
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2011. (III. 30.) sz. rendelete az adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségéről 

 

a módosító 19/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi C. törvény 45. 

§-ában kapott felhatalmazás alapján az adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségét a 

következőképpen szabályozza: 

 

1. § 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony végrehajtásának, 

illetőleg bevételeinek növelése érdekében érdekeltségi alap képzését engedélyezi az 

Önkormányzat bevételei terhére. 

 

Az érdekeltségi alap forrásai 

 

2. § 

 

(1)  Az esedékesség időpontjáig be nem fizetett és az adóügyi dolgozók eredményes 

közreműködése révén befolyt adóhátralék 20%-a. 

 

(2) Az adóalanyok terhére jogerősen megállapított adóhiány 20%-a. 

 

(3)  Az adószámlára teljesített befizetésekből a késedelmi pótlékra elszámolt összeg 20%-a. 

 

(4)  Az (1-3) bekezdésekben meghatározott forrásokból akkor lehet érdekeltségi alapot 

képezni, ha azok az Önkormányzat számláján jóváírásra kerültek 

 

Az érdekeltségi alap felhasználása 

 

3. § 

 

Az érdekeltségi alapból a jegyző és az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők 

részesülhetnek. 

 

4. § 

 

(1)  Az érdekeltségi alapból adóbehajtási jutalék és adókimunkálási jutalék fizethető ki.  

 

(2)  A 3. §-ában meghatározott köztisztviselőket adóbehajtási jutalék illeti meg, ha az 

önkormányzat kezelésében lévő adókból elszámolt bevétel eléri az önkormányzatnál 

nyilvántartott folyó évi fizetési kötelezettség (folyó évi helyesbített előírás) 94 %-át (a 

továbbiakban: teljesítési arány). A folyó évi helyesbített előírás kiszámításakor a nem 

jogerős előírásokat, a visszatérítés címén előírt, valamint a bíróság által felfüggesztett 

összegeket figyelmen kívül kell hagyni. A teljesítést a zárási összesítő adatai alapján 

kell megállapítani. 

 

(3)  A (2) bekezdésben említett jutalék felső határa 94%-os teljesítési aránynál nem 

haladhatja meg a köztisztviselő egy havi rendszeres személyi juttatásként kapott 

bérének 20%-át, 95%-os teljesítési aránynál 40%-át, 96%-os teljesítési aránynál 60%-

át, 97%-os teljesítési aránynál 80%-át, 98%-os teljesítési aránynál 100%-át.  



 

(4) A (2) bekezdésben említett jutalék felső határa 98% feletti teljesítési aránynál sem 

haladhatja meg a köztisztviselő egy havi rendszeres személyi juttatásként kapott bérét. 

  

(5) Az adókimunkálási jutalék összege nem haladhatja meg a köztisztviselő egy havi 

rendszeres személyi juttatásként kapott bérének 50 %-át. 

 

5. § 

 

(1)1  Az adóbehajtási jutalék az éves zárási munkák után, legkésőbb a tárgyévet követő év 

január 31-ig fizethető ki. A tárgyév december 31-ig a jutalék 60 %-nak megfelelő összeg 

előlegként kifizethető  

a) amennyiben a 2. § szerinti érdekeltségi alap fedezetet nyújt rá és 

b) a teljesítési arány eléri a 96 %-ot. 

 

(2)  Adókimunkálási jutalékot tárgyév december 15-ig lehet kifizetni, melyből júniusban 

akár a 4. § (5) bekezdésében említett teljes összeg előlegként kifizethető.  

 

Az érdekeltségi alap kifizetésének engedélyezése 

 

6. § 

 

(1)  A Képviselő-testület a jelen rendelet megállapításával felhatalmazza a jegyzőt 

jutalékának felvételére. 

 

(2)   Az adóügyi dolgozók jutalékát a jegyző állapítja meg, valamint engedélyezi előleg 

felvételét. 

 

(3)  Amennyiben az érdekeltségi alap a juttatás felső határának elérésére nem elegendő, úgy 

a kifizetendő összegeket arányosan csökkenteni kell. Az arányosításnál a juttatás 

alapjául szolgáló összeg és a megképzett alap hányadosát kell alapul venni. 

 

(4) A fel nem használt alap a következő évre nem vihető át. 

 

(5) Az érdekeltségi alap felhasználása miatt fizetendő munkáltatói közterheket az 

érdekeltségi alapból kell megtéríteni. 

 

Záró rendelkezések 

 

7. § 

 

(1)  Jelen rendelet 2011. április 01-jén lép hatályba. 

  

(2)  A 2011. évben befolyt, a jelen rendelet 2. § (1-3) bekezdéseiben említett forrásokból e 

rendelet szerint lehet érdekeltségi alapot képezni, illetőleg abból kifizetést teljesíteni. 

 

Alsónémedi, 2011. március 08. 

 

 Vincze József  Rozgonyi Erik  

 polgármester  címzetes főjegyző  

                                            
1 Módosította a 19/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018.11.29-től 



 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva 2018. december 03-án. 
 
 
                      Dr. Percze Tünde sk. 
                  jegyző 
 
 


