Abony Város Önkormányzat
10/ 2017. (V.29.) önkormányzati rendelete
az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről

Abony Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 112. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az anyagi érdekeltség célja
1. §
(1) Az anyagi érdekeltség célja az önkormányzat ügykörébe tartozó adók és adók módjára
behajtandó köztartozások hatékony beszedésének elősegítése, befizetések rögzítése, az
adóellenőrzési feladatok ösztönzése, valamint az adóhátralékok csökkentése, ezáltal a
behajtási feladatok eredményes végrehajtása iránt elkötelezett köztisztviselői állomány
munkavégzésének ösztönzése.
(2) Az Abonyi Polgármesteri Hivatal adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselői az
elvégzett munka színvonala és eredményessége alapján jutalékban (továbbiakban:
érdekeltségi jutalék) részesíthetők.
A rendelet személyi hatálya
2. §
A rendelet személyi hatálya kiterjed a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:
Htv.) 45. §-ban meghatározott személyekre.
Az érdekeltségi rendszer forrása
3. §
(1) Azt, hogy mi képezheti az anyagi érdekeltségi rendszer forrását a Htv. 45. §-a határozza
meg.
(2) Az (1) bekezdés figyelembe vételével, az érdekeltségi rendszer alapját képező összeg
számítási módja az alábbi módon történik:
a) más hatóság által küldött adók módjára behajtandó köztartozások önkormányzatot
megillető részének 20%-a
b) tárgyévben befizetett végrehajtási költségátalány 80%-a,
c) tárgyévben befizetett mulasztási és adóbírság 20%-a,
d) múltra történő befizetések (iparűzési adó, valamint az a)-c) pontban foglaltak
kivételével) 20%-a,
e) múltra történő helyi iparűzési adó befizetések 15%-a.

Az érdekeltségi jutalék kifizetésének módja és feltételei
4. §
(1) A rendelet hatálya alá tartozó köztisztviselőket az érdekeltségi jutalék nem alanyi jogon
illeti meg, ennek odaítélésére a jutalék kifizetését közvetlenül megelőző
teljesítményértékelés, minősítés eredménye, a hiányzások okának és mértékének
figyelembevételével kerül sor.
(2) Az érdekeltségi jutalék összegét az év végi zárási összesítők alapján a 3. § alapján történő
számítással kell megállapítani, úgy hogy összhangban legyen az adóigazgatási feladatokat
ellátó köztisztviselők által – személyenként – vezetett végrehajtási és ellenőrzési
nyilvántartásban foglaltakkal.
(3) Az érdekeltségi jutalék összege – az e rendeletben meghatározott kifizetési feltételek
teljesülése esetén – a 2. § szerinti köztisztviselők részére egyenlő arányban kerül
kifizetésre.
5. §
(1) Fegyelmi eljárás, valamint fegyelmi büntetés hatálya alatt álló köztisztviselő az
érdekeltségi keret terhére jutalékban nem részesíthető.
(2) Amennyiben a köztisztviselővel szemben folytatott fegyelmi eljárás során fegyelmi
büntetés kiszabására nem kerül sor, az érdekeltségi jutalékot részére visszamenőleg ki kell
fizetni.
(3) Abban az esetben, ha a köztisztviselővel szemben méltatlansági eljárás van folyamatban,
annak lezárásáig jutalékban nem részesíthető. Hogyha a méltatlansági eljárás lezárása
szankciót nem von maga után, az érdekeltségi jutalékot visszamenőleg ki kell fizetni az
érintett részére.
(4) Az a köztisztviselő, akivel szemben etikai eljárás lefolytatására kerül sor, annak lezárásáig
jutalék nem részesülhet az érdekeltségi jutalékban.
(5) Ha a köztisztviselővel szemben lefolytatott etikai eljárás során megállapításra kerül, hogy
nem vétkes, a jutalékot visszamenőleg ki kell fizetni a részére. Ha azonban büntetés
kiszabására kerül sor, figyelmeztetés esetén az arról szóló döntés jogerőre emelkedésétől
számított 1 (egy), megrovás esetén pedig 2 (két) évig nem részesülhet jutalékban.
(6) Az érdekeltségi jutalék kifizetésének feltétele, hogy az arra jogosult legalább alkalmas
minősítéssel rendelkezzen.
6. §
(1) A jutalék összegének kiszámítása az alábbiak szerint történik:
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a) tárgyévben az előző év zárási adatai alapján – a 3. § figyelembe vételével –
megállapított – alapot képező – összeg 60%-a kerül kifizetésre 3 (három) egyenlő
részletben az (5) bekezdés a)-c) pontja szerinti ütemezésben,
b) a negyedik negyedéves összeget a tárgyévi zárás adatai alapján és a 3. § alapján képzett
juttatási alap, valamint a tárgyévben kifizetésre került jutalék különbsége képezi, mely
egy összegben az (5) bekezdés d) pontja szerinti ütemezésben kerül kifizetésre.
(2) Az érdekeltségi jutalék kifizetése az alábbi ütemezésben történik:
a) az első negyedéves részlet július 15. napjáig,
b) a második negyedéves részlet október 15. napjáig,
c) a harmadik negyedéves részlet december 15. napjáig,
d) a negyedik negyedéves részlet – a tárgyév végi – zárás egyenlege alapján következő év
február 15. napjáig.
7. §
(1) Amennyiben a jutalék kifizetésére jogosult a reá vonatkozó törvény alapján őt megillető
éves rendes szabadságon túl tovább harminc napot meghaladóan bármilyen jogcímen
munkából távol volt, a jutalék időarányos része fizethető ki.
(2) Érdekeltségi jutalék időarányos része az arra jogosult – naptári év közben – nyugdíjba
vonuló, valamint közszolgálati jogviszonyát egyéb módon megszüntető köztisztviselőt is
megilleti.
8. §
(1) Az adóigazgatási feladatokat végző köztisztviselők által az általuk elvégzett munkáról
személyenként vezetett végrehajtási és ellenőrzési nyilvántartásnak a következő adatokat
kell tartalmazni:
a) sorszám,
b) adóalany azonosítója (iktatószám),
c) jogerősen megállapított adóhiány neme, összege,
d) beszedett adóhiány neme, összeg,
e) adott ügyben tett végrehajtási eljárások, intézkedések,
f) beszedett adó- és illetéktartozás,
g) adónemenként múltra történő befizetések,
h) befizetett végrehajtási költségátalány,
i) befizetett mulasztási és adóbírság,
j) az egyes befizetések időpontja.
(2) Az (1) bekezdés szerint vezetett nyilvántartás ellenőrzését a jegyző végzi.

3

9. §
(1) Az érdekeltségi jutalék kifizetését – Abony Város Polgármestere egyetértésével – a Jegyző
engedélyezi, a Jegyző vonatkozásában pedig a polgármester.
(2) A köztisztviselők adóévre kifizetett jutaléka nem haladhatja meg
a) felsőfokú végzettség esetén a tárgyév utolsó napjának megfelelő besorolás szerinti
illetményének négyszeresét,
b) középfokú végzettség esetén a tárgyév utolsó napjának megfelelő besorolás szerinti
illetményének hatszorosát.
(3) A (2) bekezdés szerinti korlátot a 6. § (2) bekezdés d) pontja szerinti kifizetés során kell
érvényesíteni.
Az érdekeltségi jutalékként felhasználható összeg kezelése
10. §
(1) Az érdekeltségi jutalékként felhasználható összeget elkülönítetten kell nyilvántartani.
(2) Az érdekeltségi jutalékra rendelkezésre álló összegből kell fedezni a munkáltatót terhelő –
a bérjellegű kifizetésen felüli – adók és járulékok összegét is.
Záró rendelkezések
11. §
(1)

E rendelet 2017. június 01. napján lép hatályba.

(2)

Hatályát veszti az önkormányzati adóhatósági feladatot ellátó köztisztviselők anyagi
érdekeltségéről szóló 12/1999. (VI. 29.) sz. rendelet.

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25-i ülésén.

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

Kihirdetve: 2017. május 29.
Dr. Balogh Pál
jegyző
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