Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24 /2019. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló
34/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 112. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
Az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 34/2018.
(XI.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 6. § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„6. §
(1) A jutalék összegének kiszámítása az alábbiak szerint történik:
a) tárgyévben az előző évi zárási adatai alapján – a 3. § figyelembe vételével – megállapított – alapot
képező – összeg 60%-a kerül kifizetésre 3 (három) egyenlő részletben az (2) bekezdés a)-c) pontja
szerinti ütemezésben,
b) a negyedik negyedéves összeget a tárgyévi zárás adatai alapján és a 3. § alapján képzett juttatási
alap, valamint a tárgyévben kifizetésre került jutalék-előleg különbsége képezi, mely egy összegben az
(2) bekezdés d) pontja szerinti ütemezésben kerül kifizetésre.
(2) Az érdekeltségi jutalék kifizetése az alábbi ütemezésben történik:
a) az első negyedéves részlet július 15. napjáig,
b) a második negyedéves részlet október 15. napjáig,
c) a harmadik negyedéves részlet december 15. napjáig,
d) a negyedik negyedéves részlet – a tárgyév végi – zárás egyenlege alapján következő év február 15.
napjáig.
(3) A (2) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti jutalék-előleg összege alkalmanként nem haladhatja meg
az érintett dolgozónak a kifizetés napját megelőző hónap utolsó napján irányadó illetményének
a) felsőfokú végzettségű dolgozó esetén egyszeresét,
b) középfokú végzettségű dolgozó esetén 1,25 szeresét.”
2. §

Az Ör. 10. §-a az alábbi (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 6. § (2) d) pontja szerinti időpontban esedékes érdekeltségi jutalék nem fizethető ki, ha a zárási
adatok alapján a vagyoni típusú adók, a termékek és szolgáltatások adója, továbbá a gépjármű adó
bevételek összessége nem éri el a költségvetési rendeletben, ezen bevételekre vonatkozó eredeti
előirányzatok összességének 80 %-át.
(4) A 6. § (1) a) pontja szerinti jutalékelőleg kifizetésnek feltétele, hogy a számításának alapját képező
– tárgyévet megelőző évre vonatkozó - zárási adatok alapján a vagyoni típusú adók, a termékek és
szolgáltatások adója, továbbá a gépjármű adó bevételek összessége érje el a – tárgyévet megelőző évre
vonatkozó
- költségvetési rendeletben, ezen bevételekre vonatkozó eredeti előirányzatok
összességének 80 %-át.
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(5) Ha a tárgyévben a (4) bekezdés rendelkezései alapján érdekeltségi jutalék-előleg kifizetésére nem
került sor, de a zárási adatok alapján a vagyoni típusú adók, a termékek és szolgáltatások adója,
továbbá a gépjármű adó bevételek összessége eléri költségvetési rendeletben, ezen bevételekre
vonatkozó eredeti előirányzatok összességének 80 %-át, a 6. § (2) d) pontjában megjelölt időpontban a
jutalékalap 25 %-ának megfelelő összeg fizethető ki, azzal, hogy az érintett dolgozó esetében a
kifizetésre kerülő jutalék összege nem haladhatja meg a tárgyév utolsó napjának megfelelő besorolás
szerinti illetményének
a) felsőfokú végzettségű dolgozó esetén egyszeresét,
b) középfokú végzettségű dolgozó esetén 1,25 szeresét.

3. §
(1) E rendelet 2019. szeptember 15. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Diósd, 2019.

Bogó László
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

A rendeletet 2019. szeptember 2. napján kihirdettem.

Dr. Balogh Pál
jegyző
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