
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
24/2013. (IV. 30.)  önkormányzati rendelete  

az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 
helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 45. §-ában kapott felhatalmazása alapján a 
következőket rendeli el: 
 

 
1. Az anyagi érdekeltség célja 

 
1. § 

 
A rendelet célja olyan anyagi ösztönző rendszer bevezetése, amely alkalmas az 
önkormányzati bevételek fokozására, az önkormányzat kintlévőségeinek 
hatékonyabb behajtására. 
 

2. A rendelet hatálya 
 

2. § 
 
E rendelet hatálya kiterjed az adóügyi feladatokat ellátó dolgozókra. 
 

 
3. Az érdekeltségi rendszer forrása 

 
3. § 

 
Az anyagi érdekeltségi rendszer forrása a kivetett és beszedett, illetve befizetett 
mulasztási bírság és végrehajtási eljárási költség.  
 

 
4. Az érdekeltségi alapból történő kifizetések szabályai 

 
4. § 

 
(1) A rendelet hatálya alá tartozó dolgozóknak adóbeszedési jutalék címén, a 

beszedett bírságból a negyedévi bírság számla záró egyenlege alapján fizethető 
ki. 

(2) A jutalék összege a befolyt bírság 30 %-a kerül egyenlő arányban a 2. §-ban 
szereplő dolgozók részére kifizetésre. 

(3) A bírságok megállapításáról nyilvántartást kell vezetni. A kifizetést és a 
nyilvántartások ellenőrzését a pénzügyi iroda végzi. 



(4) A rendeletben szabályozott jutalékot negyed évente, a negyed évet követő 10. 
napig kell kifizetni. 

(5) Az érdekeltségi jutalék érvényes fegyelmi büntetés hatálya alatt álló dolgozó 
részére nem fizethető ki. 

(6) A munkaviszony egyéb módon történő megszüntetésével a dolgozó jutalékára 
való jogosultsága is megszűnik. 

(7) A pénzalapnak fedezni kell a munkaadót terhelő járulékok összegét is. 
 

5. Záró rendelkezések 
 

5. § 
 
Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba.  
 
 
 

Szabó Loránd      dr. Letenyei Róbert 
polgármester                  jegyző 

 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetése 2013. április 30-án megtörtént.  
 
 
        dr. Letenyei Róbert 
         jegyző 
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