Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2/2005.(I.26.) Kt. sz. rendelete
A Polgármesteri Hivatalban dolgozó, adóügyi feladatokat ellátó
köztisztviselők anyagi érdekeltségéről
Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdése és a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 45.§-ának
felhatalmazása alapján az ügykörébe tartozó adótartozások, bírság- és pótléktartozások
hatékony beszedésének, továbbá a helyi adórendeletek alkalmazásának és végrehajtásának
elősegítése érdekében az 1. §-ban meghatározott hatósági feladatokat ellátó köztisztviselők
anyagi érdekeltségének megteremtésére a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya Ercsi Város közigazgatási területén kiterjed:
a.) Az adóhatósági hatáskör címzettjére (Jegyző);
b.) Az adótartozás, bírság- és pótléktartozás behajtásában közreműködő
köztisztviselőkre.
Érdekeltségi Alap
2.§.
/1/ Az Önkormányzat az 1. §-ban meghatározott hatósági feladatokat ellátó köztisztviselők
anyagi ösztönzése céljából Érdekeltségi (ösztönzési célú jutalék-) Alapot képez.
/2/ Az Érdekeltségi Alapból behajtási, beszedési jutalék (továbbiakban: jutalék) címén
történhet kifizetés.
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/3/ Az Érdekeltségi Alap terhére történő összes kifizetés személyenként és naptári évenként
nem haladhatja meg az érdekeltek éves alapilletményének 25 %-át.
3.§.
Az Érdekeltségi Alap forrásai a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adó-,
pótlék-, bírságtartozás 20-%-a
A jutalékban érdekelt köztisztviselők köre és az érdekeltség mértéke
4.§.
(1) Jutalékban részesülnek az 1. §-ban meghatározottak 2 3
(2) Az adókból származó bevétel kiszámításakor a nem jogerős előírásokat, a visszatérítés
címén előírt, valamint a bíróság által felfüggesztett összegeket figyelmen kívül kell
hagyni. A teljesítést a zárási összesítő adatai alapján kell megállapítani.
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(3) A jutalék kifizetésének feltétele, hogy az önkormányzat által kivetett helyi adókból
származó bevétel évi összege a kivetés összegének 95 %-át elérje.
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Az Érdekeltségi Alapból történő kifizetések
5§
/1/ Az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők jutalékát az irodavezetők javaslatára a
jegyző, az irodavezetők jutalékát a polgármester egyetértésével a jegyző, a jegyző
jutalékát a polgármester hagyja jóvá.
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A jutalék a folyó évi helyesbített előírás és az elszámolt bevétel arányában az 1. §-ban
meghatározottak részére – a kifizetés teljesítésekor érvényes illetményük
figyelembevételével – a havi alapilletményük legfeljebb 50 %-ának megfelelő mértékben
– fizethető ki.
(3)7 A jutalékot évi egy alkalommal, a Pénzügyi Iroda vezetője által elkészített év végi zárási
összesítőt követő 30 napon belül, de a tárgyévi költségvetési rendelet utolsó módosítását
követően kell kifizetni.
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6. §
/1/ E rendelet 3.§-ában meghatározott forrásokról tételenkénti részletes nyilvántartást kell
vezetni.
/2/ Az Érdekeltségi Alapból történő kifizetések kezelésével és felhasználásával kapcsolatos
ellenőrzés a jegyző hatáskörébe tartozik.
/3/ A jegyző az érdekeltségi alapba került összeg felhasználásáról a tárgyévet követő év
március 31-ig tájékoztatja a Pénzügyi , Gazdasági és Fejlesztési Bizottságot.8
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(4) A jutalék kifizetése után fennmaradó összeg az Érdekeltségi Alapból – a tárgyévet követő
évi költségvetési rendelet legelső módosításával – átkerül az önkormányzat általános tartaléka
előirányzatába.
Záró rendelkezések
7.§.
/1/ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ Jutalék a 4.§ /1/ bekezdésében meghatározott köztisztviselők részére első alkalommal a
2005. évi zárást követően adható.

Bátki József
polgármester
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Dr. Feik Csaba
jegyző
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Záradék
A rendelet kihirdetve: 2005. január 26-án

