
 
1993. évi 3. (III. 3.)számú önkormányzati rendelet 

és az ezt módosító  
1998. évi 8. (II.26.) számú önkormányzati rendelet 

egységes szerkezetbe foglalt szövege 
az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről 

 
 

Az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének megteremtésére, az 1990.  

évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a következő rendele- 
tet alkotja: 

 

11. §. 

Érdekeltségi alap 

 

(1) Az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi ösztönzése céljából érdekeltségi  
 alapot kell képezni. 
 Az érdekeltségi alapból kifizetés történhet beszedési-, ellenőrzési és végrehajtási-,  
 valamint céljutalék jogcímén. 

(2) Az érdekeltségi alapból részesül: 

 a/ az adóhatáskör címzettje 
 b/ a polgármesteri hivatal adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselői. 

 

2. §.2 

Az érdekeltségi alap forrása 

 

Az érdekeltségi alap forrása a jogerősen megállapított és beszedett adóhiány 50 %-a,  
valamint a beszedett adótartozás 10 %-a. 

Adóhiány: a vizsgálat, ellenőrzés és felderítés során feltárt adó, bírság és pótlék összege. 

 

3. §. 

Az érdekeltségi alapból történő kifizetések jogcímei 

 

(1) Az 1.§. (2) bekezdésében meghatározott személyeket beszedési jutalék illeti meg, ha az ön- 
 kormányzat kezelésében lévő adókból elszámolt bevétel eléri az önkormányzatnál nyilván- 
 tartott folyó évi fizetési kötelezettség 90 %-át. 
 A folyó évi helyesbített előírás kiszámításakor a nem jogerős előírásokat, a visszatérítés cí- 
 mén előírt, valamint a bíróság által felfüggesztett összegeket figyelmen kívül kell hagyni. 
 A teljesítést a zárási összesítő adatai alapján kell megállapítani 

(2) A beszedési jutalékot a folyó évi helyesbített előírás és az elszámolt bevétel arányának  
 90 %-os teljesítése esetén az 1.§. (2) bekezdésében meghatározott személyeknek - a telje- 
 sítés évének utolsó havi besorolása szerinti - két havi alapilletménnyel azonos összegben  
 kell kifizetni. 
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(3) A beszedési jutalék összege 100 %-ot elérő, vagy meghaladó teljesítés esetén további egy 
 havi alapilletmény összegével nő. 
 
(4) A beszedési jutalékra való jogosultságot az első félévi záráskor is értékelni kell. Amennyi- 
 ben a teljesítés a 90 %-ot eléri, vagy már meghaladja, úgy - a teljesítés félévének utolsó havi 
 besorolás szerinti - egy havi alapilletménynek megfelelő beszedési jutalék előleg illeti meg  
 az érintetteket. 

(5) Az éves teljesítés alapján kifizetendő beszedési jutalékot a féléves előleggel csökkenteni 

kell, 
 azonban ha az éves teljesítés a 90 %-ot nem éri el, az előleg nem térítendő vissza. 

(6) A beszedési jutalékot a teljesítés félévében a munkában töltött idő arányában kell kifizetni.  
 Munkában töltött időnek azokat a napokat kell tekinteni, amelyen a dolgozót illetmény illeti 
 meg. Ha a teljesítés félévén belül az illetmény folyósítása 15 napnál rövidebb ideig szünetel, 
 akkor ezt munkában töltött időnek kell tekinteni. 

(7) Az adóiroda dolgozóinak és vezetőjének a jutalékát igénylés alapján a jegyző, a jegyző juta- 
 lékát a polgármester hagyja jóvá. 

 

4. §. 

Ellenőrzési és végrehajtási jutalék 

 

3(1) A helyszínen végzett ellenőrzési, felderítői, adatszerzési, valamint adóvégrehajtási  
 munka alapján az 1.§. (2) bekezdés b/pontjában meghatározott dolgozók félévenként 
 ellenőrzési és végrehajtási jutalékban részesülnek. 

 

(2) A munka értékelésének szempontjait belső szabályzatban kell rögzíteni, illetve megfelelő  
 nyilvántartás vezetését kell ellenőrizni. 
 A dolgozónkénti jutalékjavaslatot az irodavezető a jegyzőhöz terjeszti be jóváhagyásra. 

(3) A jutalék személyenként és naptári évenként nem haladhatja meg a dolgozó éves személyi 
 alapilletményének 50 %-át. 

 

5. §. 

Céljutalék 

 

4(1) Az 1.§. (2) bekezdés b/ponjában meghatározott dolgozókat írásban előre rögzített, je- 
 lentős többletfeladat végrehajtásáért az önkormányzat jegyzője céljutalékban része- 
 sítheti. 

(2) A jutalék személyenként és naptári évenként nem haladhatja meg a dolgozó éves személyi 
 alapilletményének 25 %-át. 
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6. § 

A kifizethető összegek felső határa 

 

(1) Az érdekeltségi alap terhére a különböző jogcímeken történő összes kifizetés személyenként 
 és naptári évenként nem haladhatja meg az éves alapilletmény 100 %-át. 

 

7. §. 

Az érdekeltségi alap kezelése 

 

(1) Az érdekeltségi alapot megillető részesedést félévente, /a félévet követő hó végéig/ kell az 
 önkormányzat letéti számlájára átutalni. A pénzalapnak fedezni kell a társadalombiztosítási 
 járulékot és a munkaadói járulékot is. A pénzmaradvány a következő évre átvihető és az  
 alap rendeltetésének megfelelően felhasználható. 

(2) A beszedési, ellenőrzési és végrehajtási jutalékot félévenként minden év február 20-ig, 

illetve 
 augusztus 20-ig kell kifizetni, feltéve, hogy az ennek fedezetéül szolgáló érdekeltségi alap 
 rendelkezésre áll. A céljutalékot a feladat teljesítését és értékelését követően kell kifizetni. 
 Amennyiben az érdekeltségi alap nem fedezi a kifizetéseket, úgy a beszedési jutalék 

megelőzi a más jogcímen történő kifizetéseket. 

(3) Az érdekeltségi alap képzésével, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés az  
 önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik. 

 

8. §. 

Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet 1993. április 1-jén lép hatályba. A hatálybalépés évében az elszámolás sza- 
 bályait háromnegyed évre vetítve kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről és felülvizsgálatáról a jegyző gondoskodik. 
 
 

G ö d ö l l ő, 1993. március 3. 

 
Egységes szerkezetbe foglalva: 1998. február 26. 

 

 

    Dr. Gémesi György sk.  Dr. Nánási Éva sk. 
           polgármester           jegyző 
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