
18/1995. (VI.15.) sz. önk. rendelet 

a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak adóérdekeltségi rendszeréről 
*
  

Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, többször módosított 1990 

évi C. törvény 45. §-ában, valamint a gépjárműadóról szóló 1991 évi LXXXII. törvény 19.§ (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a módosított helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva, a helyi önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony végrehajtásának, illetőleg 

alkalmazásának elősegítése, az adóbevételek fokozása, a szükséges a szakképzett munkaerő biztosítása, az adózta-

tás, illetve a kapcsolódó területeken dolgozó anyagi érdekeltségének megteremtése érdekében az alábbi rendeletet 

alkotja: 

1.§ 

A rendelet személyi hatálya  

/1/ A rendelet hatálya a Budapest Főváros VIII. kerületben bevezetett helyi adók és a gépjárműadó végrehajtására 

vonatkozó feladatok ellátását végző, illetve azokban közreműködő, a VIII. kerületi Polgármesteri Hivatal köztisztvi-

selőire terjed ki. 

 

(2) 1 Az (1) bekezdésben megjelölt köztisztviselők közül az alábbiak részesülhetnek adójutalékban: 

 

a) pont hatályon kívül helyezve. 

b) a polgármester döntése alapján a jegyző 

c) a jegyző döntése alapján az Adó Iroda vezetője 

d) a jegyző döntése alapján az Adó Iroda dolgozói 

e. ) pont hatályon kívül helyezve. 

2.§ 

A jutalékalap 

/1/ A rendeletben meghatározott célok megvalósulása érdekében a Képviselő-testület a helyi adók, illetve a gépjár-

műadó bevétele terhére jutalékalapot képez. 

 

/2/ A jutalékalap képzéséről, felhasználásáról a jegyző félévenként egy alkalommal, az alap kifizetését követő 30 

napon belül köteles írásban tájékoztatást adni a Képviselő-testület számára. 

 

                                                 
* A 7/1998.(II.26.) sz. önk. rendelet rendelkezéseivel egységes szerkezetben 
1 Módosította 7/1998/(II.26.) ör. 1.§. 

Hatályon kívül helyezte az 51/2008.(X.15.) ök.sz. rendelet. Hatályba lép a kihirdetés napján. 
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/3/ A jutalékalapban meglévő előirányzott összeget kizárólag az e rendelet preambulumában meghatározott célok 

megvalósulásához lehet felhasználni. Ha az alapban képződött összeg több annál, mint ami az e rendelet által megál-

lapított szabályok szerint maximálisan megilleti valamennyi érintett és jogosult köztisztviselőt, úgy a maradvány 

átvihető és felhasználható a következő éves ciklusra. 

3. § 

A jutalékalap forrásai  

/1/ A jutalék alap egyes forrásai és azok mértékei az adóbevételek sajátosságait figyelembe véve az alábbiak: 

 

a)2 az esedékesség időpontjáig be nem fizetett adóhátralék 10%-a vagy 

b)3 a feltárt és beszedett adóhiány 20%-a 

c)4 az adószámlára teljesített befizetésekből a  késedelmi pótlékra elszámolt összeg 10%-a 

/d./ a 2.§ (3) bekezdésben említett okból képződött megtakarítás  

/e./ az 5. § (1) bekezdésben meghatározott számlán kezelt összeg banki kamata 

 

 (2) 5 A jutalékalap terhére abból az adónemből eszközölhető kifizetés, amelyben a tárgyidőszakban befolyt összeg 

eléri a költségvetési előirányzat I. félévre esedékes kifizetés esetében a 50%-át, a II. félévre esedékes kifizetés eseté-

ben pedig az egész évre vonatkozó összegének 100%-át. 

4. § 

A jutalékalap kifizetésének szabályai 

(1) 6 A személyenként kifizethető jutalék felső határa a köztisztviselő éves bruttó illetményének 100%-a lehet. 

 

/2/ 7  

 

/3/ A jegyző jutalékának konkrét mértékét a polgármester állapítja meg  

 

/4/ Az 1. § /2/ bekezdés c./ pontjában megjelölt köztisztviselő jutalékának konkrét mértékét a jegyző állapítja meg 

 

/5/ Az 1. § /2/ bekezdés d./ pontjában megjelölt köztisztviselők esetében a jutalékot a jegyző állapítja meg 

 

/6/ A jutalék kifizetése évente két részletben - az adózási ciklusnak megfelelően - történhet: az I. félévi július 1-e és 

31-e között, a II. félévi a tárgyévet követő január 1-e és 31-e között, amennyiben már rendelkezésre állnak a tényle-

ges teljesítési adatok. Ha a végleges adatok a fenti időpontokban még nem ismeretesek, úgy a kifizetési határidő egy 

alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. 

 

/7/ Az I. félévre kifizetett összeg jutalék-előlegnek tekintendő, így a II. félévi jutalék kifizetéskor elszámolható - ha 

a jutalékalap arra egyébként fedezetet nyújt - a különböző okok miatt keletkezett különbözet is (pl. a havi bruttó 

illetmény évközi felemelése). 

                                                 
2 Módosította 7/1998.(II.26.) ör. 2.§. 
3 Módosította 7/1998.(II.26.) ör. 2.§. 
4 Módosította 7/1998.(II.26.) ör. 2.§. 
5 Módosította 7/1998.(II.26.) ör. 2.§. 
6 Módosította 7/1998.(II.26.) ör. 3.§. 
7 Hatályon kívül helyezte a 7/1998.(II.26.) ör. 2.§. 



 

/8/ A tárgyidőszakban a közszolgálati jogviszonyát közös megegyezéssel vagy áthelyezéssel megszüntető, közszol-

gálati jogviszonyt létesítő, nyugdíjba, sorkatonai szolgálatra vonuló, (GYES-en, GYED-en) távollévő köztisztviselőt 

megilleti az /1/ bekezdés figyelembevételével megállapított jutalék időarányos része, amennyiben az e rendeletben 

megállapított feltételnek egyébként megfelel. 

 

/9/ A közszolgálati jogviszony keletkezésétől számított három hónap elteltével jogosultak a jutalék időarányos részé-

re a rendelet 1. §-ban meghatározott személyek. 

 

/10/ A súlyos mulasztást, illetve fegyelmezetlenséget elkövetett köztisztviselőtől a jutalék - az eset körülményeitől 

függően részben vagy teljes egészében megvonható. 

5. § 

A jutalékalap kezelése és nyilvántartása  

/1/ Képződött összegeket a Pénzügyi Irodán vezetett, elkülönített költségvetési elszámolási számlán kell kezelni. 

 

/2/ A jutalékalapból kell fedezni a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási és egyéb járulék befizetéshez szükséges 

összegeket is.  

 

/3/ A jutalékalapból történő kifizetések tekintetében felmerülő kérdésekben a munkabérre és bérjellegű juttatásokra 

vonatkozó társadalombiztosítási és adójogszabályokat kell alkalmazni. 

6. § 

Záró rendelkezések  

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit első ízben az 1995. évre befizetett adók tekintetében kell 

alkalmazni. 

 

 

Budapest, 1995. június 15. 

 

 

dr. Urbán Balázs Csécsei Béla 

jegyző polgármester 

 


