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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2017. (II. 17.) rendelete 

a helyi és települési adók beszedésének fokozása érdekében bevezetett anyagi 

érdekeltségi rendszeréről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 

bekezdésében foglalt származékos jogalkotási feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 

1990. évi C. törvény 45. § (1) bekezdése alapján, Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottsága véleményének kikérésével, a helyi 

és települési adók beszedésének fokozása érdekében bevezetett anyagi érdekeltségi 

rendszerről az alábbiakat rendeli el:  

1. § 

 

Az anyagi érdekeltségi alap létrehozásának célja 

 

A rendelet célja olyan anyagi ösztönző rendszer bevezetése, amely alkalmas az 

önkormányzati bevételek fokozására, az önkormányzat kintlévőségeinek hatékonyabb 

behajtására. 

2. § 

 

A rendelet hatálya 

 

(1) Jelen rendelet a Füzesgyarmati polgármesteri Hivatalnál adóügyi feladatokat ellátó 2 fő 

köztisztviselőre, valamint közvetlen munkahelyi felettesükre a gazdasági vezetőre terjed ki. 

(2) Az anyagi érdekeltségi alapból kizárólag a jelen §-ban meghatározott köztisztviselők 

részesülhetnek.  

3. § 

 

Az anyagi érdekeltségi alap bevételei 

 

(1) Az anyagi érdekeltségi alap bevételeit alábbi tételek adják:  

a.) a tárgyévet megelőző évben meg nem fizetett adó illetve illeték végrehajtáskori 

összegének, 

b.) a tárgyévet megelőző évben meg nem fizetett adó illetve illetéktartozások alapján 

megállapított pótlékok, 

c.) a tárgyévet megelőző évben kiszabott és megfizetett adóbírságok, 

d.) a tárgyévet megelőző évben feltárt és megfizetett adóhiányok 

3 százaléka. 

(2) Az anyagi érdekeltségi alap mértéke évente nem haladhatja meg a két millió forintot, 

azzal, hogy az (1) bekezdés szerinti összeg ezt meghaladó része valamint az érdekeltségi alap 

fel nem használt része Füzesgyarmat Város Önkormányzat saját bevételének minősül.  

 

4. § 

 

Az anyagi érdekeltségi alapból történő kifizetés szabályai 

 

(1) Az anyagi érdekeltségi alapból évente egy alkalommal teljesíthető kifizetés a 2. §-ban 

meghatározott köztisztviselők részére, azzal, hogy alapban rendelkezésre álló források fedezik 
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a kifizetésekhez kapcsolódó munkavállalót és munkáltatót terhelő járulékok, a személyi 

jövedelemadó valamint a szociális hozzájárulási adó összegét is.  

(2) Az anyagi érdekeltségi alapból történő kifizetést a jegyző munkáltatói utasítás 

keretében rendeli el, azzal, hogy a két fő adóügyi szakigazgatási feladatot ellátó köztisztviselő  

részére az alap (1) bekezdésben meghatározott levonásokkal terhelt részének legfeljebb 37,5-

37,5 %-nak megfelelő, a gazdasági vezető részére pedig legfeljebb 25 %-nak megfelelő 

adóügyi jutalék fizethető. 

5. § 

 

Az alapból való kifizetés különös feltételei 

 

(1) Az anyagi érdekeltségi alapból kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén 

teljesíthető kifizetés:  

a. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló rendeletben a helyi és 

települési adókból származó bevételekre vonatkozó módosított előirányzat 100 %-ban 

teljesült,  

b. a 3. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettségek tárgyévi összege a 

tárgyévet megelőző évhez viszonyítva csökkent,  

c. a 3. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettségek legalább 10 %-a 

végrehajtásra került.  

6. § 

 

Vegyes rendelkezések 

 

(1) Az anyagi érdekeltségi alapba évente egyszer a tárgyévi adóbevételek zárását 

követően teljesíthető befizetés a 3. § (1) bekezdésében meghatározott összeg figyelembe 

vételével.  

(2) Az anyagi érdekeltségi alap elkülönített számlán kerül kezelésre.  

 

7. § 

 

Záró rendelkezések 

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 
Füzesgyarmat, 2017. február 16  

 

 

Bere Károly Dr. Blága János 

polgármester jegyző 

 

A rendeletet a helyben szokásos módon kihirdettem:  

Füzesgyarmat, 2017. február 17. 

 

Dr. Blága János 

jegyző 


