
Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6 /1999. (VI.1.) sz. rendelete

a Körjegyzőség köztisztviselői anyagi érdekeltség és jutalmazási rendszeréről

 Litér Község Képviselő-testülete a Körjegyzőség köztisztviselői anyagi érdekeltségi 
és jutalmazási rendszeréről a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 16.§ 
(1)  bekezdésében,  a  Köztisztviselők  jogállásáról  szóló  1992.évi  XXIII.tv.  4.§-ban 
valamint a helyi adókról szóló 1990.évi C.tv. 45.§-ban kapott felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja

I. Fejezet

1.§. (1)  A  rendelet  hatálya  Litér-Királyszentistván  Községek  Körjegyzősége 
köztisztviselőire,  ügykezelőire  és  fizikai  alkalmazottaira  (  a  továbbiakban: 
köztisztviselők) terjed ki.

(2)  A  részmunkaidőben  foglalkoztatott  köztisztviselőket  az  e  rendeletben 
szabályozott jogosultságok munkaidő-arányosan illetik meg.

(3)  A  határozott  ideig  foglalkoztatott  köztisztviselőket  az  e  rendeletben 
szabályozott juttatások csak abban az esetben illetik meg, ha legalább 6 (hat) 
hónapig dolgoztak a Körjegyzőségen (továbbiakban Hivatal)

Érdekeltségi és Jutalmazási Alap

2.§. (1) A Hivatal  köztisztviselői  által  végzett  közszolgálati  munka megbecsülése 
érdekében  Litér-Királyszentistván  Községek  Körjegyzősége  Érdekeltségi  és 
Jutalmazási Alapot (a továbbiakban:Alap) hoz létre.
(2) Az Alapot elkülönítetten kell kezelni.

II.Fejezet
Érdekeltségi Alap

3.§. A köztisztviselők érdekeltségi alapjának forrásai a következők:

a.) az esedékesség időpontjában be nem fizetett és a köztisztviselők eredményes 
végrehajtási cselekménye révén befolyt adóhátralék 20%-a.

b.)  a  köztisztviselők  ellenőrzési  munkája  következtében  megállapított  éves 
adóösszeg öt évre számított adójának és az utólagosan előírt és befolyt adóhiány 
20 %-a.
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c.)az adószámlára teljesített befizetésekből késedelmi pótlékra elszámolt 
összeg.

A kifizetés feltételei

4.§. (1)  Az Érdekeltségi jutalék akkor fizethető ki,  ha az évi  adóbevétel  eléri  az 
adóhatóságnál nyilvántartott, folyó évi esedékes fizetési kötelezettség 95 %-át.

(2) Közvetett jutalék állapítható meg azoknak az adóügyi feladatok ellátásában 
közreműködő  dolgozóknak  és  vezetőknek,  akik  a  felderítői  jutalékra  nem 
jogosultak,  de  munkájuk  szervesen  kapcsolódik  az  adóügyi  feladatok 
ellátásához.

(3)  A folyó évi  helyesbített  előírásoknál  figyelmen kívül  kell  hagyni  a  nem 
jogerős  előírásokat,  visszatérítés  címén  előírt,  valamint  a  bíróság  által 
felfüggesztett  és  a  felszámolási  eljárás  keretében  tartozásként  nyilvántartott 
összegeket.

(4) A jutalékot a tárgyévet követően február 20-ig kell kifizetni.

                                                       A jutalomalap

5.§. (1) A jutalomalap forrásai a következők:

a.) az éves bérmegtakarítás
b.) az éves betervezett adó 1%-a
c.) adóügyi érdekeltségi alap maradványa 
d.) a Képviselő-testületek által a költségvetésben meghatározott összeg.

6.§. (1)  A  jutalmat  a  köztisztviselők  között  a  végzett  munka  mennyiségét  és 
minőségét kifejező módon, differenciáltan kell felosztani.

(2)  A  jutalom  kifizetésére  évente  két  alkalommal,  nemzeti  ünnepekhez 
kapcsolódóan  - március 15 és október 23 – kerülhet sor.

III.Fejezet

Az érdekeltségi alapra és a jutalomalapra vonatkozó közös szabályok

7.§. (1)  A  pénzalapoknak  fedeznie  kell  a  kifizetést  terhelő  adó  és  TB  járulék 
kiadásait is.
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(2)  A Hivatal  köztisztviselőinek  az  érdekeltségi  alapból  és  a  jutalomalapból 
való részesedéséről az érdekvédelmi szervezetekkel történt egyeztetést követően 
– a polgármester javaslatának figyelembevételével – a Körjegyző dönt.

(3) A Körjegyző jutalmáról és jutalékáról a polgármester dönt.

(4) Az érdekeltségi alap a zárási összesítő, illetőleg az analitikus nyilvántartások 
összesített adatai alapján kerülnek összegzésre.

(5)  A  tárgyévben  képződött  érdekeltségi  alapból  a  fel  nem  használt  rész  a 
következő adóévre átvihető.

(6) Az érdekeltségi jutalék és jutalom érvényes fegyelmi büntetés hatálya alatt 
álló dolgozó részére nem fizethető ki.

(7)  A  munkaviszony  megszűnésével  a  dolgozó  jutalékra  és  jutalomra  való 
jogosultsága megszűnik.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

8.§.   E rendelet 1999. június 1-én lép hatályba, kihirdetéséről  a helyben szokásos 
módon a Körjegyző gondoskodik.

                       
       Dr. Horváth Balázsné                                           Harnos László

   polgármester                                                        körjegyző

3


	I.Fejezet
	Érdekeltségi és Jutalmazási Alap


