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Kőröstetétlen Község Önkormányzata 
2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelete 

az adóigazgatásban dolgozók anyagi érdekeltségéről 
 
 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Kőröstetétlen község adóügyi 
feladatait ellátó köztisztviselőire, akiknek a munkaköri leírása tartalmazza a kőröstetétleni adóügyi 
feladatok ellátását. 
 
2. § (1) Kőröstetétlen Község Önkormányzata a helyi adók hatékony beszedésének, a feltárt és a 
beszedett adó növelésének elősegítése, az adóhiány csökkentése érdekében, valamint az adózók 
jogkövető magatartásának elérése, és az adóellenőrzési és az adóbeszedési feladatok ösztönzése céljából 
az önkormányzatot megillető adóbevétel terhére érdekeltségi keretet képez. Az érdekeltségi keret 
forrása a tárgyévi teljesített adóbevétel: 

1. az építményadó, 
2. a telekadó, 
3. a helyi iparűzési adó és 
4. a magánszemélyek kommunális adója. 

(2) Az 1. §-ban meghatározott dolgozók részére anyagi érdekeltség címén fizetett összeg 
személyenként és naptári évenként nem haladhatja meg az érintett dolgozó 1 havi illetményét. 

(3) Az illetményen a tárgyévi költségvetési rendeletben elfogadott illetményalap, a köztisztviselői 
törvényben meghatározottak szerinti korrigált összegét kell érteni. 

 
3. § (1) Az érdekeltségi keretből kell fedezni a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási és egyéb 
járulékokat is. 
        (2) Az érdekeltségi keret kifizetésével, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés a 
jegyző hatáskörébe tartozik. 
 
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől 
kell alkalmazni.  

(2) Ez a rendelet 2021 december 31-én hatályát veszti,  
(3) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, 2 napra történő 

kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 
(4) Ez a rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg közzétételre kerül a Községháza (Kőröstetétlen, 

Kocséri út 4.) hirdetőtábláján. 
 
Dr. Diósgyőri Gitta                                                                                         Pásztor Imre  
címzetes főjegyző                                                                                        polgármester 
 
 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának az adóigazgatásban dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 
2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hirdetőtábláján, 
2021. február 15-től február 18-áig történt kifüggesztéssel került kihirdetésre. 
 
Cegléd, 2021. február 18. 
  
 
               Dr. Diósgyőri Gitta 

               címzetes főjegyző  


