
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének

18/1995./VI. 19/ sz. rendelete
az adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók

anyagi érdekeltségéről.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat   Képviselőtestülete  a helyi adókról  szóló többször

módosított 1990. évi C. Tv. /HTV/ 45.§-ában kapott felhatalmazás alapján – az adóigazgatási

feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségének megteremtésére – a következő rendeletet

alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

/1/ A rendelet hatálya kiterjed:

a; Közgazdasági Osztály vezetőjére,

b; az adócsoport vezetőjére,

c; az adócsoport helyi adóügyeket ellátó dolgozóira,

d; az adócsoport gépjárműadó ügyeit ellátó dolgozóira, 

e, a helyi adóellenőrzést végző belső ellenőrre. 1

Az érdekeltségi kifizetések forrása

2. §.

/1/ Az  érdekeltségi  kifizetések  és  azok  járulékainak  fedezete  az  önkormányzat

kezelésében lévő adóbeszedési számlára elszámolt adóbevétel.

Az érdekeltségi kifizetések jogcíme

Beszedési jutalék

3.§.

/1/ Az 1. §. /1/ bekezdési meghatározott dolgozókat beszedési jutalék illeti meg, ha az

önkormányzat kezelésében lévő adókból elszámolt bevétel eléri az önkormányzatnál

nyilvántartott folyó félévi fizetési kötelezettség /helyesbített előírás/ 97%-át. A folyó

félévi helyesbített előírás kiszámításakor, a nem jogerős előírásokat és a visszatérítés

1 Mód. a  35/1996. (XII. 4.) sz. rendelet
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címén előírt,  valamint a bíróság által  felfüggesztett összegeket figyelmen kívül kell

hagyni.

/2./ Az /1/  bekezdés  szerinti  teljesítést  a féléves és éves zárási  összesítő  és mellékletei

alapján a helyi adókra és a gépjárműadóra külön-külön kell megállapítani. 

/3/ Az adóteljesítés alapján járó beszedési jutalékot az 1. §. /1/ a/,  b/, c/,  d/, pontjában

meghatározott  dolgozóknak – a teljesítés félévének utolsó havi besorolása szerint –

egy havi alapbérrel azonos összegben kell kifizetni.

/4/ A beszedési  jutalékot  a  teljesítés  félévében  munkában  töltött  idő  arányában  kell

kifizetni. Munkában töltött időnek azokat a munkanapokat kell tekinteni, amelyen a

dolgozót munkabér illeti meg. 

Ha a teljesítés féléven belül, a munkabér folyósítása 15 napnál rövidebb ideig szünetel,

akkor ezt munkában töltött időnek kell tekinteni.

/6/ Az érintett dolgozók beszedési jutalékát a jegyző hagyja jóvá.

Ellenőrzési év végrehajtási jutalék

4. §.

/1/ Az adóellenőrzési, a felderítői, az adatszerzői és végrehajtási munkában részt vevő és

ezt irányító 1.§. /1/ bekezdésben meghatározott dolgozók, félévenként ellenőrzési és

végrehajtási jutalékban részesülnek.

/2/ Az osztályvezető jutalékát a jegyző állapítja meg.

A csoportvezető jutalékát az osztályvezető állapítja meg.

A dolgozónkénti jutalékot a csoportvezető és osztályvezető állapítja meg, javaslatára a

jegyző hagyja jóvá.

/3/ Az  ellenőrzési  és  végrehajtási  jutalék  személyenként  és  naptári  évenként  nem

haladhatja meg a dolgozó éves besorolás szerinti alapbérének 10%-át.

Az érdekeltségi jutalék kifizetése

5.§.

/1/ A beszedési jutalékot a feltételek teljesítése esetén félévenként minden év február 28-

ig, illetve augusztus 31-ig kell kifizetni.
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/2/ Az ellenőrzési és végrehajtási jutalékot a végzett munka értékelése alapján minden év

március 31-ig és szeptember 30-ig kell kifizetni.

Záró rendelkezések

6.§.

/1/  Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Rendelkezéseit az 1996. I. félévi teljesítések értékelésénél kell első ízben alkalmazni.

Kiskunfélegyháza, 1995. május hó

Ficsór József  Dr.Fehérváriné Dr. Csölle Yvette

Polgármester  jegyző

A rendelet kihirdetve:

1995. VI. 19.

Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette

Jegyző
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