
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének
1/2007. (02.01) sz. rendelete

az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 45. §-ában 
foglalt  felhatalmazás  alapján  a  helyi  önkormányzat  ügykörébe  tartozó  adók  hatékony  beszedésének 
elősegítése érdekében saját  bevétele  terhére,  az anyagi  érdekeltség feltételeiről  a  következő rendeletet  
alkotja.

A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya kiterjed:
        a.) a jegyzőre, aljegyzőre
        b.) a pénzügyi iroda vezetőjére
        c.) az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselőkre
        d.) az adóügyi informatikai feladatokat ellátó köztisztviselő(k)re

Az érdekeltségi alap
2. §

(1) Az önkormányzat az ügykörébe tartozó adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi célú 
juttatási alapot képez ( a továbbiakban érdekeltségi alap). Az érdekeltségi alapból kifizetés külön 
juttatásként, jutalék címén történik.

(2) Az érdekeltségi alap forrása:
a.) az esedékességig meg nem fizetett adó beszedett összege,
b.) a feltárt adóhiány megfizetett összege,
c.) az előző évi tőkehátralékból behajtott összeg.

(3) Az érdekeltségi alap a 2.§ a) b) és c) pontjában meghatározott források együttes összegének 40 %-a.

(4) Az  érdekeltségi  alapként  felhasználható  összeget  a  zárási  összesítőből  nyert  adatok,  illetve  az 
analitikus nyilvántartások összesített adatai tartalmazzák.

Érdekeltségi jutalék kifizetésének
feltételei és mértéke

3. §

(1) A személyenkénti jutalék összegét a jegyző állapítja meg.

(2) A jegyző jutalékát a polgármester határozza meg.

(3) Az éves jutalék összege a köztisztviselő 4 havi illetményét nem haladhatja meg.

(4) A  felosztható  érdekeltségi  alap  80  %-a  az  érintett  köztisztviselők  között,  a  besorolási  bérek  
arányában kerül felosztásra. Az érdekeltségi alap 20 %-át az egyéni teljesítmények függvényében a  
jegyző differenciáltan állapítja meg.



A rendelet megalkotásának napja: 2007. január 31.
(5) A  jutalékot  két  részletben,  július  31-éig,  illetve  január  31-éig  kell  kifizetni.  Az  első  félévi  

érdekeltségi jutalék összege nem haladhatja meg az előző adóévi összes kifizetés 40%-át.

(6) A rendelet hatálya alá tartozó köztisztviselők részére, amennyiben az éves munkából a szabadságon 
túl  30  napot,  féléves  munkából  15  napot  meghaladóan  távol  voltak  a  jutalék  időarányos  része 
fizethető csak ki.

(7) Ha a  köztisztviselő  közszolgálati  jogviszonya  évközben  megszűnik  éves  jutalékra  időarányosan 
jogosult. Nem jogosult jutalékra az a köztisztviselő, akivel szemben fegyelmi büntetés kiszabására 
került  sor,  vagy  akinek  közszolgálati  jogviszonyából  való  felmentésére  szakmai  alkalmatlanná 
minősítése folytán került sor.

Záró rendelkezés
4. §

E rendelet  a  kihirdetése  napján  lép  hatályba,  ezzel  egyidejűleg  a  2/1994.  (I.  26.)  sz.  önkormányzati  
rendelet hatályát veszti.

        Michl József             Dr. Horváth Tivadar
       polgármester jegyző


