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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2017. (X. 25.) önkormányzati rendelete 

az adóbevételekből származó anyagi érdekeltség rendszeréről 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 
1. A rendelet célja 

 
1. § 

 
A rendelet célja az önkormányzat ügykörébe tartozó helyi adók hatékony beszedése, az 
eredményes végrehajtása, valamint az adóhátralékok csökkentése iránt elkötelezett személyi 
állomány ösztönzése, az önkormányzatot megillető adóbevételek növelése érdekében.  
 

2. A rendelet hatálya 
 

2.§ 
 
A rendelet személyi hatálya kiterjed az Ócsai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
tekintetében az adóhatáskör címzettjére, az adóiroda vezetőjére, az adóigazgatási feladatokat 
ellátó köztisztviselőkre (a továbbiakban együtt: adóügyi köztisztviselők) és az adóztatási munka 
eredményessé tételében közreműködő vezető beosztású köztisztviselőkre.  

 
3. Érdekeltségi alap létrehozása és forrása 

 
3.§ 

 
(1) A rendeletben megfogalmazott célok teljesülése érdekében az adóügyi köztisztviselők magas 

színvonalú és eredményes szakmai munkájának megbecsülésére, felelősségük növelésére 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat helyi adóbevételeinek 
terhére érdekeltségi alapot hoz létre. 

(2) Az érdekeltségi alap forrása a pénzforgalmilag teljesített bevétel – különösen a befolyó helyi 
iparűzési adó, a magánszemélyek kommunális adója, valamint a gépjárműadó – 5 %-a. 

(3) Érdekeltségi alap a tárgyévben akkor képezhető, ha a tárgyidőszakban befolyt adóbevétel 
eléri a költségvetési rendeletben előírt iparűzési adó, gépjárműadó, építményadó, 
magánszemélyek kommunális adója 95%-át. 

 
4. Az anyagi érdekeltségre fordítható összeg elkülönítése és felhasználása 

 
4.§ 

 
(1) Az anyagi érdekeltségre fordítható összegből a 2. §-ban meghatározott személyeket 

érdekeltségi jutalék (a továbbiakban: jutalék) illeti meg. 
(2) Az adóhatáskör címzettje jutalékának kifizetését a polgármester, az adóügyi feladatokat ellátó 

köztisztviselők jutalékának kifizetését a jegyző engedélyezi. 
(3) A jutalék összege az adóhatáskör címzettje, továbbá az adóügyi feladatokat ellátó 

irodavezető, valamint az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselő esetében az egy havi bruttó 
illetményének 100 %-ában állapítható meg.  
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(4) A jutalék megállapításánál annak járulékterheit is figyelembe kell venni. Az érdekeltségi 
alapnak fedeznie kell a bérjellegű kifizetéseken felül az adók és járulékok összegét is. 

(5) Amennyiben az anyagi érdekeltségre fordítható összeg nem nyújt fedezetet a (3) bekezdés 
szerint megállapított jutalék összegére, úgy a (3) bekezdésben meghatározott mértékeket 
azonos arányban kell csökkenteni. 

(6) A jutalékot a tárgyévet követő április hó 15. napjáig kell kifizetni. 

 
5.§ 

 
(1) Nem fizethető jutalék annak a köztisztviselőnek, akit tárgyévben fegyelmi büntetéssel 

sújtottak.  
(2) A köztisztviselő 30 munkanapot meghaladó távolléte esetén – kivéve a rendes szabadság 

időtartamát – a jutalékot arányosan csökkenteni kell.  

 
5. Záró rendelkezések 

 
6. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, amellyel egyidejűleg hatályát veszti 

Ócsa Nagyközség Önkormányzatának adóigazgatási feladatokat ellátó anyagi érdekeltségi 
rendszeréről szóló 10/1995. (XII.6.) önkormányzati rendelet. 

(2) A 2017. adóévre vonatkozó jutalék kifizetésére e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

 

 
 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 

 

 

 
Kihirdetve: 2017. október 26. napján 
 
 
 dr. Molnár Csaba 
 jegyző 
 


