Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
módosított 14 / 1997. (V. 28.) számú rendelete
az adóigazgatási feladatokat ellátók anyagi érdekeltségi rendszeréről
(egységes szerkezetben)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott
felhatalmazás alapján az önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony végrehajtásának,
illetőleg alkalmazásának elősegítése érdekében a következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed a polgármesteri hivatalban adóigazgatási feladatokat végző, illetőleg e
feladatok ellátásban személyesen közreműködő dolgozókra.
Az érdekeltségi alap forrása
2.§
Az önkormányzat ügykörébe tartozó adókban (helyi adók és gépjárműadó) az önkormányzatot
megillető feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás összege.
Az anyagi érdekeltségi kifizetésének feltételei és mértékei
3.§
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

A rendelet hatálya alá tartozó dolgozókat hat havi érdekeltségi jutalék illeti meg, ha az évi
adóbevétel eléri az önkormányzatnál nyilvántartott folyó évi (tőke) fizetési kötelezettség
95 %-át.
A folyó évi helyesbített előírásoknál figyelmen kívül kell hagyni a nem jogerős
előírásokat, a visszatérítés címén előírt, valamint a bíróság által felfüggesztett és a
felszámolási eljárás keretében tartozásként nyilvántartott összegeket.
Az érdekeltségi jutalékot a jogosultak teljesítés évének utolsó besorolási alapbérének
legfeljebb hat havi összegével kell számításba venni.
A behajtási jutalék összege az (1-2) bekezdésben rögzített előírás 100%-ot elérő vagy azt
meghaladó teljesítése esetén további egy havi alapbérrel nő.
A jutalékot félévenként két részletben július 20-ig illetve február 20-ig kell kifizetni,
feltéve, hogy ennek fedezetéül szolgáló érdekeltségi alap rendelkezésre áll. Július 20-ig az
éves bér 25 %-val egyenlő jutalék előleg kerül fizetésre.
A rendelet hatálya alá tartozó dolgozók részére, amennyiben az éves munkából a
szabadságon túl, 30 napot meghaladóan távol voltak, a jutalék időarányos része fizethető
csak ki.
Az érdekeltségi jutalék érvényes fegyelmi büntetés hatálya alatt álló dolgozó részére nem
fizethető ki.
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(8)

Az érdekeltségi jutalék az év közben nyugdíjba vonulót is megilleti, melyet utolsó
munkanapján kell részére kifizetni a jegyző által meghatározott mértékben.
(9) A munkaviszony egyéb módon történő megszüntetésével a dolgozó jutalékára való
jogosultsága is megszűnik.
(10) A bérjellegű érdekeltségi jutalék kifizetését követően maradó érdekeltségi alapból kifizetés
az adó iroda tárgyi (különösen számítástechnikai) fejlesztésére is történhet.
Az érdekeltségi alap kezelése
4.§
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Az érdekeltségi alapot megillető részesedést a 3. § (5) bekezdésében meghatározott
időpontokig kell az önkormányzat költségvetési számlájára utalni.
A pénzalapnak fedezni kell az adó és társadalombiztosítási járulék összegeit is.
A tárgyévben képződött jutalék alapból fel nem használt rész a következő adóévre
átvihető.
Az adóügyi dolgozók érdekeltségi alapjából a jutalék (előleg) kifizetését a jegyző
javaslatára a polgármester engedélyezi.
Az érdekeltségi alapként felhasználható összegeket a zárási összesítő illetve az analitikus
nyilvántartások összesített adatai tartalmazzák.
Záró rendelkezések
5.§

(1)
(2)

E rendeletben foglaltak 1998. január 1. napjával lépnek hatályba.
E rendelet hatályba lépésével hatályát veszíti a polgármesteri hivatal Adó- és
Illetékhivatalának anyagi érdekeltségéről szóló 21/1992.(IX.16.) számú önkormányzati
rendelete.

Eger, 1998. február 12.
dr Ringelhann György s.k.
polgármester

dr Estefán Géza s.k.
jegyző
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