
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének   

34/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének az anyagi érdekeltségi rendszer 

megállapításáról szóló 2/1994. (I.20.) ÖT. számú rendeletének módosításáról 
 

1. § Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének az anyagi érdekeltségi 

rendszer megállapításáról szóló 2/1994. (I. 20.) ÖT. számú rendelete (a továbbiakban: 

rendelet) megjelölése helyébe a következő megjelölés lép:  

 

”Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/1994. (I.20.) 

önkormányzati rendelete az anyagi érdekeltségi rendszer megállapításáról.” 
 

2.§   A rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. 

pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:” 
 

3.§   A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § (1) Az érdekeltségi alap forrása a tárgyévben önadózáson kívüli bevételként 

nyilvántartott adó-, bírság -és késedelmi pótlék 100%-a, valamint az előző évek adó-, 

bírság- és késedelmi pótlék hátralékából  beszedett, önadózáson kívüli bevételként 

nyilvántartott összeg 50%-a. 

 

   (2) Az érdekeltségi jutalék az (1) bekezdésben meghatározott összeg 30 %-a.” 

 

4.§   A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) Az érdekeltségi jutalékból azok a köztisztviselők részesülhetnek, akik 

felderítési, ellenőrzési munkájukkal önadózáson kívüli, többletadó bevételt 

eredményeznek, hiányt tárnak fel, vagy akik a felderített, megállapított adó, bírság, 

késedelmi pótlék, továbbá az előző évi adóhátralék beszedésében részt vettek. 

 

(2) Az érdekeltségi jutalékban részesülők körét és a kifizetendő összeget, a Pénzügyi 

Iroda adóztatási feladatot ellátó köztisztviselői vonatkozásában az iroda vezetőjének 

javaslatára az adóhatóság vezetője, az adóhatóság vezetője tekintetében a polgármester 

állapítja meg.” 

 

5.§   A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

   

„4. § Az érdekeltségi alapból a 3. § (2) bekezdésben meghatározott köztisztviselő 

előző éves átlagkeresetének maximum 25%-a, ennek hiányában maximum 3 havi 

illetménynek megfelelő összeg fizethető ki.” 
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6.§   A rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. § (1) Az érdekeltségi jutalék kifizetése évente két alkalommal a féléves, valamint 

év végi zárást követő 30 napon belül történik. 

 

(2) Jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt álló köztisztviselő az érdekeltségi 

jutalékból nem részesülhet. 

 

(3) Az érdekeltségi jutalékból fedezni kell a személyi juttatással kapcsolatos 

valamennyi költséget is. 

 

(4) Az érdekeltségi jutalék kifizetésénél a munkában töltött idő és a 3. § (1) 

bekezdésben rögzített feladatok végzésében nyújtott teljesítmény vehető figyelembe.” 
 

7. §   Hatályát veszti a rendelet 5. §-a. 
 

8. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 (2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  

   

 

Nagykőrös, 2013. szeptember 27. 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs    Dr. Nyíkos Sára 

 polgármester              címzetes főjegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 


