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Tárgy: Beszámoló az adóigazgatási munkáról, új települési adó bevezetésének 

lehetőségei. 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Képviselő-testület 2015.szeptember 1-én megtartott ülésén tárgyalta az adóigazgatásról 

szóló beszámolót és 64/2015.(09.01.) számú határozatával az alábbi döntést hozta: „Izsák 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adóigazgatási munkáról szóló beszámolót 

elfogadja. A hátralékok beszedésével kapcsolatos munkát tovább kell folytatni és törekedni 

kell arra, hogy az adóalanyok a kivett adót a tárgyévben megfizessék.” 

 

A testületi döntés végrehajtása során törekedtünk, hogy az adóztatással kapcsolatos határidők 

megtartásra kerüljenek és a figyelemfelhívások (felszólítások, kivetések) is időben kijutottak 

az adóalanyokhoz.  

 

Két éve a beszámolómat mindig azzal kezdem, hogy az elmúlt időszakban mely gazdasági 

egységeknél fejeződött be a felszámolási, végelszámolási eljárás és bemutatom, hogy ez 

milyen veszteséget eredményezett a város bevételei vonatkozásában. 

 

1.) Az alábbi eljárások fejeződtek be 2015. szeptember 1-jétől a beszámoló készítésének 

időpontjáig és behajthatatlanság miatt történt vagyonrendezés:                                   

  Ft-ban! 

___________________________________________________________________________ 

Adózó neve                                           adótartozás                                                   összesen 

                                               komm.        iparűzési         gépjármű        pótlék          tartozás 

__________________________________________________________________________ 

FODOR FUVAR Kft                    -         4.542.100      17.525.791   10.678.709    32.746.600 

DARLUX Kft                       12.000           600.800            78.510         201.848         893.158 

M&M AGRO Bt.                           0                      0            20.700            3.410            24.110 

ORIGO PLAY Kft               53.500        1.398.165        4.460.906     4.523.259    10.435.830 

PIKTOR PERFEKT Kft       14.000           328.850                     0         130.038         472.888 

Összesen:                               79.500        6.869.915      22.085.907   15.537.264    44.572.586 

 

Egyetlen esetben kaptunk vissza 130.200 forint regisztrációs díjat. 

 

2.) A befejeződött eljárások, melyek tartozásmentesen zárultak: 

 

- T-IBI Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft. 

- Bács-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

- OKOS TREND Szolgáltató Kft. 
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3.) Folyamatban lévő eljárások, melyek vagyonvesztéssel zárulnak a felszámolóbiztosok 

által visszaigazolt összeggel: 

Ezer Ft-ban! 

Adózó neve                                                 adótartozás                                                  összesen 

                                               komm.           iparűzési        gépjármű         pótlék           tartozás 

HEIBL ISOLIERT Kft                 0          1.129.300           326.943        83.383       1.539.626 

CE REAL IBVEST Kft                0                        0               5.923             127              6.050 

F&M TRADE Kft                  2.000             221.400           255.299        79.300          557.999 

CLUB CUBA Kft                         0               90.050                     0           7.824            97.874 

FRISS HASÁB Kft                      0             461.850           232.208         93.800         787.858 

Összesen:                                2.000         1.902.600            820.373      264.434       2.989.407 

 

4.) Folyamatban lévő eljárás, mely nem jár vagyonvesztéssel: 

 

- RAKLAP 2004 Faipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

A befejezett eljárások után intézkedés történik a tartozások számviteli nyilvántartásban 

történő átvezetésére az alábbiak szerint: 

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény ( továbbiakban: Art.) 162.§ (1) bekezdése 

szerint: „ A végrehajtási eljárást lefolytató önkormányzati adóhatóság végrehajtható vagyon 

hiányában az adózó adószámláján nyilvántartott tartozását, állami kezességvállalásból eredő, 

állammal szemben fennálló tartozását behajthatatlannak minősíti és végrehajthatóvá 

válásáig, illetve a végrehajtáshoz való jog elévüléséig ezen a jogcímen tartja nyilván.” 

 

Az Art. 164.§ (6) bekezdése szerint: „ Az adótartozás végrehajtásához való jog az 

esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 4 év elteltével évül el. Amennyiben az 

adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal 

meghosszabbodik. Az adóbevallás késedelmes benyújtása esetén az adótartozás 

végrehajtásához való jog elévülése megszakad. Ha az adózó ellen felszámolási eljárás indul, 

az adótartozás végrehajtásához való jog elévülése a felszámolás kezdő időpontjával 

megszakad, és az elévülés a felszámolási eljárás befejezéséről hozott döntés jogerőre 

emelkedését követő napon újból megkezdődik. Ha az adó, a bírság és a jogosulatlanul 

igénybe vett költségvetési támogatás végrehajtásához való jog elévült, a tartozást terhelő 

késedelmi pótlékot is elévültnek kell tekinteni.” 

 

Behajthatatlan követelés: az a követelés: 

- amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a 

követelést csak részben fedezi(amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezet eredményre 

és a végrehajtást szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően a behajthatatlanság- 

nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján – vélelmezhető), 

- amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás( nyilatkozat) szerint nincs fedezet, 

- amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási 

javaslat szerinti értékben átvett pénzeszköz nem nyújt fedezetet, 

- amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, 

a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható 

összegével, amelyeknél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen  nem található és a 

felkutatása „ igazoltan” nem járt eredménnyel. 
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A fentiekben részletezett összegek a leírtak alapján még szerepelnek nyilvántartásainkban, 

azonban megtérülésükre a valószínűség  a nullával egyenlő. 

 

II. 

 

A beszámoló második részében mindig az adózás jogszabályi környezetére tértem ki, ahol 

ismertettem a hatásköröket és  a napi munkával kapcsolatos feladatokat. Most inkább előre 

tekintenék és mivel az előterjesztés címe is bővült a korábbiakhoz képest, most a soron 

következő feladatainkat venném számba. 

 

Az Országgyűlés 2017. június 7-i ülésnapján fogadta el az egyes adótörvények és más 

kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. 

törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvényt. A jogszabály III. fejezet „A helyi 

adózást és a gépjárművek adóztatását érintő módosítások” cím alatt tartalmazza a helyi 

adókról szóló 1990. évi C. törvény( továbbiakban: Htv.) változásait. 

 

A Htv. 6.§-a az önkormányzat adómegállapítási jogának terjedelmét határozza, míg a 7.§ az 

adómegállapítási jog korlátait jelöli meg. 

 

A jelenleg hatályos 6.§  c) pontja szerint az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed 

ki, hogy „az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási 

követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan – az e törvényben 

meghatározott felső határokra, illetőleg a 16.§ a) pontjában, a 22.§ a) pontjában, a 26.§-

ában, a 33.§ a) pontjában meghatározott felső határoknak 2005. évre a KSH által  2003. évre 

vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal –változással, 2006. évtől pedig a 2003.évre és az 

adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával 

növelt összegére( a felső határ és a  felsőhatár növelt összege: együtt adóminimum) 

figyelemmel- megállapítsa.”  

 

A fentiekben idézett adó mérték megállapítására vonatkozó hármas követelményrendszert – a 

helyi sajátosságok, adóalanyok teherviselő képessége, gazdálkodási követelmények –a 

módosító törvény 85.§-a szélesebb körre terjesztette ki. Ez azt jelenti, hogy nem csak az adó 

mérték megállapítása során, hanem a helyi rendelet egészészében érvényesíteni/érvényesülni 

kell a hivatkozott hármas korlátnak. 

 

A jogszabályi hely módosította a Htv. 7.§-át, azt egy új g) bekezdéssel egészítette ki. E 

jogszabályhely értelmében” az Önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza, hogy az 

adóalap fajtáját, az adó mértékét, a rendeleti mentességet és adókedvezményt úgy 

állapítsa meg, hogy azok összességükben egyaránt megfeleljenek a helyi sajátosságoknak, 

az önkormányzat gazdálkodási követelményeinek és az adóalanyok széles körét érintően az 

adóalanyok teherbíró képességének.” 

 

A módosító törvény 90.§-a értelmében valamennyi önkormányzatnak felül kell vizsgálnia a 

2017. január 1-én hatályban lévő adórendeleti szabályokat 2016. július 1-jét követően abból a 

szempontból, hogy a helyi adórendelet teljes egésze, így az adóalap fajtája, az adó mértéke, a 

rendeleti adómentesség és adókedvezmény megfelel-e a 7.§ g) pontjában foglalt 

követelményeknek, különös tekintettel a teherviselő képesség követelményére. 
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A felülvizsgálat kapcsán jelzem, hogy a felülvizsgálatnak 2016. év második felében meg kell 

történnie, ez minden önkormányzat kötelezettsége. 

 

Hatályos rendeletünk az iparűzési adóról szóló 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelet, 

melyben adómentesség illeti meg a háziorvosokat és védőnőket. Ez valójában törvényi 

felhatalmazáson alapul és a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló  Irodája 

állásfoglalásában a megoldást elfogadta.   

 

Mivel településünkön vagyoni típusú illetve kommunális jellegű adó nincsen, így el kell 

gondolkodni, hogy az iparűzési adó vonatkozásában a jogszabályban meghatározott elvek 

hogyan érvényesülnek jelenleg az 1,7 százalékos adómérték mellett. 

 

Az önkormányzat gazdálkodásában meghatározó az iparűzési adó mértéke és erre a 

későbbiekben még visszatérek, mivel Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 

2016. évi XC. törvény 2. melléklet V. része fenntartja a beszámítás, kiegészítés szabályait. 

 

Amennyiben felmerülne az adómérték emelése, adómentesség/kedvezmény további 

biztosítása vagy új adónem bevezetéséről döntene a testület, akkor jeleznem kell a gazdasági 

stabilizációról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-ában foglaltakat: „ fizetési 

kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét 

növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó  jogszabály kihirdetése és 

hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.” Iparűzési adó vonatkozásában még 

egyeztetési kötelezettség is van a Támogatásokat Vizsgáló Irodával, tehát legkésőbb október 

végéig döntést kell hozni. 

 

Ha nincs változtatási szándék, akkor az lesz a helyes eljárásunk, ha a felülvizsgálat 

elvégzéséről és eredményéről külön határozattal döntünk, a helyi rendelet további 

változatlan tartalmú hatályban tartásáról vagy annak módosításáról. 

 

A továbbiakban néhány változásról is szeretnék rövid tájékoztatást adni: 

 

Helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó változások: 

  

1.) A NAV-on keresztüli bevallás – benyújtás lehetőségét a Htv 42/D § vezette be, ennek 

szabályozását pontosították akként, hogy 

- a NAV-os bevallás- befogadó program (általános nyomtatványkitöltő program) azonosítja a 

benyújtót(képviselő azonosítása), 

- a program a számszaki,logikai hibákat is szűri, 

- a NAV-hoz a javított bevallás, az önellenőrzés is benyújtható, 

- az adóalanynak elektronikus úton kell bevallania, és a NAV csak elektronikus úton (hivatali 

kapun keresztül) továbbítja a bevallást az önkormányzatnak, megszűnik a postai úton történő 

továbbítás. 

 

2.) Első ízben a 2016. évről adott éves, illetve a 2017. évi változásokról adott bevallásokat 

lehet így benyújtani a NAV-hoz, tehát 2017. január 1-től élesben működik. Ettől az 

időponttól minden egyes önkormányzatnak alkalmasnak kell lennie az e- bevallás hivatali 

kapun keresztüli fogadására, ennek érdekében megfelelő intézkedéseket kell tennünk. 

(Megfelelő informatikai háttér kialakítása.) 
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A NAV-on keresztüli bevallás- benyújtás csak lehetőség az adózónak, nem kötelező, azonban 

ha ezt választja az adózó( számára egyszerűbb, mivel ha több önkormányzatnál adózik, akkor 

csak egy helyre kell benyújtania, a NAV majd továbbítja), akkor az önkormányzatnak 

megfelelő informatikai háttérrel kell rendelkeznie, hogy a NAV-tól hozzá továbbított e-

bevallásokat fogadja. 

 

Gépjárműadó változások 2017. január 1-jétől: 

 

1.) A súlyosan mozgáskorlátozottak előnyének kiterjesztése 

- az egyéb fogyatékosokra is kiterjed a mentesség( egyéb fogyatékkal élő személygépkocsija, 

valamint az őt szállító személygépkocsi), 

- a fogalom- meghatározást a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2.§ a) és 

h) pontja szerinti fogalomhoz köti,kiküszöbölve ezzel az alacsonyabb szintű 

jogszabályváltozás miatti jogalkalmazási problémákat ( ún. állapotrögzítő szabály beiktatása), 

- gondnokság alatt nem álló fogyatékos, súlyosan mozgáskorlátozott szállítására alkalmas 

személygépkocsira is, 

- súlyos mozgáskorlátozott, egyéb fogyatékos személy közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozója tulajdonában, üzemeltetésében lévő gépkocsira is ( nem csak a szülő). 

 

2.) Üzembentartó, nem tulajdonos adóalany halála( megszűnése) esetén a következő évtől a 

járműnyilvántartásban tulajdonosként szereplő személy lesz az adó alanya, kivéve, ha 

harmadik személyt tüntetnek fel tulajdonosként, üzembentartóként. ( Korábbi szabály az volt, 

hogy ha az üzembentartó, nem tulajdonos adóalany hal meg( szűnik meg) és nem jegyeztek be 

új tulajdonost a járműnyilvántartásba, mert a tulajdonos még létező személy volt). 

 

Az adózás rendjéről szóló törvény változásai:  

 

1.) A mögöttes felelősség kiterjesztése azt a visszaélésszerű vállalkozói magatartást 

szankcionálja, amikor a jogi személy korlátozott tagi felelősségű tagja a részesedése 

átruházásával még a cég felszámolásának vagy kényszertörlésének elrendelése előtt 

kimenekíti magát az utóbb behajthatatlanná vált, nagy összegű adótartozást felhalmozó 

vállalkozásból. 

 

a) Az adó megfizetésére határozattal kötelezhető a jogi személy tartozásaiéért 

korlátozottan felelős, részesedését átruházó tag vagy részvényes az átruházás 

arányában, a be nem hajtható tarozásért, feltéve hogy 

- minimum 25 % részesedése volt a szavazati jogokban az átruházáskor, 

- a jogi személy adótartozása a jegyzett tőke felét meghaladja, 

- a tag tudott vagy tudnia kellett volna a tartozásról. 

b) Kimenekítési lehetőség( nincs helytállási kötelem)ha: 

- az Art 24/C. § (5) bekezdés a) pontja szerinti okból nem tudott fizetni a cég 

átruházásáig, 

- az átruházást megelőzően volt taggyűlés, minden megtettek a tőkehelyzet 

rendezésére, és a tag is megtette e lépéseket a taggyűlésen. 

c) Határozathozatal: a végrehajtás eredménytelensége megállapítását követő 90 napon 

belül(jogvesztő), illetve a részesedés- értékesítés tudomásszerzésétől számított 30 

napon belül.  



-6- 

      

2.) A végrehajtás szabályai több ponton módosultak: 

- A végrehajtási költségátalány esedékessége 2016. július 1-től módosult. Korábban a  

végrehajtási költségátalányról végzést kellett hozni és emiatt annak esedékessége elvált          

a főkövetelés teljesítésétől. Jelenleg már nem kell végzést hozni, hanem az a         

végrehajtható okirat alapján végrehajtható és erről az adózót értesíteni kell. 

-  Biztosítási intézkedés( zárolás) költségvetési támogatásra, adó- visszatérítésre is vezethető 

2016. július 1. napjától. 

-  Az adótartozások esetében előfordul, hogy folyamatosan keletkeztek és szűntek meg 

tartozások ugyanabban a végrehajtási eljárásban. A tartozások változásának lekövetése a 

tulajdoni lapok újabb és újabb – végrehajtási költséggel járó – végrehajtási jogok 

bejegyzésével lehetséges újabb ranghelyekre. Ennek hiányában az adósok egyrészt jogosan 

követelhetik a már megfizetett tartozások végrehajtási jogának törlését, másrészt az ingatlan 

elidegenítésével a tartozás egy – be nem jegyzett- részének nem lesz fedezete. Megoldásként 

az Art. 150.§ (2) bekezdésének módosításával az ingó-, ingatlan- és követelésfoglalást 

kiterjesztették július 1-jétől a foglalást követő időszakban felmerült tartozásra és költségekre 

is. Értesítést természetesen küldeni kell az adósnak. 

- Az ingatlan-végrehajtás szabályai is módosultak. A módosítás lényege, hogy ha nem várható 

megtérülés az ingatlanon fennálló más jelzálogjog miatt, akkor mellőzhető az ingatlan- 

végrehajtás, valamint a jelzálogjog bejegyzése csak lehetőség lesz( eddig kötelező volt, ha 

végrehajtásnak nincs helye. 

- NAV megkeresése végrehajtás érdekében ( az önkormányzati adóhatóság megkeresésére a 

NAV folytatja le az eljárást) a módosítás folytán 10.000,- Ft helyett csak 50.000 Ft-ot elérő 

tartozás esetén keresheti meg az önkormányzati adóhatóság a NAV-ot.  

- Az adótartozás végrehajtásának elévülése 5- évről 4 évre csökkent 2016. július 1-től és ezt 

már a meglévő tartozásokra is alkalmazni kell. 

 

3.) Fizetési könnyítés: 

- 2016. július 1-től nincs különbség a magánszemély és a gazdálkodó szervezet között, 

valamint a magánszemély esedékesség előtt benyújtott kérelme kapcsán,ezért a fizetési 

könnyítés iránti kérelmek benyújtásához, illetve a fizetési könnyítés engedélyezéséhez 

kapcsolódó pótlékra vonatkozó rendelkezéseket módosították. 

- Az eljárás egyszerűsítése, a részletfizetéshez kapcsolódó adminisztrációs terhek csökkentése 

érdekében a módosítás lehetővé teszi, hogy az adóhatóság a vállalkozási tevékenységet nem 

folytató, áfa- fizetésre nem kötelezett magánszemélyt terhelő, legfeljebb 200.000 Ft összegű 

adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb 6 havi részletfizetést engedélyezzen. 

 

A  változások bemutatásával az volt a célom, hogy tájékoztatást adjak és ugyanakkor 

bemutassam, hogy munkatársaim milyen jogszabályi változások között végzik mindenapi 

tevékenységüket. 

 

Az adózással kapcsolatos feladatokat Losoncziné Vass Judit és Bóbisné Magó Lídia 

köztisztviselők látják el. 

 

III. 

 

Ebben a részben szeretném bemutatni, hogy a város működőképessége szempontjából milyen 

fontos a helyi adóztatás politikája és hogy felhasználási céljai milyen nagyságrenddel 

jelentkeznek a kiadási oldalon.  
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A Htv.1.§ (1) bekezdése szerint „E törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a 

települési (községi,városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a 

továbbiakban: önkormányzat) rendelettel az illetékességi területén helyi adókat (a 

továbbiakban: adót), valamint települési adókat vezethet be. 

 

Települési adót az önkormányzat 2015. január 1-jétől vezethet be. Az önkormányzat 

települési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed ki törvényben 

meghatározott közteher hatálya. A települési adónak nem lehet alanya az állam, 

önkormányzat, szervezet, továbbá – e minőségére tekintettel a vállalkozó. 

 

A bevezetéssel egy időben maga a törvény határozza meg rendeltetését is, hiszen: „ A 

települési adóból származó bevétel az azt megállapító önkormányzat bevétele, amelyet 

fejlesztési célra és a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó 

szociális ellátások finanszírozására használhat fel.” 

 

Izsákon a helyi adók közül az iparűzési adó került bevezetésre, melynek jelenlegi mértéke: 

1,7 százalék, a törvény biztosította 2 % helyett. 

 

A Htv. 36/A.§-a egyértelműen kimondja, hogy „ A helyi iparűzési adóból származó bevétel, 

különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális 

ellátások finanszírozására és – a fővárosi önkormányzat esetében külön törvényben 

meghatározottak szerint – a helyi közösségi közlekedési feladatok ellátására használható 

fel.  A helyi iparűzési adóból származó bevétel az önkormányzati hivatal állományában 

foglalkoztatottak személyi juttatásai és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó finanszírozására nem fordítható azt meghaladó mértékben, mint 

amilyen mértékben a települési önkormányzatot az adóerő-képessége szerint a központi 

költségvetésről szóló törvényben meghatározott hivatali működési támogatáshoz kapcsolódó 

beszámítás terheli. „ ( A kiemelt szövegrész 2016. január 1-től van hatályban!) 

 

Az iparűzési adóerő-képesség számítását minden év július hónapjában végezzük el a 

feldolgozott adóbevallások alapján. Az éves költségvetési törvény meghatározza azt az 

elvárható adómértéket az iparűzési adó vonatkozásában, melynek figyelembevételével 

kerülnek meghatározásra a költségvetési támogatások. Ez a mutatószám évek óta 1,4 

százalék.  

 

A beszámítás 2017. évi alakulása a következőképpen alakult a hivatkozott költségvetési 

törvény szabályozása szerint: 

Szólni kell kiemelten az adóerő-képességről, mivel kiemelt jelentősége van a települési 

juttatások mértékének meghatározásában. 

- A 2015. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező települési önkormányzat, a 

2016.II negyedéves költségvetési jelentésében szolgáltatott adatot a 2015. évi iparűzési 

adóalap összegéről. 

- Izsákon a jelentés szerinti adóalap  8.311.468.527 forint volt a 2016. július 19-i állapot 

szerint. 

 

Egy évvel korábban ez a szám: 7.778.625.374 Ft volt, így látható, hogy 6,85 százalékos 

növekedéssel számolunk. Az önkormányzat 2017. évi adóerő-képessége a számítások szerint 

116.360.559 Ft ( előző évi:108.900.755 Ft).  
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Az egy főre jutó adóerő-képesség az elmúlt évben 5.948 lakos figyelembevételével: 18.309 Ft 

volt, míg ez jövőre 5.920 fő tervszámmal 19.655 Ft körül fog alakulni. 

 

 A költségvetési rendelet-tervezet 2. számú melléklet „V. Beszámítás, kiegészítés „ része 

tartalmazza, hogy a települési önkormányzatot a ( egyéb önkormányzati feladatok 

támogatása,lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, zöldterület- gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása, a közvilágítás fenntartásának 

alaptámogatása, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása, közutak 

fenntartásának alaptámogatása, üdülőhelyi feladatok támogatása, önkormányzati hivatal 

működésének támogatása) jogcímen megillető támogatás összegéig a számított bevételével 

összefüggő támogatáscsökkenés terheli.  

 

A számított bevétel a 2015. évi iparűzési adóalap 0,55 százaléka, egy táblázat szerinti 

differenciálás szerint: 

___________________________________________________________________________ 

   Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó                    Támogatáscsökkentés 

                   adóerő- képessége szerint (forint)                                        mértéke a számított 

                 alsó határ                     felső határ                                          bevétel százalékában 

___________________________________________________________________________ 

1.                      1                               7.000                                                                 0 

2.               7.001                             10.000                                                                 0 

3.             10.001                             12.500                                                               10 

4.             12.501                             15.000                                                               20 

5.             15.001                             17.500                                                               40 

6.             17.501                             20.000                                                               60 

___________________________________________________________________________ 

 

Ennek megfelelően ha az elmúlt évi irányszámokat és mutatókat vesszük alapul, akkor a 

következő központi támogatáscsökkenés várható az elkövetkező évben. Ezt az elvonást kell 

valójában elsősorban kompenzálni saját forrásból: 

 

_________________________________________________________________________ 

Feladat megnevezése                         Számított bevétel               ebből: helyi adó miatt 

                                                                                                      támogatás csökkenés                                                                                                                 

__________________________________________________________________________ 

- zöldterület- gazdálkodás                      9.047.110 Ft                            9.047.110 Ft 

- közvilágítás                                        23.680.000 Ft                            9.807.412 Ft 

- közutak fenntartása                            10.031.130 Ft                                          0 Ft 

- egyéb önkormányzati feladatok         16.059.600 Ft                          16.059.600 Ft 

- lakott külterületi feladatok                   1.450.950 Ft                            1.450.950 Ft 

- köztemető fenntartása                                        0 Ft                                           0 Ft  

Összesen:                                             60.268.790 Ft                          36.365.072 Ft. 

___________________________________________________________________________ 

 

Ez 2016. évben 33,4 százalékos támogatáscsökkenést jelentett, ami változatlan finanszírozási 

rendszer és elszámolási mód alapulvételével 38.864.426 Ft csökkenést eredményez. Ez 

7.459.804 Ft növekedés mellett 2.499.354 Ft elvonást jelent. 
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A helyi iparűzési adó nyújt fedezetet az iskola beruházással kapcsolatos konténer iskola és 

ebédlő bérleti díjára is ami 2016. évben számításaink szerint 20.400.000 Ft. 

 

Ugyancsak ebből kerül finanszírozásra az általános iskola és művészetoktatási intézmény 

feladatainak költsége is, mivel az üzemeltetési- fenntartási kiadásokat az önkormányzat 

felvállalta. A 2016. évi költségvetésben a tervezett előirányzat 47.696 ezer forint.  

 

A felsorolásból gyorsan kiderül, hogy a tervezett iparűzési adóbevételből (110 millió forint) 

104.461 ezer forint a felsorolt három céllal kerül felhasználásra. Mivel itt havonta 

rendszeresen fizetendő bér, járulék és szolgáltatási költségekről van szó, kiemelten fontos a 

kivetett adó időben és tervezett mértékben történő beszedése. Azt tudjuk, hogy március, 

szeptember hónapokban vannak az esedékes befizetések, míg decemberben történik a 

feltöltés.  

 

Éppen ezért az adóigazgatási feladatok ellátása kiemelt feladatot jelent a hivatal és az érintett 

köztisztviselők számára.  

 

A 2016. évi adóbevételek teljesülése: 

Az alábbi táblázat a beszámolási időszak terv és tény adatait mutatja 

(2016. július 31-ig) 

 

MEGNEVEZÉS 2016. év  

(e Ft) 
Bevétel 

terv tény % 

Vállalkozók kommunális adó - - - 

Helyi iparűzési adó 110.000 55.383 50 

Gépjárműadó 25.000 10.848 43,4 

Föld bérbeadásból származó 

jövedelem (SZJA 20 %-a) 
- - - 

Talajterhelési díj 4.000 99 2,5 

Késedelmi pótlék, bírság 
8.000 196 2,5 

Egyéb bevételek 

ÖSSZESEN: 147.000 66.526 45,3 

 

 

A teljesítés az előző évekhez hasonlóan alakult, nagyobb lemaradás a talajterhelési díj, illetve 

a pótlék megfizetésének területén van, de ezeken a területeken még további feladataink 

vannak. Az elmúlt egy évben a Képviselő-testület több alkalommal tárgyalta a talajterhelési 

témát- szociális érzékenységét tanúsítva több alkalommal módosított határidőket – és alkotott 

önkormányzati rendeletet. Mivel az valójában „büntetés a  környezet szennyezése miatt” a 

fizetésre kötelezettek – elsősorban szociális és foglalkoztatási problémáik miatt – nem 

mutatnak fizetési hajlandóságot, így kényszerszankciók alkalmazásához kell folyamodni. 

 

A pótlékokkal kapcsolatban 19.602.294 forint előirányzatot tartunk nyilván, amiből a 

tervezett összeg elviekben behajtható lenne, de általában az érintettek vonatkozásában 

főkövetelés is fennáll.  A gyakorlat azt mutatja, hogy 2016. évben felültervezés történt az 

előirányzat vonatkozásában. 
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A 2016. évi adó előirányzatok várható alakulása: 

 

Kivetés 
 Lajstrom alapján 

(2016. év)  

 

Adónemek 
Előző évi adó 

/Ft/ 

Számolt adó 

/Ft/ 

Módosítás 

/Ft/ 

Befizetett 

adóösszeg  

(2016.08.10-ig) 

Vállalkozók 

kommunális adója 
- - - 4.200,- 

Helyi iparűzési adó 136.024.605,- 119.853.870,- 16.170.100,- 56.900.531,- 

Gépjármű adó - 68.308.843,- - 27.477.564,- 

Talajterhelési díj - 205.200,- 90.000,- 98.812,- 

Késedelmi pótlék - - - 224.311,- 

Bírság - - - - 

Egyéb bevételek - - - 31.364,- 

Idegen bevételek - - - 122.164,- 

Összesen 136.024.605,- 188.367.913,- 16.260.100,- 84.858.946,- 

 

 

A táblázat a teljes kivetést tartalmazza. Tudjuk, hogy a gépjárműadó megosztásra kerül 60:40 

arányban az állam és az önkormányzat között. A teljesítések a legfrissebb számlakivonatokat 

tartalmazzák.  

 

IV. 

 

 

Néhány napi jellemző adat. 

 

 Gépjárműadó ügyek 

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3. számú mellékletének G.) pontjában 

meghatározott hatósági adatszolgáltatás tartalma alapján állapítjuk meg kivetéssel az adót. A 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) által az évi 

nyitóállapot és havi változások feldolgozásának kivetése, előírása, határozatok meghozatala 

folyamatosan történik.  
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A gépjárműadó befizetések könyvelése, utalása, adónemek közti átvezetések, adóigazolások 

kiadása, adótúlfizetések átvezetése, visszautalása, elévülő tételek törlése, felszólítások 

kiküldése rendben történik. Az ONKADÓ programban az adózók törzsadatainak rendszeres 

karbantartása képezte az igazgatási feladatokat. 

 

A 2016. július 31-ig  gépjárműadó változás ügyben kivetés (BM nyitó és a június havi 

változás) alapján csak a változásokról 1642 db határozat. 

 

 Helyi adó ügyek: 

 

Az adózók részére a nyomtatványok elkészültek- 2016. évben is lehetőség volt az 

elektronikus úton történő benyújtásra. A beérkezett bevallások ellenőrzése, feldolgozása, 

fizetési meghagyások meghozatala képezi az adófizetés alapját.  

 

Az adózók bejelentései, bevallásai, továbbá az OPTEN Céginformáció, a KEKKH, Egyéni 

Vállalkozói Nyilvántartás adatai alapján történik az adózók törzsadatainak karbantartása; a 

bejelentési- és adóbevallási kötelezettségre történő felhívása.  

 Meg kell jegyezni, hogy még mindig vannak, akik kötelezettségüket késve, vagy csak 

ismételt felszólításra teljesítik. 

 

A feladatok közé tartozik még a helyi adó befizetések könyvelése, utalása, adónemek közti 

átvezetések, adóbehajtások intézése, felszólítások, adótúlfizetések visszautalása, 

adóigazolások kiadása, az ONKADO programban, adózók törzsadatainak rendszeres 

karbantartása.   

 

2016. július 31-ig 505 adózó ügyében 493 kivetési és 39 db törtlő határozat került 

meghozatalra. Az év eltelt időszakában 44 új vállalkozó illetve vállalkozás került bejelentésre. 

 

Az adókivetésekkel egy időben az I. félévi fizetendő adó csekkjei, a gépjárműadó határozatai 

is postázásra kerültek február hónap végéig. Az adóívek kipostázásával a II. félévi csekkek 

kiküldése augusztus végéig megtörténik. Ebben az évben ez 3.188 ügyiratot jelent a 

hozzávaló csekkel együtt. 

 

 Talajterhelési díj: 

 

Ebben az évben 13 lakos ügyében hoztunk határozatot, a szennyvízhálózatra történő rákötés 9 

ingatlannál valósult meg. 

 

 

V. 

 

      Az adóigazgatási munkához további részterületek is kapcsolódnak, most röviden erről 

kívánok beszámolni a testületnek. 

 

Adó- és értékbizonyítvány 2015. évben 138 alkalommal került kiállításra, 2016.július 31. 

napjáig 69 db készült. A helyszíni szemlével kapcsolatos eljárás jelentős többletmunkát jelent 

az adóügyi dolgozók esetében. 



-12- 

 

 Idegen helyről kimutatott köztartozások: 

 

Az idegen helyről kimutatott köztartozások döntő többségében társ adóhatóságoknál 

kimutatott tartozásokból, egyéb hatóságok bírságaiból és a körzeti földhivatal által megküldött 

tartozások behajtásából tevődik össze.  

 

A rendőrségi helyszíni – és szabálysértési bírság ügyek nem kerülnek adók módjára történő 

behajtás céljából átadásra. 

 

A köztartozások adók módjára történő behajtásából 2016. július 31. napjáig az 

önkormányzathoz utalt összeg: 122.164 Ft. 

 

Végrehajtási feladatok: 

 

2016. év folyamán, az augusztusi adóívekkel kiküldött II. félévről szóló és hátralékos csekkek 

postázása mellett, november hónapban ( a II. félévi fizetési kötelezettség lejárta után) fizetési 

felhívást fogunk kiküldeni. 

 

Letiltási kezdeményezést 15 adózó, pénzintézeti adatgyűjtést 10 adózó és gépjármű 

forgalomból történő kivonását 19 adózónál kezdeményeztük az eltelt időszakban. Ennek 

mértékét a II félév folyamán emelni kívánjuk.  

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Ennyiben kívántam ismertetni Önökkel a hivatal adóztatással kapcsolatos feladatainak 

végrehajtásáról kapcsolatos munkát. Kérem, hogy hozzászólásaikkal és javaslataikkal 

egészítsék ki az előterjesztést és fogadják el. 

 

I z s á k, 2016. augusztus 18. 

                                                                  

                                                                                                   (: Bagócsi Károly:) 

                                                                                                     címzetes főjegyző 

 

Határozat-tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adóigazgatási munkáról szóló beszámolót 

elfogadja. A hátralékok beszedésével kapcsolatos munkát tovább kell folytatni és törekedni 

kell arra, hogy az adóalanyok a kivetett adót a tárgyévben megfizessék.  

Határidő: azonnal, illetve 2016. december 31. 

Felelős:   Bagócsi Károly címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 



 

 


