
Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testültének 

14/2010.(XII.20.) önkormányzati rendelete  

az adóügyi feladatokat ellátók anyagi érdekeltségéről 

 

Bocskaikert Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 

többször módosított 1990. évi C. törvény 45.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 

helyi adók beszedése, hatékony, ellenőrző és végrehajtó munka érdekében az adóügyi 

feladatokat ellátók anyagi érdekeltségi rendszerére vonatkozóan a következőket 

rendeli el. 

1. § 

A rendelet célja 

Az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselőket ösztönözze az önkormányzat 

ügykörébe tartozó helyi adók hatékony beszedésére, az éves adóterv teljesítésére, az 

adóellenőrzési és behajtási feladatok eredményes végrehajtására, valamint az 

adóhátralékok hatékony beszedésére, a nem ismert adófizetésére kötelezettek 

felderítésére az önkormányzatot megillető adóbevételek növelése érdekében. 

2. § 

A rendelet hatálya 

(1) A rendelet személyi hatálya  kiterjed 

a) a jegyzőre 

b) a Polgármesteri Hivatalnál pénzügyi területen dolgozó köztisztviselőkre terjed ki.1 

(2) Tárgyi hatálya alá  

a) iparűzési adó 

b) magánszemélyek kommunális adója 

c) gépjárműadó 

d) talajterhelési díj 

e) késedelmi pótlék 

f) adók módjára történő behajtandó tartozások 

 

3. § 

 

Érdekeltségi alap forrása  

 

Az adóalanyok terhére jogerősen megállapított kötelezettség a befizetési határidőkön 

túl felszólításra történő befizetése és az adók módjára történő behajtás által beszedett - 

tárgyévet nem érintő - adóhiányból, bírságból az önkormányzatot megillető bevétel. 2 

                                                           
1 Módosította a 11/2011.(VII.08) önkormányzati rendelet 1§-a. Hatályos: 2011. augusztus 01. 

2 Módosította a 11/2011.(VII.08) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatályos: 2011. augusztus 01. 



 
 

4. § 

 

Érdekeltség mértéke 

 

(1) Az  2. § (1) bekezdése értelmében az érintett dolgozók jutalékát évenként -  az éves zárást 

követően  - a jegyző állapítja meg, melyet polgármester hagy jóvá. Mértéke évente a 

mindenkori behajtásra került összeg 6.5 %-a, maximum e Rendelet 2.§. (1) bekezdésében 

megnevezettek egy havi bruttó illetménye. 

(2) Az adóbeszedésre alapuló érdekeltség az adóbevételi terv 100 %-os teljesülése esetén 

érvényesülhet. 

5. § 

Érdekeltségi jutalék kifizetése 

(1) A jutalékot az éves zárszámadási rendelet elfogadása után kell kifizetni, amikor az 

önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi. 3 

 (2) 2011. 06.30-ig behajtott összeg után járó jutalék kifizetésére a 2011. évben elkészített 

féléves beszámolót követő 30 napon belül kerül sor. 

(3) Az adóztatási munka eredményessé tételében közreműködő vezetők, jegyző, gazdasági 

vezető esetében polgármesteri döntés alapján fizethető érdekeltségi járulék.  

6. § 

Érdekeltségi jutalék kifizetési korlátai 

A jutalékot elvonni kizárólag fegyelmi büntetés alapján lehet.  

7. § 

Záró rendelkezések 

 (1) E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2010. november 01-je 

után behajtott - e Rendelet 3.§-ában megjelölt – forrásokra is alkalmazni kell.  

 (2) A jutalék munkabérnek minősül, ezért arra a bérjellegű juttatásokra vonatkozó 

társadalombiztosítási- és adójogszabályokat kell alkalmazni. 

Bocskaikert, 2010. december 13. 

Szőllős Sándor Szaniszló Tamás 

polgármester       jegyző . 

                                                                                                                                                                                     
 

3  Módosította a 11/2011.(VII.08) önkormányzati rendelet 3§-a. Hatályos: 2011. augusztus 01. 

 



 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendeletet 2010. december 20-án kihirdettem. 

 

Bocskaikert, 2010. december 10. 

 

        Szaniszló Tamás 

                    jegyző 
 


