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                                        JAVASLAT 
adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló

önkormányzati rendelet megalkotására

Tisztelt Közgyűlés!
I.

Általános indokolás

A  helyi  adókról  szóló  1990.  évi  C.  törvény  45.  §-a  szerinti  felhatalmazás  alapján  a  helyi
önkormányzat  az  ügykörébe  tartozó  adók  hatékony  beszedésének  elősegítésére  a  feltárt  és
beszedett  adóhiányból,  valamint  a  beszedett  adótartozásból  az  önkormányzatokat  megillető
bevétel terhére rendeletben szabályozhatja az anyagi érdekeltség feltételeit.

Az érdekeltségi célú juttatásból az adóhatáskör címzettjei, továbbá a polgármesteri hivatal adóügyi
feladatokat ellátó köztisztviselői részesülhetnek.

Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  adóügyi  köztisztviselők  anyagi  érdekeltségi
rendszeréről szóló rendeletével 1999-2009-ig ösztönözte az adó végrehajtói tevékenységet.

Az  ösztönző  rendszer  bevezetésével  az  önkormányzati  bevételek  növelése,  a  kintlévőségek
hatékonyabb behajtása érhető el azzal, hogy az adóügyi dolgozók feladatainak ellátása során még
inkább érdekeltté válnak a szakszerűbb, eredményesebb munkavégzésre.

Az önkormányzati gazdálkodási rendszer jelentősen átalakult. A helyi adók szerepe tovább nőtt az
önkormányzat költségvetésében, a pénzügyi stabilitás megteremtésében.
Az önkormányzati bevételek nagy részét, biztos bevételi forrást a helyi adóbevételek képezik, ezért
a  kintlévőségek  hatékony beszedése,  az  ellenőrzési  munka eredményessége,  az  adófelderítői
tevékenység egyre nagyobb jelentőséggel bír.
Az önkormányzatot megillető adóbevétel hatékony beszedése az adóügyi dolgozók munkájának
függvénye.
Az  adóigazgatásban  dolgozó  köztisztviselők  terhelése  folyamatosan  nő.  A  megnövekedett  és
széleskörű  ismereteket  igénylő  államigazgatási,  végrehajtói,  ügyfélfogadási  és  ellenőrzési
tevékenység szakszerű és hatékony ellátása érdekében fontos az erkölcsi és anyagi megbecsülés.

Ez utóbbiak okán a 23 megyei jogú város közül 19-nél működik érdekeltségi rendszer. A javaslat
1.sz.  mellékletét  képező táblázatban ezek kerültek  kigyűjtésre,  a rendeletekben  szabályozásra
került, fontosnak ítélt szempontok megjelölésével.

Megállapítható,  hogy  a  megyei  jogú  városok  többségében  hasonló  módon határozzák  meg a
kifizetésre szolgáló  alap képzését  és  a kifizetési  feltételeket,  a  jelentősebb eltérések a jutalék
összegének nagyságrendjében mutatkoznak.

Az  adójutalék  kifizetésének  forrásaként  a  beszedett  adóhiány,  valamint  behajtott  hátralék  egy
része  szolgál,  mely  az  adóügyi  dolgozók  többlet  munkájának  eredményeként  folyik  be  az
önkormányzathoz.
A  jutalék  kifizetésének  feltételét  legtöbb  esetben  a  zárási  összesítőben  szereplő  folyó  évi
helyesbített  előírás  összegének  80-100  %-os  teljesítéséhez  kötik,  valamint  korlátot  szabnak  a
kifizetésre oly módon, hogy a jutalék összegét maximalizálják ( pl. az nem haladhatja meg éves
szinten a 3 havi illetményt).



A javaslat három alternatívát tartalmaz.
Az első változat (az „A” rendelet-tervezet), melyben a kifizethető jutalék mértéke 3 havi illetmény.
A második változat (a „B” rendelt-tervezet), melyben a kifizethető jutalék mértéke 2 havi illetmény.
A  harmadik  változat  (a  „C”  rendelet-tervezet),  melyben  a  kifizethető  jutalék  mértéke  1  havi
illetmény.

A javaslatban szereplő rendelet-tervezetek a vizsgált megyei jogú városok rendeleteihez képest
nem  tartalmaznak  érdemben  eltérő  szabályozást,  és  a  kifizethetőség  esetében  is  a
mérsékeltebbek közé tartoznak. 

Részletes indokolás

1.)  A mellékelt „A”, „B” és „C”  rendelet-tervezet 1. §-a meghatározza rendelet hatályát.

2.) A mellékelt „A”, „B” és „C”  rendelet-tervezet 2. §-a meghatározza az érdekeltségi alap létreho-
zását.

3.) A mellékelt „A”, „B” és „C”  rendelet-tervezet 3. §-a meghatározz az érdekeltségi alap forrását,
az érdekeltségi jutalék kifizetésének feltételeit és mértékét, valamint az érdekeltségi alap kezelé-
sét.

4.) A mellékelt „A”, „B” és „C” rendelet-tervezet 4. §-ában a rendelet hatályba lépése kerül rögzítés-
re.

Az előterjesztést a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság, valamint az ügy-
rendi, igazgatási és jogi bizottság a közgyűlési postázást követően tárgyalta meg, ezért a bizottsá-
gok elnökei a bizottságok véleményét a közgyűlésen szóban ismertetik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a melléklet szerinti rendelet tervezetek egyikének elfogadá-
sára.

Dunaújváros, 2016. október 20.

Pintér Attila s.k.             Hingyi László s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke         a gazdasági és területfejlesztési

             bizottság elnöke

          Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke



                az előterjesztés „A” melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
/2016. (X.21.) számú rendelete az

adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók
anyagi érdekeltségi rendszeréről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény  45.  §-ában  kapott  felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdése  a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  §  A  rendelet  hatálya  kiterjed  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala
adóigazgatási hatáskör címzettjére és az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselőkre.

2.  § Az önkormányzat ügykörébe tartozó adók és illetékek hatékony beszedésének elősegítése,
az ellenőrzési feladatok ösztönzése, ezáltal az adóforrások minél szélesebb körű feltárása
céljából  és  az  adóigazgatási  feladatokat  ellátó  köztisztviselők  eredményes,  felelős
munkavégzésének  megbecsülésére  -  a  feltárt  és  beszedett  adóhiányból,  valamint  a
beszedett  adótartozásból  az  önkormányzatot  megillető  bevétel  terhére  –  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) érdekeltségi alapot hoz létre.

3.  § (1) Az érdekeltségi alap forrásai:
a)  Az  esedékesség  időpontjáig  be  nem  fizetett  és  az  adóigazgatási  dolgozók

eredményes  tevékenysége  folytán  beszedett  adótartozás  (önkormányzatot  megillető
részének) 25%-a.

b)   A megfizetett késedelmi pótlék 25%-a.
c)  Az  adóalanyok  terhére  jogerősen  megállapított  és  beszedett  adóhiány,

adóbírság és mulasztási bírság 20%-a.

 (2) Az érdekeltségi jutalék kifizetésének feltételei és mértéke:
a) Az érdekeltségi alapból akkor lehet kifizetést tejesíteni, ha az önkormányzat ügykörébe

tartozó adókból az éves bevétel eléri a folyó évi helyesbített előírás korrigált összegének
90%-át. 

b) A folyó évi helyesbített előírás korrigált összegének megállapításánál figyelmen kívül kell
hagyni  a nem jogerős,  vagy nem esedékes előírásokat,  a  visszatérítés címén előírt,
valamint  a  bíróság  által  felfüggesztett,  illetőleg  a  csőd-  és  felszámolási  eljárások
keretében  tartozásként  nyilvántartott,  továbbá  a  gazdasági  megállapodásokban
szereplő összegeket. 

c)  Az  e  rendelet  hatálya  alá  tartozó  köztisztviselők  jutaléka  személyenként  és  naptári
évenként  nem haladhatja  meg az  arra  jogosult  –  a  teljesítés  évének  utolsó  napján
érvényes - munkabérének legfeljebb 3 havi illetményét. 

d) Az érdekeltségi alapból a jutalék kifizetését az adóügyekért felelős szervezeti egység
vezetőjének javaslatára figyelemmel – Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
(a  továbbiakban:  Polgármester)  egyetértésével  –  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Jegyzője ( a továbbiakban: Jegyző), a Jegyző részére a Polgármester engedélyezi.

e) A jutalékot a tárgy évet követő év január 31-éig kell kifizetni.
f)  Fegyelmi  eljárás,  valamint  fegyelmi  büntetés  hatály  alatt  álló  köztisztviselő  az

érdekeltségi keret terhére jutalékban nem részesíthető. 
g) Amennyiben a jutalék kifizetésére jogosult a reá vonatkozó törvény alapján őt megillető

éves rendes szabadságon túl további hatvan napot meghaladóan bármilyen jogcímen a
munkából távol volt, részére csak a jutalék időarányos része fizethető ki.

h) Az érdekeltségi jutalék g) pont szerinti időarányos része az arra jogosult – naptári év
közben  –  nyugdíjba  vonuló,  valamint  munkaviszonyát  egyéb  módon  megszüntető
köztisztviselőt is megilleti.



 (3) Az érdekeltségi alap kezelése:
a) Az érdekeltségi alapot elkülönítetten kell nyilvántartani.
b)  Az  érdekeltségi  alapként  felhasználható  összegek  adatait  a  zárási  összesítő  és

mellékletei, az analitikus nyilvántartások összesített adatai tartalmazzák.
c) Az érdekeltségi alapnak fedeznie kell a bérjellegű kifizetéseket terhelő adó és járulékok

összegét is.
d) Az alap a tárgyéven belül csak e rendeletben meghatározottak szerint használható fel. A

tárgyévben képződött érdekeltségi alap maradványa a következő évre nem vihető át.
e) A keretképzés jogszerűségéért és megalapozottságáért Dunaújváros Megyei Jogú város

Polgármesteri  Hivatala  Adóhatósági  Osztály  vezetője  a  felelős.  A  jogszerűség
ellenőrzéséről a Jegyző gondoskodik.

4. § E rendelet 2016. október 22-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi anyagi érdekeltségi
rendszer érvényesítése során kell először alkalmazni.

       Cserna Gábor                         Dr. Sürü Renáta 
        polgármester            jegyző

A rendelet 2016. október 22-én kihirdetésre került.

Dunaújváros, 2016. október 22.

                                Dr. Sürü Renáta 
                                        jegyző



az előterjesztés „B” melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
/2016. (X.21.) számú rendelete az

adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók
anyagi érdekeltségi rendszeréről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény  45.  §-ában  kapott  felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdése  a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  §  A  rendelet  hatálya  kiterjed  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala
adóigazgatási hatáskör címzettjére és az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselőkre.

2.  § Az önkormányzat ügykörébe tartozó adók és illetékek hatékony beszedésének elősegítése,
az ellenőrzési feladatok ösztönzése, ezáltal az adóforrások minél szélesebb körű feltárása
céljából  és  az  adóigazgatási  feladatokat  ellátó  köztisztviselők  eredményes,  felelős
munkavégzésének  megbecsülésére  -  a  feltárt  és  beszedett  adóhiányból,  valamint  a
beszedett  adótartozásból  az  önkormányzatot  megillető  bevétel  terhére  –  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) érdekeltségi alapot hoz létre.

3.  § (1) Az érdekeltségi alap forrásai:
a)  Az  esedékesség  időpontjáig  be  nem  fizetett  és  az  adóigazgatási  dolgozók

eredményes  tevékenysége  folytán  beszedett  adótartozás  (önkormányzatot  megillető
részének) 25%-a.

b)   A megfizetett késedelmi pótlék 25%-a.
c)  Az  adóalanyok  terhére  jogerősen  megállapított  és  beszedett  adóhiány,

adóbírság és mulasztási bírság 20%-a.

 (2) Az érdekeltségi jutalék kifizetésének feltételei és mértéke:
a) Az érdekeltségi alapból akkor lehet kifizetést tejesíteni, ha az önkormányzat ügykörébe

tartozó adókból az éves bevétel eléri a folyó évi helyesbített előírás korrigált összegének
90%-át. 

b) A folyó évi helyesbített előírás korrigált összegének megállapításánál figyelmen kívül kell
hagyni  a nem jogerős,  vagy nem esedékes előírásokat,  a  visszatérítés címén előírt,
valamint  a  bíróság  által  felfüggesztett,  illetőleg  a  csőd-  és  felszámolási  eljárások
keretében  tartozásként  nyilvántartott,  továbbá  a  gazdasági  megállapodásokban
szereplő összegeket. 

c)  Az  e  rendelet  hatálya  alá  tartozó  köztisztviselők  jutaléka  személyenként  és  naptári
évenként  nem haladhatja  meg az  arra  jogosult  –  a  teljesítés  évének  utolsó  napján
érvényes - munkabérének legfeljebb 2 havi illetményét. 

d) Az érdekeltségi alapból a jutalék kifizetését az adóügyekért felelős szervezeti egység
vezetőjének javaslatára figyelemmel – Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
(a  továbbiakban:  Polgármester)  egyetértésével  –  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző), a Jegyző részére a Polgármester engedélyezi.

e) A jutalékot a tárgy évet követő év január 31-éig kell kifizetni.
f)  Fegyelmi  eljárás,  valamint  fegyelmi  büntetés  hatály  alatt  álló  köztisztviselő  az

érdekeltségi keret terhére jutalékban nem részesíthető. 
g) Amennyiben a jutalék kifizetésére jogosult a reá vonatkozó törvény alapján őt megillető

éves rendes szabadságon túl további hatvan napot meghaladóan bármilyen jogcímen a
munkából távol volt, részére csak a jutalék időarányos része fizethető ki.

h) Az érdekeltségi jutalék g) pont szerinti időarányos része az arra jogosult – naptári év
közben  –  nyugdíjba  vonuló,  valamint  munkaviszonyát  egyéb  módon  megszüntető
köztisztviselőt is megilleti.



 (3) Az érdekeltségi alap kezelése:
a) Az érdekeltségi alapot elkülönítetten kell nyilvántartani.
b)  Az  érdekeltségi  alapként  felhasználható  összegek  adatait  a  zárási  összesítő  és

mellékletei, az analitikus nyilvántartások összesített adatai tartalmazzák.
c) Az érdekeltségi alapnak fedeznie kell a bérjellegű kifizetéseket terhelő adó és járulékok

összegét is.
d) Az alap a tárgyéven belül csak e rendeletben meghatározottak szerint használható fel. A

tárgyévben képződött érdekeltségi alap maradványa a következő évre nem vihető át.
e) A keretképzés jogszerűségéért és megalapozottságáért Dunaújváros Megyei Jogú város

Polgármesteri  Hivatala  Adóhatósági  Osztály  vezetője  a  felelős.  A  jogszerűség
ellenőrzéséről a Jegyző gondoskodik.

4. § E rendelet 2016. október 22-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi anyagi érdekeltségi
rendszer érvényesítése során kell először alkalmazni.

       Cserna Gábor                         Dr. Sürü Renáta 
        polgármester            jegyző

A rendelet 2016. október 22-én kihirdetésre került.

Dunaújváros, 2016. október 22.

                                Dr. Sürü Renáta 
                                        jegyző



az előterjesztés „C” melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
/2016. (X.21.) számú rendelete az

adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók
anyagi érdekeltségi rendszeréről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény  45.  §-ában  kapott  felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdése  a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  §  A  rendelet  hatálya  kiterjed  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala
adóigazgatási hatáskör címzettjére és az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselőkre.

2.  § Az önkormányzat ügykörébe tartozó adók és illetékek hatékony beszedésének elősegítése,
az ellenőrzési feladatok ösztönzése, ezáltal az adóforrások minél szélesebb körű feltárása
céljából  és  az  adóigazgatási  feladatokat  ellátó  köztisztviselők  eredményes,  felelős
munkavégzésének  megbecsülésére  -  a  feltárt  és  beszedett  adóhiányból,  valamint  a
beszedett  adótartozásból  az  önkormányzatot  megillető  bevétel  terhére  –  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) érdekeltségi alapot hoz létre.

3.  § (1) Az érdekeltségi alap forrásai:
a)  Az  esedékesség  időpontjáig  be  nem  fizetett  és  az  adóigazgatási  dolgozók

eredményes  tevékenysége  folytán  beszedett  adótartozás  (önkormányzatot  megillető
részének) 25%-a.

b)   A megfizetett késedelmi pótlék 25%-a.
c)  Az  adóalanyok  terhére  jogerősen  megállapított  és  beszedett  adóhiány,

adóbírság és mulasztási bírság 20%-a.

 (2) Az érdekeltségi jutalék kifizetésének feltételei és mértéke:
a) Az érdekeltségi alapból akkor lehet kifizetést tejesíteni, ha az önkormányzat ügykörébe

tartozó adókból az éves bevétel eléri a folyó évi helyesbített előírás korrigált összegének
90%-át. 

b) A folyó évi helyesbített előírás korrigált összegének megállapításánál figyelmen kívül kell
hagyni  a nem jogerős,  vagy nem esedékes előírásokat,  a  visszatérítés címén előírt,
valamint  a  bíróság  által  felfüggesztett,  illetőleg  a  csőd-  és  felszámolási  eljárások
keretében  tartozásként  nyilvántartott,  továbbá  a  gazdasági  megállapodásokban
szereplő összegeket. 

c)  Az  e  rendelet  hatálya  alá  tartozó  köztisztviselők  jutaléka  személyenként  és  naptári
évenként  nem haladhatja  meg az  arra  jogosult  –  a  teljesítés  évének  utolsó  napján
érvényes - munkabérének legfeljebb 1 havi illetményét. 

d) Az érdekeltségi alapból a jutalék kifizetését az adóügyekért felelős szervezeti egység
vezetőjének javaslatára figyelemmel – Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
(a  továbbiakban:  Polgármester)  egyetértésével  –  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző), a Jegyző részére a Polgármester engedélyezi.

e) A jutalékot a tárgy évet követő év január 31-éig kell kifizetni.
f)  Fegyelmi  eljárás,  valamint  fegyelmi  büntetés  hatály  alatt  álló  köztisztviselő  az

érdekeltségi keret terhére jutalékban nem részesíthető. 
g) Amennyiben a jutalék kifizetésére jogosult a reá vonatkozó törvény alapján őt megillető

éves rendes szabadságon túl további hatvan napot meghaladóan bármilyen jogcímen a
munkából távol volt, részére csak a jutalék időarányos része fizethető ki.

h) Az érdekeltségi jutalék g) pont szerinti időarányos része az arra jogosult – naptári év



közben  –  nyugdíjba  vonuló,  valamint  munkaviszonyát  egyéb  módon  megszüntető
köztisztviselőt is megilleti.

 (3) Az érdekeltségi alap kezelése:
a) Az érdekeltségi alapot elkülönítetten kell nyilvántartani.
b)  Az  érdekeltségi  alapként  felhasználható  összegek  adatait  a  zárási  összesítő  és

mellékletei, az analitikus nyilvántartások összesített adatai tartalmazzák.
c) Az érdekeltségi alapnak fedeznie kell a bérjellegű kifizetéseket terhelő adó és járulékok

összegét is.
d) Az alap a tárgyéven belül csak e rendeletben meghatározottak szerint használható fel. A

tárgyévben képződött érdekeltségi alap maradványa a következő évre nem vihető át.
e) A keretképzés jogszerűségéért és megalapozottságáért Dunaújváros Megyei Jogú város

Polgármesteri  Hivatala  Adóhatósági  Osztály  vezetője  a  felelős.  A  jogszerűség
ellenőrzéséről a Jegyző gondoskodik.

4. § E rendelet 2016. október 22-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi anyagi érdekeltségi
rendszer érvényesítése során kell először alkalmazni.

       Cserna Gábor                         Dr. Sürü Renáta 
        polgármester            jegyző

A rendelet 2016. október 22-én kihirdetésre került.

Dunaújváros, 2016. október 22.

                                  Dr. Sürü Renáta 
                                        jegyző
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