
 

 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (…..) önkormányzati rendelete 

az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről 

 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. A rendelet célja, hatálya 

 

1. § 

 

(1) Anyagi érdekeltség célja az adóügyi feladatok szakszerű és eredményes ellátása érdekében 

a közreműködő dolgozók személyi ösztönzése, felelősségük növelése.  

 

(2) A rendelet személyi hatálya a közös önkormányzati hivatal adóügyekkel foglalkozó 

ügyintézőire terjed ki.  

 

 

2. Az anyagi érdekeltség forrása és jogcímei 

 

2. § 

 

(1) Az anyagi érdekeltség forrása a feltárt és beszedett adóhiányból, valamint a beszedett 

adótartozásból az önkormányzatot megillető bevétel.  

 

(2) Az érdekeltségi alapból a következő jogcímeken lehet kifizetéseket tenni: 

a) adóbehajtási jutalom, 

b) adófelderítői jutalom.  

 

 

3. Az anyagi érdekeltség kifizetésének feltételei és mértékei 

 

3. § 

 

(1) Adóbehajtási jutalom akkor fizethető ki, ha a folyó évi helyesbített előírás és adóbevétel 

aránya – a Minisztérium által engedélyezett adófeldolgozó számítástechnikai rendszer által 

készített év végi zárási összesítő alapján –eléri a 90 %-ot.  

 

(2) Az adóbehajtási jutalom mértéke a hivatal székhelyén az adóügyi feladatokat ellátó 

ügyintézők esetében személyenként, maximum a köztisztviselői illetményalap háromszorosa. 

 

(3) Az adóbehajtási jutalom lakosságszám arányosan terheli az önkormányzatokat. 
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(4) A bevétel teljesítést a kerekítés általános szabályai szerint egy tizedes pontossággal kell 

kiszámítani és figyelembe venni.  

 

(5) Az adófelderítői jutalom a felderített adó összegének 10 %-a. A felderítési érdekeltség 

körébe tartozik az adózatlan vagyontárgy, adóköteles tevékenység felkutatása, az adó 

elévülési időn belüli megállapítása, beszedése. 

 

(6) A felderítői jutalom kifizetéséhez a nyilvántartáson túlmenően szöveges értékelést kell 

mellékelni. A kifizetés további feltétele, hogy a megállapított adó beszedésre kerüljön. 

 

(7) Az adófelderítői jutalom a felderített adózatlan vagyontárgy, adóköteles tevékenység helye 

szerinti önkormányzatot terheli. 

 

 

4. Az anyagi érdekeltség kifizetésének és elszámolásának rendje 

 

4. § 

 

(1) Nem fizethető érdekeltség azon dolgozónak, akit a teljesítés időszakában jogerős fegyelmi 

büntetéssel sújtottak.  

 

(2) Az adóbehajtási jutalom összegét a jegyző állapítja meg.  

 

(3) Az adóbehajtási- és az adófelderítői jutalmat a zárási összesítők elkészítésétől számított 30 

napon belül kell teljesíteni. A kifizetéseket terhelő társadalombiztosítási járulékot az 

érdekeltség forrásából kell fedezni. A kifizetésre, az illetményekre és az illetmény jellegű 

juttatásokra vonatkozó társadalombiztosítási és adó jogszabályokat kell alkalmazni.  

 

(4) A felhasználás jogszerűségének ellenőrzése a jegyző feladata.  

 

(5) Az anyagi érdekeltség kifizetésének felső határa az alapul szolgáló forrás. Megfelelő 

forrás hiányában  

a) az adóbehajtási jutalmat, majd ezt követően  

b) az adófelderítői jutalmat kell kifizetni.  

 

(6) Az adóérdekeltségi jutalom megállapításához az alábbi – e rendelet mellékletét képező – 

nyilvántartásokat kell vezetni, és összesítőt kell elkészíteni: 

 

1. melléklet: Összesítő az adóbehajtási jutalom megállapításához 

2. melléklet: Nyilvántartás az adófelderítői jutalomról  

3. melléklet: Összesítő az érdekeltségi alap felosztásáról a jogosultak körében. 

 

 

5. Értelmező rendelkezések 

 

5. § 

 

(1) Az adóbehajtási jutalom alapja az adott évi zárási összesítő helyesbített folyó évi előírása, 

csökkentve az idegen bevétel, az illeték és a túlfizetés összegével.  

 



 

 

 

(2) Az adóbevételek (elszámolt befizetések) megállapításakor le kell vonni az idegen bevétel 

és az illeték összegét.  

 

 

6. Záró rendelkezések 

 

6. § 

 

 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

7. § 

 

Hatályát veszti Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az adóügyi feladatokat 

ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 

 

 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

 polgármester  jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2015. november …. 

 

 

       dr. Varga Katalin 

                          jegyző 



 

 

 

 

1. melléklet                

                                                          Összesítő a..…..…... évi adóbehajtási jutalom megállapításához 

                

Adóbevétel 

(elszámolt 

befizetések) 

Idegen bevétel Illeték Befizetések 

Helyesbített 

folyó évi 

előírás 

Idegen 

bevétel 
Illeték Túlfizetés 

Folyó évi 

előírás 

Teljesítés 

mértéke 
      

       1.-2.-3.       5.-6.-7.-8.  4. / 9.       

 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft %       

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.    

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                            

                



 

 

 

 

            

2. melléklet                                                                              Nyilvántartás 

  
                                                                                                  a …….... évi adófelderítői jutalomról 

sor-

szám 

adóhiány 

fiz.köt. 

azon. 

száma 

adóhiányt 

megállap. 

határozat 

száma 

adóhiány 

neme 

jogerősen megáll. adóhiány adófelderítői jutalom közvetlen adófelderítési jutalomra jogosult dolgozó 
  

összege       

Ft 

befizetés 

időpontja 

dolgozót 

közvl.megill. 

összeg           Ft 

közvetett 

összeg   

Ft 

neve beosztása   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



 

 

 

ösz-

szes:                         

 



 

 

 

 

3. melléklet 

                            Összesítő a ……….. évi érdekeltségi alap felosztásáról a jogosultak körében 

         

dolgozó neve 
adóbehajtási 

jutalom 

adófelderítői 

jutalom 
összesen bruttó jutalom     

      2. + 3.        

  Ft Ft Ft Ft     

1. 2. 3. 4. 5. 6.    

               

               

               

               

Összesen:              

         

Segesd,  ……………….         

         

Látta:………………………….                    Kifizethető:………………………….                       

                       Jegyző                                                                     Jegyző                                                          
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