási bruttó bérének 20%-a.
(3) Az anyagi érdekeltség felosztása: a jegyzı részére járó juttatás összegét a Pénzügyi Bizottság,
a 2. § (2) - (3) bekezdésében felsorolt köztisztviselıknek járó összeget a jegyzı határozza meg.
4. § (1) A 3. § (2) bekezdésében meghatározott kifizetés a következı általános feltételek teljesülése
esetén engedélyezhetı:
a) A bevezetett helyi adók közül valamennyi adónem esetében a bevallások 80 %-a a tárgy évben
beérkezzen, s azok feldolgozásra kerüljenek.
b) A fizetési kötelezettségüket elmulasztókat negyedévente vegye számításba a hivatal és
haladéktalanul tegye meg a jogszabályszerő behajtási intézkedéseket.
c) Az adó hátralékok nagysága nem emelkedhet az elızı évhez képest.
A Pénzügyi Bizottság hatásköre
5. § (1) Az érdekeltségi juttatásra való jogosultság feltételeinek teljesítését a jegyzı elıterjesztése
alapján a Pénzügyi Bizottság értékeli és hagyja jóvá.
(2) A Pénzügyi Bizottság a zárszámadáskor tájékoztatja a Képviselıtestületet az érdekeltségi
rendszer feltételeinek teljesülésérıl.
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(3) Az (1) bekezdés szerint értékelést a Pénzügyi Bizottság a tárgyévre vonatkozó, helyi adó zárási
munkálatok határidejét követı 30 napon belül látja el.
Záró rendelkezések

6. § (1) Jelen rendelkezéseket elsı alkalommal az 1996. évi adóigazgatási tevékenység értékelése
tekintetében kell alkalmazni.
(2) E rendelet 1996. november 1. napján kerül kihirdetésre és lép hatályba.

Heves, 1996. október 30.
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