Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének

32/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelete
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
anyagi érdekeltségi rendszeréről
Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §ában kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal)
foglalkoztatott, adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének szabályait az
alábbiakban határozza meg:
A rendelet célja
1. §
(1) Jelen rendelet célja az önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony beszedése, az
adóellenőrzési és behajtási feladatok eredményes végrehajtása, valamint az adóhatósági
munka iránt elkötelezett személyi állomány anyagi elismerése és ösztönzése az
önkormányzatot megillető adóbevételek növelése érdekében.
(2) Az anyagi érdekeltség célja továbbá, hogy a Hivatal köztisztviselői felelősségük növelése,
szakmai munkájuk megbecsülésére teljesítményhez kötött juttatásban, illetve jutalomban
részesíthetők legyenek, amelynek érdekében érdekeltségi alapot kell létrehozni.

A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Halásztelek Város Polgármesteri Hivatalának
a) jegyzőjére;
b) a Hivatal adóügyi feladatait közvetlenül vagy közvetve végző köztisztviselőire;

Az érdekeltségi alap
3. §
(1) A rendeletben meghatározott célok teljesülése érdekében Halásztelek Város Önkormányzata
adóbevételének terhére érdekeltségi alapot hoz létre.
(2) Az alapot elkülönített számlán kell kezelni. Az alap terhére történő kifizetés után járó,
munkaadót terhelő közterheket az alapból kell fedezni.
(3) Az érdekeltségi alap forrásai:
- a beszedett pótlék és bírság 50%-a
- az ellenőrzéssel feltárt, jogerősen megállapított és beszedett adóhiány 20%-a
- a tárgyévre vonatkozóan előírt kötelezettség elmulasztásából származó tárgyévben
befizetésre került adóhátralék 10%-a
- az előző évről áthozott, az adóhatóság valamely végrehajtási cselekményének
következtében befolyt adóhátralék 20%-a.
(4) Az alap feltöltésére évente kétszer kerül sor. A féléves zárlati munkák befejezése után kell
az elkülönített számlára utalni, legkésőbb a félév utolsó napját követő hónap utolsó napjáig.
(5) Az alap év végéig fel nem használt összege a következő évre átvihető át.

Az alapból történő kifizetés
4. §
(1) Jutalék abban az esetben fizethető, ha a zárási összesítő adatai alapján a folyó évre elszámolt
folyó évi befizetés a helyesbített folyó évi terheléshez viszonyítva önkormányzati szinten
eléri a 85%-ot és az összes adóhátralék összege önkormányzati szinten nem haladja meg az
előző évi összes hátralék összegét.
(2) A jutalék kifizetésére évente egy alkalommal kerül sor, a feltételek teljesülése esetén, a
zárszámadás elfogadását követően.
(3) Az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők jutalékát a jegyző határozza meg. A jegyző
jutalékát a polgármester állapítja meg.
(4) Az adóügyi dolgozók jutalékának megállapításakor figyelembe kell venni a dolgozó
munkakörét, feladatkörét, az adott időszakban munkából való távollétének időtartamát,
legutolsó teljesítményértékelését valamint ügyirathátralékát.
(5) Fegyelmi eljárás alatt álló, illetőleg fegyelmi büntetés hatálya alatt álló köztisztviselő részére
jutalék nem fizethető ki. Nem jogosult a jutalék kifizetésére továbbá az sem, akinek a
fegyelmi eljárás alatt a közszolgálati jogviszonya megszűnik.
(6) Ha a fegyelmi eljárás során fegyelmi büntetés kiszabására nem kerül sor, a kifizetésre a
fegyelmi eljárásban hozott döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kerülhet
sor.
Záró rendelkezések
5. §
(1) E rendelet a 2018. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. január 1. napjától
befolyt adóbevételekre kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 18/2014.(XI.01.) önkormányzati
rendelet.
Halásztelek, 2017. december 13.

A rendelet kihirdetve:
Halásztelek, 2017. december 14.

