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Cegléd Város Önkormányzatának 
8/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati adóhatóság adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselőinek 
anyagi érdekeltségi rendszeréről 

 
 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. CLXXXI. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § (1) Cegléd Város Önkormányzata anyagi érdekeltségi rendszert vezet be az 
önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony beszedése, az adóellenőrzési és behajtási 
feladatok eredményes végrehajtása, valamint az adóhátralékok csökkentése céljából. E 
rendelet keretei közt érdekeltségi juttatás megállapítását teszi lehetővé a Ceglédi Közös 
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) adóügyi feladatokat ellátó személyi 
állománya részére. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Hivatal 
a) adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselőire,  
b) az adóügyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetőjére, valamint 
c) a jegyzőre, mint az önkormányzati adóhatóság hatáskörének címzettjére. 

  
2. § (1) Az érdekeltségi juttatás alapját az alábbi források képezik: 

a) az esedékesség határidejét követő harminc napig meg nem fizetett adó és a behajtott 
adótartozás 6 %-a; 

b) a véglegessé vált határozatban megállapított adóhiány 40 %-a; 
c) a befizetett késedelmi pótlék és adóbírság 30 %-a. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott forrásokból akkor állapítható meg érdekeltségi 
juttatás, ha 

a) az adott félévre előírt adót március 15., vagy szeptember 15. napjáig  a kötelezettek 
nem fizetik meg, és 

b) az adott félévben - április 15. és június 30., vagy október 15. és december 31. napja 
között - történt határidőn túli befizetés legalább 20 %-a behajtás eredményeként folyik be. 

(3) Gépjárműadó tekintetében az érdekeltségi juttatás forrásaként a központi 
költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető hányad beszedett összege 
vehető figyelembe. 

 
3. § (1) Érdekeltségi juttatásban az 1. § (2) bekezdésében megjelölt köztisztviselők 
részesülhetnek: 

a) az adóügyi ügyintéző részére az érdekeltségi juttatást az adóügyi feladatokat ellátó 
szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján a jegyző állapítja meg. 

b) az adóügyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője részére az érdekeltségi 
juttatást a jegyző állapítja meg. 

c) a jegyző részére az érdekeltségi juttatást a polgármester állapítja meg. 
(2) Érdekeltségi juttatásban nem részesülhet az, aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. 

 
4. § (1) Érdekeltségi juttatás a teljesítés évében munkában töltött idő arányában állapítható 
meg: 

a) Munkában töltött időnek azokat a napokat kell tekinteni, amikor a köztisztviselő 
illetményre jogosult; 
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b) Munkában töltött időnek kell tekinteni azt az időszakot is, amikor naptári éven belül 
az illetmény folyósítása harminc napnál rövidebb ideig szünetel. 

(2) Az érdekeltségi juttatás személyenként és naptári évenként nem haladhatja meg az 
köztisztviselő tárgy évi illetményének az egyharmadát. 

(3) Az érdekeltségi juttatás – a járulékokkal együtt – kizárólag a 2. §-ban meghatározott 
érdekeltségi alap terhére fizethető ki. 

(4) Az érdekeltségi juttatás kifizetésére a félévi, és az év végi zárást követő harminc 
napon belül, évente két alkalommal kerül sor. 
 
5. § (1) Az érdekeltségi juttatás kifizetését átutalással kell teljesíteni. 

(2) Az érdekeltségi juttatás kifizetésével, az érdekeltségi alap kezelésével és 
felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés a jegyző hatáskörébe tartozik. 

 
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 
1-jétől kell alkalmazni. 

(2) Hatályát veszti: 
1. az adóigazgatásban dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 3/2000. (II. 23.) Ök. 

rendelet, és 
2. az adóigazgatásban dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 3/2000. (II. 23.) Ök. 

rendelet módosításáról szóló 12/2008. (IV. 28.) Ök. rendelet. 
(3) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra 

történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 
 

 
Dr. Diósgyőri Gitta sk. Takáts László sk. 

címzetes főjegyző polgármester 
 
 


