
A Mohácsi Önkormányzat
19/1998. (IX.17.)
r e n d e l e t e

a Polgármesteri Hivatal adóügyi apparátusa anyagi érdekeltségének feltételeiről

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 24/2008.(IX.29.), 8/2000.(III.30.) ör-rel)

Mohács Város Képviselő-testülete  a helyi  önkormányzatokról  szóló 1990. évi  LXV. törvény 16.§-ának (1) 
bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva  a  helyi  adókról  szóló  1990.  évi  C.  törvény  45.§-ában  kapott 
felhatalmazás alapján az adóügyi apparátus anyagi érdekeltségének feltételeiről az alábbi rendeletet alkotja:

     I. Általános rendelkezések

11.§  A rendelet hatálya kiterjed:
a) az adóhatósági hatáskör címzettjére (jegyző),
b) Pénzügyi Osztály vezetőjére, 
c) adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselőkre, továbbiakban együtt: adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők.
2.§ Az anyagi érdekeltség két formája:
a) az adóbeszedési jutalék és
b) az adóalap-kimunkálási jutalék.

II. Az adóbeszedési jutalék

3.§ (1) 2Az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselő adóbeszedési jutalékra jogosult, ha a helyi adókból és a 
gépjárműadóból a bevétel eléri  a nyilvántartott évi fizetési kötelezettség  3(évi helyesbített előírás) 97 %-át, 
illetve amennyiben az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselő a munkaköri leírásában meghatározottak szerint 
elvégezte a tárgyévi adóhatározatok tértivevénnyel történő kézbesítését Mohács város belterületi közigazgatási 
területén,  a  postáról  szóló  2003.  évi  CI.  törvény  4.§-ának  (4)  bekezdés  b)  pontjában,  valamint  a  postai 
szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004.(IV.19) Korm. rendelet 30.§-ának (5) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
(2) Az évi helyesbített előírás kiszámításakor a visszatérítés címén előírt összegeket figyelmen kívül kell hagyni.
4(3) E § alkalmazásában:
- Tértivevénnyel  történő  kézbesítés:  olyan  kézbesítés,  amelynek  keretében  az  adóügyi  feladatokat  ellátó 

köztisztviselő az adóhatározat kézbesítését a címzettel (illetve az egyéb jogosult átvevővel) az erre szolgáló 
okiraton elismerteti, és az okiratot a Polgármesteri Hivatalba visszajuttatja.

4.§  (1) Az  adóbeszedési  jutalék  évi  alapösszege:  az  adóügyi  feladatokat  ellátó  köztisztviselő  egyhavi 
alapilletménye.
(2) Az adóbeszedési jutalék megállapításakor a teljesítést egytizedes pontossággal a kerekítés általános szabályai 
szerint kell kiszámítani.
5.§ (1) Az adóbeszedési jutalék a teljesítés évében munkában töltött idő arányában kerül kifizetésre az adóügyi 
feladatokat ellátó köztisztviselő részére.
(2) Munkában töltött időnek azokat a munkanapokat kell tekinteni, amelyre a köztisztviselőt illetmény illeti 
meg, azzal a kivétellel, hogy amennyiben egy naptári éven belül az illetmény folyósítása 30 napnál rövidebb 
ideig szünetel, úgy ezt az időt is munkában töltött időnek kell tekinteni.
6.§ (1) Az adóbeszedési jutalékot évente egyszer az éves zárlati munkák befejezését követően kell kifizetni a 
tárgyévet követő5 március 31. napjáig.
(2) Az adóbeszedési jutalék forrásául a beszedett adópótlék szolgál.
7.§ (1) 6Az adóbeszedési jutalék kifizetéséről a polgármesteri hivatal pénzügyi osztálya nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartás tartalmazza:
a) az évi helyesbített adóbevételt;
b) a teljesítés %-os mértékét;

1 Módosította a 24/2008.(IX.29.) ör. 
2 Módosította 8/2000.(III.30.) ör.
3 Beiktatta a 24/2008.(IX.29.) ör. 
4 Beiktatta a 24/2008.(IX.29.) ör. 
5 Módosította a 29/2008.(IX.29.) ör. 
6 Módosította a 24/2008.(IX.29.) ör. 



c)  az  adóbeszedési  jutalék  alapösszegét  összesítve  (az  adóügyi  feladatokat  ellátó  köztisztviselők  egyhavi 
összesített alapilletménye 4.§ (1) );
d) az adóbeszedési jutalék alapösszegét meghaladó jutalék összegét összesítve (4.§ (2) );
e) az adóbeszedési jutalék címén kifizetett teljes összeget  (c) +d) );
f) az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők nevét.

III. Az  adóalap-kimunkálási jutalék

8.§  Az  adóügyi  feladatokat  ellátó  köztisztviselő  a  helyi  adók  és  a  gépjárműadó  vonatkozásában  végzett 
adóellenőrzési  és  felderítői  munka  alapján  feltárt  és  befizetett  adóhiány  összegéből  adóalap-kimunkálási 
jutalékra jogosult.
79.§ Az adóalap- kimunkálási jutalék mértéke 10%.
10.§ Az adóalap-kimunkálási jutalék az ezen jutalék alapjának képzését követő tárgyév  8március 31. napjáig 
kerül kifizetésre.
11.§  (1) Az  adóalap-kimunkálási  jutalék  kifizetéséről  a  polgármesteri  hivatal  pénzügyi  és  vagyonkezelési 
osztálya köztisztviselőnként nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartás tartalmazza:
a) a sorszámot;
b) az adóalany nevét, lakcímét, mutatószámát;
c) a jogerősen megállapított és befizetett adóhiányok és bírságok összegét;
d) az adóalap-kimunkálási jutalék összegét;
e) az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselő nevét.

IV. Adóbehajtási jutalék

911/A.§ (1) Az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselő a helyi adók és a gépjárműadó vonatkozásában végzett 
adóbehajtási  munka  alapján  a  behajtott  adó  összegéből  adóbehajtási  jutalékra  jogosult,  ha  tárgyévben  a 
kintlévőségi állomány csökken.
(2) Az adóbehajtási  jutalék összege a  tárgyév január  1-i  és  a  tárgyév december  31-i  kintlévőségi  állomány 
különbözetének 5%-a.
(3) Az  adóbeszedési  jutalékot  évente  egyszer  az  éves  zárási  munkák  befejezését  követően  kell  kifizetni  a 
tárgyévet követő év március 31. napjáig.

10V. Egyéb rendelkezések

12.§  Az  adóbeszedési  jutalék  és  az  adóalap-kimunkálási  jutalék  vonatkozásában  a  bérjellegű  juttatásokra 
vonatkozó társadalombiztosítási és adójogszabályokat kell alkalmazni.
13.§ A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1998. évben beszedett adó vonatkozásában 
is alkalmazni kell.
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