
ELŐTERJESZTÉS 
2016. március  10. 
 
5. napirendi pont: Beszámoló a helyi adóztatási tevékenységről;  
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
 
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés 
g) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a jegyző beszámoltatása útján 
ellenőrzi az adóztatást. Ezen jogszabályi előírásnak eleget téve tájékoztatom a Tisztelt 
Képviselő-testületet a 2015. évi helyi adókivetések és adóbeszedések alakulásáról. 
 
A helyi adókról szóló törvény preambuluma alapján a gazdasági önállósulás egyik eszköze a 
helyi adók rendszere, amely a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi 
szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására. 
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdése szerint e 
törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete 
rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be.  
Htv. alapján a helyi adózás struktúrája három fő rendszerelemre épül, nevezetesen: vagyoni 
típusú adók, a kommunális adók és a helyi iparűzési adó.  
 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete e törvényekben kapott 
felhatalmazás alapján alkotta meg az önkormányzati rendeleteket, melyekkel a következő 
adónemek kerültek bevezetésre: 
 
II. Kommunális jellegű adók 
 
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/2015. (II.26.) illetve a 14/2014. (XI.29.) 
önkormányzati rendelettel módosított 18/2010. (XII.08.) számú önkormányzati rendelete 
értelmében a Község közigazgatási területén ingatlannal rendelkező tulajdonosoknak 
magánszemélyek kommunális adó fizetési kötelezettségük van, melynek mértéke 
adótárgyanként 7.000,-/év.  
 

 

db

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA 2014. 2015.

Adótárgyak száma 909 919

eFt

Sorsz. MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA 2014. 2015.

1. Előző évi hátralék 836 560

2. Tárgy évre kivetett 3 882 5 487

3. Tárgy évi várható bevétel 4 729 6 251

4.     ebből december 31-ig befolyt 4 169 5 762

5.=3.-4. Hátralék december 31. napján 560 490

6. Költségvetésben megtervezett: 4 000 5 600

7.=4. Befolyt  tárgy év december 31-ig: 4 169 5 762

8.=7./6. Tervezett / Befolyt adó: 104,2% 102,9%



III. Helyi iparűzési adó 

 
A helyi iparűzési adóról szóló 9/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelettel módosított 19/2010. 
(XII.08.) számú önkormányzati rendelete értelmében az önkormányzat illetékességi területén 
állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység után iparűzési adó fizetési 
kötelezettségük van.  
A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi 
területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét 
részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. Vámosszabadi tekintetében a 
helyi iparűzési adó mértéke a bevallás alapján megállapított iparűzési adóalap 1,4 %-a. 
Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott 
székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó.  Ebben az esetben az adó naptári naponként 
5.000,- Ft. 
 

 
 
2015. évben iparűzési adó ellenőrzés történt egy társasággal szemben. Az ellenőrzés során 
1.650.300,- Ft adóhiány, 1.899.130,- Ft adóbírság, valamint 273.304,- Ft késedelmi pótlék került 
megállapításra. A társaságnak 2014. évi bevallása alapján 3.328.662,- Ft túlfizetése mutatkozott. 
Betartva a jogszabályi előírásokat, a folyószámla rendezése 2016. I. negyedévében fog 
megtörténni. 
 
Ezen adónemekhez kapcsolódó számlákon kívül adóügyben kezeljük még: 
 
IV. Átengedett központi adó 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9§ (1) bekezdése alapján  Az adóztatási 
feladatokat a magánszemély adóalanynak a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti nyilvántartásba bejegyzett lakóhelye, 
annak hiányában tartózkodási helye (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: 
lakcím), míg a nem magánszemély adóalanynak – ideértve az egyéni vállalkozót is – a hatósági 
nyilvántartás címadat-rovatába bejegyzett székhelye vagy telephelye szerint illetékes települési 
önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) látja el. Ha a nyilvántartásban a 
lakcím, a székhely, illetőleg a telephely megváltozik, az adóztatási feladatok ellátására a változást 
követő év első napjától az új lakcím, székhely, illetőleg telephely szerint illetékes adóhatóság 
jogosult. Az adóztatási feladatokat az ,,E'' és ,,P'' betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott 
gépjármű esetében a gépjárműre kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyben, illetve 

db

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 2014. 2015.

Adótárgyak száma 269 262

eFt

Sorsz. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 2014. 2015.

1. Előző évi hátralék 6 315 5 093

2. Tárgy évre kivetett 39 298 37 081

3. Tárgy évi várható bevétel 45 964 35 493

4.     ebből december 31-ig befolyt 40 870 32 393

5.=3.-4. Hátralék december 31. napján 5 093 3 099

6. Költségvetésben megtervezett: 30 000 35 000

7.=4. Befolyt  tárgy év december 31-ig: 40 870 32 393

8.=7./6. Tervezett / Befolyt adó: 136,2% 92,6%



ideiglenes forgalmi engedélyben megjelölt lakóhely, székhely (ideértve a fióktelepet is) szerint 
illetékes adóhatóság látja el. 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 32. §-ának (1) 
bekezdése alapján a települési önkormányzatot illeti meg 

 a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési 
önkormányzat által beszedett adó 40%-a, és 

 b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből 
származó bevétel 100%-a. 

 
a) Gépjárműadó  
 

 
 
V. Adók módjára behajtandó köztartozások 
 
b) Idegen bevételek (nem vagy csak kis mértékben képezik az önkormányzat bevételeit)  
 
Itt kerülnek előírásra a társhatóságok, Kormányhivatalok szakigazgatási szervei, valamint a 
rendvédelmi szervek saját, illetve részben saját bevételét képező tartozásokra vonatkozó 
végrehajtási megkeresései. 

 
  

db

GÉPJÁRMŰADÓ 2014. 2015.

Adótárgyak száma 927 954

eFt

Sorsz. GÉPJÁRMŰADÓ 2014. 2015.

1. Előző évi hátralék 11 799 9 617

2. Tárgy évre kivetett 17 816 25 196

3. Tárgy évi várható bevétel 28 940 27 238

60% költségvetésnek 17 364 16 343

40% önkormányzatnál marad 11 576 10 895

4.     ebből december 31-ig befolyt 19 064 18 078

60% költségvetésnek 11 438 10 847

40% önkormányzatnál marad 7 626 7 231

5.=3.-4. Hátralék december 31. napján 9 876 9 160

6. Költségvetésben megtervezett: 8 000 6 600

7.=4. Befolyt  tárgy év december 31-ig (40%): 7 626 7 231

8.=7./6. Tervezett / Befolyt adó: 95,3% 109,6%

db

IDEGEN BEVÉTELEK 2014. 2015.

Adótárgyak száma 17 6

eFt

Sorsz. IDEGEN BEVÉTELEK 2014. 2015.

1. Előző évi hátralék 0 0

2. Tárgy évre kivetett 196 0

3. Tárgy évi várható bevétel 440 449

4.     ebből december 31-ig befolyt 427 449

5.=3.-4. Hátralék december 31. napján 13 0



VI. Egyéb 
 

a) Késedelmi pótlék 
 
Azon adózóknál, akik a befizetési kötelezettségüket késedelmesen teljesítik, késedelmi pótlék 
felszámolására kerül sor. 
 
A késedelmi pótlékra vonatkozóan az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 165. § (1) – 
(2) bekezdése rendelkezik. Az adó késedelmes megfizetése esetén az adózónak az esedékesség 
napjától kezdődően a megfizetés napjáig késedelmi pótlékot kell fizetnie. A késedelmi pótlék 
mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 
kétszeresének a 365-öd része. 
 

 

 
b) Bírság 

A települési önkormányzatot az adók módjára kimutatott helyszíni bírságok, szabálysértési 

bírságok, közigazgatási bírságok egy része eltérő mértékben illetik meg. 

 

c) Talajterhelési díj 
 
A környezetterhelési díjról szóló  2003. évi LXXXIX. törvény 11. §-a  alapján talajterhelési 

díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló 

közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés 

hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, 

alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség 

a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. Nem terheli díjfizetési 

kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési 

kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás 

közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal 

kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát, ammónium, 

szulfát, klorid tartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. 

db

KÉSEDELMI PÓTLÉK 2014. 2015.

Adózók száma 1 031 947

eFt

Sorsz. KÉSEDELMI PÓTLÉK 2014. 2015.

1. Előző évi hátralék 7 582 5 999

2. Tárgy évre kivetett 835 4 164

3. Tárgy évi várható bevétel 8 698 5 210

4.     ebből december 31-ig befolyt 1 691 377

5.=3.-4. Hátralék december 31. napján 7 007 4 833

eFt

Sorsz. BÍRSÁG 2014. 2015.

1. Mulasztási 1 047 20

2. Közigazgatási, illetve szabálysértési 480 450

5.=3.-4. Hátralék december 31. napján 24 15



évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot felmérés 

keretében mért értékeket. 

 
 
 

d) Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által 
beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési 
önkormányzatot illeti meg.  

 
 

e) Illeték bevétel számla 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási 
szolgáltatási díjak összege. A közigazgatási hatósági eljárás során a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény által nevesített eljárási 
illetékekre vonatkozó rendelkezéseket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a 
továbbiakban: Itv.) tartalmazza.  

 

 

2015. december 31. napján fennálló hátralékok 

 

A hártalékok eredményes behajtását megnehezítő tényezők: 

 az adózó, illetve annak munkáltatója nem található meg a megadott címen, nem 

kézbesíthetőek, illetve a munkáltató nem foganosítja az elküldött eltiltási rendelvényt 

 számos iparűzési adóhátralékkal rendelkező adóalany megszűnt, jogutódja ismeretlen 

 a bankszámlákon, melyekre inkasszót nyújtottunk be, nem minden esetben van 

pénzforgalom 

 vég- és felszámolás alávont cégek esetében a hitelezői igény benyújtásának határidőből 

történő kicsúszása, a bejelentés elmaradása a követelés kielégítésére vonatkozó 

lehetőség elvesztését jelenti. 

eFt

Sorsz. TALAJTERHELÉSI DÍJ 2014. 2015.

1. Előző évi hátralék 121 11

2. Tárgy évi várható bevétel 211 41

3.     ebből december 31-ig befolyt 199 41

4.=3.-2. Hátralék december 31. napján 12 0

eFt

Sorsz. TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ SZJA 2014. 2015.

1. Tárgy évi várható bevétel 204 84

2.     ebből december 31-ig befolyt 93 84

3.=1.-2. Hátralék december 31. napján 111 0

eFt

Sorsz. ILLETÉK 2014. 2015.

1. Tárgy évi várható bevétel 99 63

2.     ebből december 31-ig befolyt 54 63

3.=1.-2. Hátralék december 31. napján 45 0



Elévült tételek: 

 

2010. évről: 

 

 
 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy beszámolómat fogadja. 
 
Határozati javaslat 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi helyi adóztatásról 
szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 
2. A Képviselő-testület elrendeli, 609.831,- Ft elévült követelés törlését. 
Felelős: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
Határidő: folyamatos  
 
 
 
       Domjánné dr. Fehérvári Diána s.k. 
                  aljegyző 

 

Elévült túlfizetés 35 463 Ft    

Elévült hátralék 574 368 Ft  

Összesen 609 831 Ft  


