
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 

A 23/2002.(XII.12.) és a 4/2016.(II.12.) önk. számú rendelettel módosított 

22/2000. (IX. 14.) Önk. számú 

 

r e n d e l e t e  

 

AZ ADÓÜGYI FELADATOT ELLÁTÓ KÖZTISZTVISELŐK ANYAGI  

ÉRDEKELTSÉGI RENDSZERÉRŐL 

 

Hajdúböszörmény város Önkormányzata az 1990. évi C. törvény 45.§-ában foglalt felhatalmazás 

alapján az adóügyi feladatot ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről az alábbi 

rendeletet alkotja. 

 

 

1. §1 

 

A rendelet hatálya kiterjed az adóhatósági feladatokat közvetlenül irányító vezetőre (jegyző), 

pénzügyi osztályvezetőre, adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselőkre. 

A rendelet célja az adófelderítő és behajtói munka premizálásán keresztül a helyi adóbevételek 

növelése. 

 

 

2. § 

 

(1) Az esedékesség időpontjáig meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. 

törvény 87. § (2) bekezdésében meghatározott végrehajtható adótartozás beszedéséből 

származó bevétel 15%-a. 

 

(2) Az adóalanyok terhére jogerősen megállapított adóhiány, végrehajtási eljárás során behajtott 

összegének 30%-a. 

 

 

3. § 

 

Az érdekeltségi alapból történő kifizetések 

 

(1) Az érdekeltségi alapból csak annak a dolgozónak fizethető ki jutalék, aki személyes 

közreműködésével járult hozzá az adóhiány felderítéséhez, illetve behajtásához. A 

személyenkénti jutalék összegét a pénzügyi irodavezető javaslatára a jegyző állapítja meg. 

Kifizetés csak – a konkrét összeg, illetve annak kifizetése engedélyezését is jelentő – a 

polgármesteri láttamozás után történhet. 

 

(2)2 A pénzügyi osztályvezető jutalék összegét a jegyző állapítja meg, melyet a polgármester 

láttamozása után lehet kifizetni. 

 

(3)3 A jutalék kifizetése évente két részletben történhet. A tárgyévben július 15-ig előleg fizethető. 

Az előleg összege nem haladhatja meg az érintett dolgozó 2 havi illetményét. 

 

                                                        
1 Módosította a 23/2002. (XII.12.) Önk. rendelet. Hatályos 2002. december 12. napjától. 
2 Módosította a 23/2002. (XII.12.) Önk. rendelet. Hatályos 2002. december 12. napjától. 
3 Módosította a 4/2016.(II.12.) Önk. rendelet. Hatályos 2016. február 16. napjától. 



(4)4 A jutalék fennmaradó részének kifizetésére – az éves munka értékelése alapján – december 

15-ig kerül sor. 

 Az éves jutalék összege nem haladhatja meg az érintett dolgozó 4 havi illetményét. 

 

(5) A személyenkénti jutalékösszeg megállapításánál különös figyelemmel kell lenni:  

- az elvégzett munka színvonalára (például: határidő betartása, törvényességi 

követelmények teljesítése, ügyfelek észrevételei stb.) 

- az ellenőrzésben való részvételre 

- a felderített és befizetett adóhiányokra 

- a behajtási (végrehajtási) munka eredményességére. 

 

(6)5 A jegyző vonatkozásában a jutalék összegének meghatározása a polgármester feladata. 

 

4. § 

 

Értelmező rendelkezések 

 

Adófelderítésen a benyújtott bevallásban szerepeltetetthez képest új adatok, illetve olyan viszonyok 

feltárása értendő, ami addig a hatóság számára nem volt ismert. 

 

 

5. § 

 

Az érdekeltségi alap kezelése 

 

Az érdekeltségi alapot a költségvetési elszámolási számlán külön kell nyilvántartani. 

 

 

6. § 

 

Záró rendelkezés 

 

E rendelet 2000. év október hó 01. napján lép hatályba. 

 

 

Hajdúböszörmény, 2000. év szeptember hó 14. nap 

 

 

 

Dr. Lázár Imre 

polgármester 

Dr. Kricsfalussy István 

jegyző 

 

 

                                                        
4 Módosította a 4/2016.(II.12.) Önk. rendelet. Hatályos 2016. február 16. napjától. 
5 Megállapította a 23/2002. (XII.12.) Önk. rendelet. Hatályos 2002. december 12. napjától. 
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