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Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének
14/2006./VI.28./ rendelete
az adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §. (1.) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az adóügyi
feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségének megteremtésére az 1990. évi C.
törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Nagyközség Polgármesteri hivatalában
adóigazgatási feladatokat végző, e feladatok ellátásában , ellenőrzésében,
szervezésében, irányításában személyesen közreműködő köztisztviselőkre.
Az érdekeltségi kifizetések forrása
2.§.
Az érdekeltségi kifizetések és azok járulékainak forrása az Önkormányzat ügykörébe
tartozó adókban a feltárt és beszedet adóhiány, valamint a végrehajtás útján
beszedett adótartozás 20 %-a, és az ezekhez kapcsolódó bírság és késedelmi pótlék
összege.
Az érdekeltségi kifizetések jogcímei:
Beszedési jutalék
3. §.
(1.) Az 1. §-ban meghatározott dolgozókat beszedési jutalék illeti meg, ha az
önkormányzat kezelésében lévő adókból elszámolt bevétel eléri az
önkormányzatnál nyilvántartott folyó félévi fizetési kötelezettség (helyesbített
előírás) 95 %-át. A folyó félévi helyesbített előírás kiszámításakor a nem
jogerős előírásokat, visszatérítés címén előírt, a bíróság által felfüggesztett
összegeket, valamint a csőd és felszámolási eljárás keretében tartozásként
nyilvántartott összegeket figyelmen kívül kell hagyni.
(2.) Az (1.) bekezdés szerinti teljesítést a féléves és éves zárási összesítők és
mellékleteik alapján kell megállapítani.
(3.) A beszedési jutalék összege félévenként, dolgozónként kettő havi illetmény .
A beszedési jutalék alapja a dolgozónak a kifizetést megelőző, havi
illetménye.
(4.) A beszedési jutalékot a teljesítés félévében munkában töltött idő arányában
kell kifizetni. Munkában töltött időnek azokat a napokat kell tekinteni, amelyen
a dolgozót munkabér illette meg. Ha a teljesítés félévén belül a munkabér
folyósítása 15 napnál rövidebb ideig szünetel, akkor ezt munkában töltött
időnek kell tekinteni.
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(5.) A beszedési jutalékot elvonni, csak hatályos fegyelmi büntetéssel lehet.

Ellenőrzési és végrehajtási jutalék
4.§.
(1.) Az adóellenőrzési, a felderítő, az adatszerzői és a végrehajtási munkában
részt vevő 1. §.-ban meghatározott dolgozók félévenként ellenőrzési és
végrehajtási jutalékban részesülnek.
(2.) Az (1.) bekezdés szerinti jutalék személyenkénti összege a feltárt és
befizetett: adóhiány, illetve az adóhiánnyal összefüggésben megállapított
adóbírság, mulasztási birság, és késedelmi pótlék 50 %-ka, legfeljebb
azonban személyenként a teljesítési időszak utolsó havi besorolási
alapbérének hatszorosa.
Az érdekeltségi jutalék kifizetése
5. §.
(1.) A beszedési jutalékot a feltételek teljesítése esetén minden év január 31-ig,
illetve július 31-ig kell kifizetni.
(2.) Az ellenőrzési és végrehajtási jutalékot a végzett munka értékelése alapján
minden év április 30-ig, illetve október 31-ig kell kifizetni
(3.) Az 1.§. (1.) bekezdésben meghatározottak jutalékát a jegyző hagyja jóvá. A
Jegyző jutalékának kifizetését a Polgármester engedélyezi.
Záró rendelkezések
6.§.
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző
gondoskodik.
Lakitelek, 2006. június 27.
Varga Sándor sk.
polgármester

Orbán Csaba sk.
jegyző

