Szigefvir Vriros Onkormin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
az addiigyi dolgozrik anyagi 6rdekelts6g6r6lsz616
21 120ll. (IV .22.) szimrl iinkorminyzati rendelete
Szigetviir V6ros 6nkorm6nyzatinakK6pvisel6-testiilete (tov6bbiakban:k6pvisel6-testiilet) az
Alkotmrlny 441A. $ (2) bekezd6s6benmegJtathrozotteredetijogalkot6i hat6sk<ir6benelj6rva,
tovr{bb6a helyi ad6kr6l sz6l6 1990. 6vi C. t<irv6ny45. $ - 6ban kapott felhatalm azis alaplin a
helyi ad6k hat6kony beszed6s6nekel6segit6seilletve a kintl6v6s6gek cs<ikkent6se6rdek6ben
az alftbbirendeletetalkotja:
A rendelethatilva
l. $
A rendelet hatillya Szigetvilr V6ros PolgrlrmesteriHivatalinak azonad6iigyi feladatokat ell6t6
ktiztisztvisel6ire terjed ki, akik a Polg6rmesteriHivatalban legalabb hat h6nap kozszolgilati
j ogvi szonnyalrendelkeznek.

2.$
(l) Jelenrendelettela k6pvisel6-testtilet
drdekelts6gi
alapotletesitaz ad6igyifeladatokat
ell6t6 kdztisztvisel6k <iszt<inz6s6re.

(2) Az alapot elkiil<initettenkell kezelni.
(3) Az 6rdekelts6gialap forr6srit az alhbbi<isszegekk6pezik:

a) az

esed6kess6g id6pondriig be nem frzetett 6s az ad6tigyi dolgoz6k
k6nyszercselekm6nytfoganatosit6k<izremtikdd6ser6v6n befolyt ad6h6tral6kl0 %o-a;
b) az adoalanyokterh6rejogerosen meg6llapitott 6s befolyt ad6hi6ny20 yo - a;
c) az erdekelts6gialap k6pz6se 6s fon6sai az ad6szirml6rateljesitett befizet6sekb6l a
k6sedelmip6tl6kra 6s behajt6sikdlts6gre elsz6molt <isszeg- csokkentvea v6grehajt6si
kcilts6gekkel.
Az 6rdekelts6gialap kifizet6s6nekjogcimei

3.$
Az 6rdekelts6gialapb6la k<ivetkez6jogcimekenlehet kifizet6seketteliesiteni:
jutal6k;
a) ad6behajt6si
b) ad6-felderitoijutal6k;
c) kcizvetettjutal6k.
Ad6behajtrisijutal6k
4.$
(1) Ad6behajt6si jutal6k akkor ftzetheto, ha az 6vi ad6bev6tel el6ri az ad6hatos6pn6l
nyilv6ntartott,foly6 6vi esed6kesfizet6sik<jtelezetts6g
90 % -at.

(2) Az ad6behajt6si
jutal6klegk6s6bbatfrgylvetk<iveto6vjanudr31.napj6igfizethetoki.

(3) Amennyiben az e rendelet 2. $ (3) bekezd6se szerint kepzett 6rdekelts6gi alap ehhez
fedezetetbiztosit:
a) a jutal6k <isszege90 % - os teljesit6s eset6n a dolgozo brutt6 egy havi illetm6nye
m6rt6k6ig terjedhet;
b) ha a teljesit6s meghaladja a 90 o/o- ot, minden tov6bbi I o/o esetena dolgoz6 havi
brutt6 illetm6ny6nek10 %o- ilalnovekszik.
(4) Aki az 6ves munk6b6l 30 napot meghalad6an tilvol volt, r6sz6re a behajt6si jutal6k
id6ar6nyosr6szefizethet6 ki.
Felderitoijutal6k

5.$
(1) Felderitciijutal6k azoknaka dolgoz6knakfizethet6ki, akiknekellen6rz6si,
felderit6i,
adatszerziSi6s adatszolg6ltat6i munkdjuk eredm6nyek6nt ad6hi6ny megrill apittnilra kertilt
sor.

(2) A felderit6ijutal6k a befolyt ad6hi6ny<isszeg6nek
20 oh - a.
(3) A felderitSijutal6k a dolgoz6t alanyi jogon illeti meg 6s <isszege
nem haladhatjameg a
dolgoz6 k6thavi illetm6ny6t illetve 95 % feletti 6ves ad6terv teljesit6s eset6na- dolgiz6
h6romhavi illetm6ny6nek a m6rt6k6t.
K<izvetettjutal6k

6.$
Ktizvetett jutal6k rlllapithat6 meg azoknak az ad6iigyi feladatok ell6t6s6bank<izremrik<id6
dolgoz6knak 6s vezet6knek, akik felderit5i jutal6kra nem jogosultak, de munkdjuk szervesen
kapcsol6dik az adoigyi feladatok megval6sitAshhoz.
7.$
(l) A felderit6i 6s a k<izvetettjutal6kot a tfurgy,6vet
krivet6 6v janu6r 31. napj6ig lehet
kifizetni.
(2) Eves szinten az 6rd,ekelts6gialapb6l t<irt6n6 kifizet6s nem haladhatja meg a dolgoz6
hSromhavibrutt6 illetm6ny6t.
(3) Az 6rdekelts6gialapb6l kell fedezni az 5rdekelts6gijutal6kot, tov6bbd akifizetlsek ut6n a
munk6ltat6t terhelo j6rul6kok <isszeg6t,Amennyiben az erdekelts6gi alap nem nyirjt
elegendti fedezetet a jutal6k 6s j6rul6kai kifizet6s6re, a kifrzethet6 dsszeget ardnyosan
csrikkentenikell.
(4) E rendelet 4. $ 6s 6. $ -aiban szabSlyozottjutal6k kifizetds6re akkor kertilhet sor, ha a
thrgyfvi ad6bev6telm6rt6ke illetve az ehiltezkapcsol6d6 elj6r6si cselekm6nyek szdmaaz
elozo ad6evhezk6pestncjvekvotendenciiitmutat.

Az 6rdekelts6gi
alapb6lr6szestilSk
k<ire6sa kifizet6sekenged6lyez6se
8.$
(l) Az 6rdekelts6gi
keretb6la jegyzo,a jegyz(itrlvoll6teeset6n- a t6voll6t ar6ny6ban
- az
aljegyzo, az adoigyek k<izvetlenir6nyit6s6t,feliigyelet6t vegzo osztfllyvezet66s a
Polg6rmesteri
Hivatal ad6i.igyifeladatokatell6t6k<iztisztvisel6i
r6szestilnek,
(2) A jegyzo jutal6krlnakmeg6llapitisftta k6pviselti-testtileta polg6rmesterhatdskrjr6be
utalja.
(3) Az ad6tigyekirtnyrtilshbanrlsztvev<ivezetokjutal6k6ta jegyzi|6llapitjameg.
jutal6k6t az irinlnt6sukkalmegbizottvezeto
$) Az ad6tigyifeladatokatell6t6k<iztisztviselSk
javaslataalapjhna jegyzo6llapitjameg.
(5) Amennylben az 6rdekelts6gialap <isszegenem nyijt teljes eg6sz6benfedezeteta
kifizet6sekhez,azokataz alSbbisorrendszerintkell teljesiteni:
a) felderit6ijutal6k;
jutal6k;
b) ad6behajt6si
c) kcizvetettjutal6k.
2fu6 rendelkez6sek

e.$
(l) E rendeletkihirdet6senapj6nl6p hat6lyba,rendelkezlseita20lL 6vi ad66vt6lkezdvekell
alkalmazni.
(2) A rendelet hat6lyba l6p6se el6tt meg6llapftott, de a hat6lyba l6p6st k<ivetdenbefizetett
ad6hitinyokb6l e rendelet szerint lehet 6rdekelts6gialapot k6pezni, illetve abb6l kifizet6st
tenni.
(3) A fel nem hasznillt alap aktivetkez6 6vre nem vihet6 6t.
(4) Jelen rendelet hat6lybal6p6s6vel egyidejrileg hat6ly6t veszti SzigetvLr V6ros
6nkorm6nyzataK6pvisel<i-testiilet6neki u&tfg;,i dolgoi6k anyagi6rdekelts6g6rdlsz6l6
t<ibbsz<ir
m6dositott | 5I 1992. (v r.26.) szdmacinkorm6nyzatirendelete.
(5) E rendelet a belsti piaci szolgiitat6sokr6l sz6l6, az Eur6pai Parlament 6s a Tanacs
2006/I23/EK irrinyelvnek val6 megfelel6st szolgillja.
)
Szigetv6r,2011. fip,rirlis
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Horv6thKriszti6n
Jegyzo

A 2l I 201| . (IV .22.)6r. szttrythrendeleJet
201| . 6prilis22. napjlnkifiirdetem.
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Horv6th Kriszti6n
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