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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

12/1999. (VI. 29.) sz. rendelete  

az önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó  

köztisztviselők anyagi érdekeltségéről 
 

 

A rendelet célja az adóbevételek folyamatos növelése érdekében az adóhatósági feladatokat 

ellátó dolgozók anyagi érdekeltségének biztosítása. 

A Képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában foglalt felhatalma-

zása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

 

Az érdekeltek köre, az érdekeltség pénzügyi alapja 

 

(1) A Képviselő-testület adóhatósági feladatokat végző, illetőleg a feladatok ellátásában köz-

reműködő polgármesteri hivatali dolgozók anyagi ösztönzése céljából érdekeltségi alapot 

biztosít. Az érdekeltségi adóalap-kimunkálási és céljutalék fizethető ki. 

 

(2) Az érdekeltségi alap kimunkálási részéből a hivatal adóhatósági tevékenységet ellátó dol-

gozói a felderítésben történő közreműködés arányában részesülnek. 

 

2.§. 

 

Az érdekeltségi alap forrása 

 

(1) Az érdekeltségi alap forrása az adóhatóság által előírt valamennyi helyi adóból és adó 

alanyai terhére jogerősen megállapított, számított adóhiányból, felemelt adóból, mulasztá-

si bírságból származó bevételi többlet 40 %-a, amelyet az éves költségvetési rendeletben 

külön szerepeltetni kell. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott forrás akkor képezheti az érdekeltség alapját, ha a for-

rásul szolgáló, határozattal előírt adót – az ehhez kapcsolódó bírsággal, felemelt adóval 

együtt – teljes összegben befizették. 

 

3.§. 

 

(1) Az 1.§. (1) bekezdésében meghatározott adóhatósági feladatokat ellátó dolgozókat adó-

alap-kimunkálási jutalék címén az adóellenőrzéssel és felderítés alapján beszedett, nyil-

vántartásban szereplő többletbevétel 40 %-a illeti meg. 

 

(2) Az adóhatósági dolgozót írásban, előre rögzített munkakörébe tartozó többletfeladat vég-

rehajtásáért az adóhatóság vezetője céljutalékban részesítheti külön megbízás alapján. A 

céljutalék címén, éves szinten legfeljebb négyhavi illetménynek megfelelő jutalék fizethe-

tő ki. 

 

4.§. 

 

(1) A jutalékot a költségvetési csoport minden év január 31. és július 31. napjáig kell kifizetni 

az adóalap-kimunkálási nyilvántartás alapján. 
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(2) Adóalap-kimunkálási és céljutalék az érintettek részére összesen – az Adó és Pénzügyi 

Ellenőrzési Hivatal anyagi érdekeltségére vonatkozó 9/1991. (III. 12.) PM számú rendelet-

re figyelemmel – az éves bruttó alapbér 50 %-áig fizethető ki. 

 

(3) A megállapított adóalap-kimunkálási jutalékról, a határozatok alapján tételes, a jutalék 

megállapításához elegendő adatot tartalmazó kimutatást kell vezetni. Az adóalap-

kimunkálási jutalékról vezetett nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:  

a) sorszám 

b) adóalany neve, adószáma, 

c) jogerősen megállapított adóhiány neme, összege, képezhető jutalék összege, a 

felderítő(ke)t megillető összeg, a beszedés időpontja 

d) a felderítő(k), közreműködők neve, beosztása. 

 

5.§. 

 

A jegyző, a pénzügyi irodavezető az adóbevételek behajtásáért az adóhatósági érdemi ügyin-

tézők átlagos prémiumösszegének maximum másfélszeresében részesülhet. 

 

6.§. 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet 1999. június 29. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet alkalmazásában adóhatósági feladatokat ellátók: a jegyző, a pénzügyi irodave-

zető, a hivatal adóhatóságánál kinevezett érdemi ügyintézők. 

Az adóhatósági feladatokban közreműködők: a tényleges feladatokban résztvevő hivatali 

dolgozók részére céljutalék fizethető. 

(3) A (2) bekezdésben felsoroltak tekintetében a megállapítást és a kiutalást a jegyző, a jegy-

ző tekintetében a polgármester végzi, illetve rendeli el, a pénzügyi bizottság elnökének 

egyetértésével. 

 

Abony, 1999. június 29.  

 

Gajdos István       Varga Sándorné 

polgármester           jegyző 

 

 

Kihirdetve: 1999. június 29. 

 

 

      Varga Sándorné 

           jegyző 


