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Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 

30/2004. (XII. 03.) számú  
rendelete 

 
az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  

adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselıinek  
anyagi érdekeltségérıl: 

 
 
 

Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testülete az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók 
anyagi érdekeltségének megteremtésére a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi 
C. törvény  45. § -ának felhatalmazása alapján e rendeletben állapítja meg az anyagi ösztönzés 
rendjét. 
 
 
 
 

1. §. 
 

            Az anyagi érdekeltség célja: 
 

Az adóügyi feladatok szakszerő és eredményes ellátása érdekében a közremőködı vezetı és 
dolgozók személyi ösztönzése, felelısségük növelése. 
 
 
 

2. §. 
 

            Az érdekeltségi alap forrásai és a kifizetés jogcímei: 
 

(1) Az anyagi érdekeltség forrásai: 
 

       a) Az adóalanyok terhére jogerısen megállapított és befizetett adóhiány, adóbírság, 
mulasztási bírság  és az adóellenırzés alapján megállapított és befizetett késedelmi pótlék 20  %-a. 
 
       b) Az esedékesség idıpontjáig be nem fizetett és a végrehajtási eljárásban beszedett adó, 
bírság, mulasztási bírság és késedelmi pótlék tartozás 20 %-a. 
 
(2) Az érdekeltség kifizetésének jogcímei: 
 

a) bevétel teljesítési jutalék, 
b) adókimunkálási jutalék. 
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3. §. 
 

            Az érdekeltek köre: 
 

A 2 § alapján képzett érdekeltségi alapból jutalékban részesülhetnek a Pénzügyi Osztály 
vezetıje és az adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselık 

 
 
 

4. §. 
 

            A jutalék kifizetésének feltétele,  mértéke és idıpontja: 
 
(1) A bevétel teljesítési jutalék kifizetésének feltétele az önkormányzat kezelésében lévı, 

folyó évi helyesbített adóelıírás legalább 95 %-os teljesítése. 
         

(2) A bevétel teljesítési jutalék kifizetésére akkor kerülhet sor, ha annak fedezete a 2. §. (1) 
bekezdés szerinti forrásból rendelkezésre áll. 

 
       (3) A bevétel teljesítési jutalék felsı határa a képzıdött jutalékalap, összege legfeljebb a 3. §-
ban meghatározott vezetı és dolgozók kifizetés hónapja szerinti 1 havi alapilletménye. 
 
       (4) Az adókimunkálási jutalék kifizetésének feltétele, hogy a bevétel teljesítési jutalékhoz 
szükséges keretösszegen felül forrás képzıdjön továbbá az önkormányzat kezelésében lévı, folyó 
évi helyesbített adóelıírás legalább 90 %-os teljesítése.  
 
       (5)  Az adókimunkálási jutalék éves keretösszegének felsı határa a 3. §-ban meghatározott 
vezetı és dolgozók elszámolás hónapja szerinti összesített alapilletményének kétszerese. Az 
adókimunkálási jutalék éves keretösszegének megállapításánál a 2. §. (1) bekezdése alapján képzett 
érdekeltségi alapból elıször a bevétel teljesítési jutalékot kell elszámolni.  
 
       (6) A  3. §-ban meghatározott vezetı és dolgozók jutalékát a jegyzı állapítja meg.  
 
       (7) A kifizetéseket terhelı társadalombiztosítási járulékot az érdekeltség forrásából kell 
fedezni. 
 
       (8) A bevétel teljesítési jutalék elszámolására az éves zárási összesítı elkészítését követıen 
január 15. napjáig kerül sor. 
 
       (9) Az adókimunkálási jutalék elszámolására a tárgyévet követı év január 15. napjáig kerül 
sor. 
 
     (10) A jutalékalapból bevétel teljesítési vagy adókimunkálási jutalék címén fel nem használható 
összeg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek jutalmazási keretösszegét növeli. 
 
 
 
 
 



A Polgármesteri Hivatal adóügyi feladatokat ellátó dolgozóinak anyagi érdekeltségi  rendszere. 

 

3

5. §. 
 

            Az érdekeltségi alap nyilvántartása: 
 

       (1)  Az érdekeltségi alap forrásairól, a behajtási cselekményekrıl és az adóellenırzések 
megállapításairól külön-külön  tételes kimutatás vezetendı olyan adattartalommal, melybıl az 
alapképzés feltételei ellenırizhetık. 
       (2)     A kimutatást a tárgyév december 31. napján kell lezárni, majd a tárgyévet követı január 
15. napjáig  megállapítani a bevétel teljesítési és adókimunkálási jutalék  keretösszegét. 
       (3)   A jegyzı a jutalékkeret felosztása során kiemelten értékelni köteles azt, hogy az 
érintettek milyen mértékben járultak hozzá az adóhatósági, adóellenırzési, adóbehajtási feladatok 
eredményes ellátásához. 
       (4)      A forrásképzés jogszerőségéért, nyilvántartásáért a Pénzügyi Osztály vezetıje a felelıs. 
       (5)  Az érdekeltségi forrásképzéssel, nyilvántartással kapcsolatos ellenırzés a jegyzı 
hatáskörébe tartozik, aki az éves kifizetésekrıl a képviselı-testületet az éves beszámolóban 
tájékoztatni köteles.                           
 

                                       6.  §. 
 

           Értelmezı és záró rendelkezések: 
 

(1) A rendelet 2. §-a (1) bekezdése a) pontja alkalmazásában adóhiánynak minısül az 
adózás rendjérıl szóló törvény szabályai szerint lefolytatott adóellenırzés alapján 
megállapított adókülönbözet és az olyan adómegállapítás, amelynél az adózó 
adókötelezettségét elmulasztotta, adókötelezettsége az adóhatóság felhívásának 
eredményeként kerül megállapításra. 

 
(2) A bevétel teljesítési feltétel megállapításánál az önkormányzat kezelésében lévı  

helyesbített folyó évi adóelıírást és az adóhatóságnál maradó bevételeket kell 
figyelembe venni. 

 
(3) A bevétel teljesítési jutalék a balatonfőzfıi Polgármesteri Hivatalban az elszámolás 

idıszakában munkában töltött idı arányában fizethetı ki. 
 

(4) A rendelet  2005. január 1. napján lép hatályba. 
 

Balatonfőzfı, 2004. november 30. 
 

 
 
                     Dr. Varjú Lajos                                                         Dr. Kecskés Ferenc 
                       polgármester                                                                  jegyzı 

 

 

 

         Kihirdetve: 2004. december 03. 
 
                                                               Dr. Kecskés Ferenc 
                                                                          jegyzı 


