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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bek. g) pontja alapján a jegyző évente beszámol az 

adóztatási tevékenységről.  

 

A korábbi évekhez hasonlóan, a 2016. évben is a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

igyekeztünk eljárni az adóztatási feladatok végrehajtása során.  

 

A legnagyobb problémát azon adótartozások jelentik, melyek külső szervektől származnak 

(döntő többségében rendőrség és bíróság által kiszabott bírságok formájában). Amennyiben az 

adósnak nincs végrehajtás alá vonható jövedelme, ingó vagy ingatlan vagyona, az 

Önkormányzat nyilvántartásában éveken át jelentkezik tartozásként. Ezen tételeket az 

elévülési idő leteltét követően áll módunkban törölni.  

Az idei évben az összesen nyilvántartott 821.263,- Ft egyéb bevételek hátralékából 603.663,- 

Ft elévült, tehát törlésre vár. 

 

A  külföldi ügyfeleknél,   önálló bírósági végrehajtó közreműködésével, árverés útján sikerült 

beszednünk   2.732.489,- Ft telekadó és késedelmi pótlék tartozást. Ebből az összegből a jelen 

hátraléknál még szerepel 1.204.397,- Ft, mert az adóprogramba nem került bekönyvelésre, a 

telek, illetve a késedelmi pótlék átvezetése. (Számlakivonat nem érkezett meg) 

 

ADÓNEM                TERVEZETT ADÓBEVÉTEL              2016. ÉVI BEVÉTEL 
                                                                                       2016.09.30-ig 

 

Építményadó:                    2.800.000,- Ft      2.589.825,- Ft 

Telekadó:         3.000.000,- Ft                                           3.014.400,- Ft 

Iparűzési adó:                  34.000.000,- Ft                                         20.459.246,- Ft 

Gépjárműadó:                    1.800.000,- Ft                                           1.844.367,- Ft    

Késedelmi pótlék, bírság             ----,- Ft                                               488.749,- Ft 

          

Összesen:                         41.600.000,- Ft     28.396.587,- Ft 

 

Az iparűzési adóbevétel jelentősen elmaradt a tervezett bevételhez képest, mivel a nagyadózó 

vállalkozásoknál túlfizetés mutatkozott az előző évről benyújtott tényleges adó 

elszámolásakor. Már visszautalásra került 2.240.902,- Ft. Két további cégnél egyeztetés alatt 

áll 6.143.150,- Ft előleg összeg, melynek fizetési határideje 2016.12.15.   

A feltöltési kötelezettség miatti befizetések nem kalkulálhatóak. 

 

2016. november 08-i állapot szerinti hátralékos lista alapján a tőketartozás 4.958.830,- Ft. 

A fizetési felhívásokat november elején kiküldtük (82 db).  A befizetésre biztosított, átvételtől 

számított 8 napos határidő lejártát követően fogjuk megvizsgálni, hogy milyen végrehajtási 

cselekményt tudunk kezdeményezni. (letiltás, forgalomból kivonás, jelzálogjog bejegyzés) 

 

Az iparűzési adósok hátralékának beszedése egyszerűbb a többi adóneméhez képest, mivel az 

azonnali beszedési megbízás többnyire eredményre vezet, valamint a könyvelőkkel történő 

telefonos egyeztetés is elégséges szokott lenni. Jelenleg egy olyan iparűzési adó hátralékos 

van, akinek tartozást átadtuk a NAV-nak.   



Mindezek alapján kérem a testületet, hogy lehetőségeikhez mérten továbbra is tudatosítsák a 

lakosság körében az adók megfizetésének kötelezettségét annak érdekében, hogy az 

önkormányzatnak minél kevesebb kintlévősége legyen, és az érintett kirendeltségi 

ügyintézőknek minél kevesebb felesleges munkát kelljen végezniük.  

 

Mindezek alapján, kérem a T. Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 

 

Újrónafő, 2016. november 20. 

 

                                                                                                        

                                                                                                   Dr. Dudás Eszter s.k., 

                                                                                                   kirendeltség-vezető 


