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helyi adókból származó bevételek alakulásáról 
 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Előterjesztést készítette: Berki Sándorné adóügyi ügyintéző 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az előterjesztés mellékletét képező beszámoló célja, hogy a Képviselő testület számára 2013. 
augusztus 31-ig bezárólag összegzést adjon Alcsútdoboz Település Önkormányzatának 
illetékességi területén az önkormányzati adózás rendszeréről, tapasztalatairól, valamint a 
2012. évi és 2013. I. félévi  időszakra vonatkozóan az adóbevételek adónemenkénti 
alakulásáról. 
 
Fentiek alapján az előterjesztés mellékletét képező beszámolót terjesztem elő és kérem a 
Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 
 
 
Alcsútdoboz, 2013. szeptember 19. 

 
 

Tisztelettel:  
 
 
Oláh Gyárfás 
polgármester 
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Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 
..../ 2013. ( IX.25.) határozata 

Az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból 
származó bevételek alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező, az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok 
ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 



Beszámoló  
 

az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásról és a helyi 
adókból származó bevételek alakulásáról 

 
Az önkormányzatok számára helyi adóztatási jogot, valamint a helyi adópolitika kialakítását a 
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
biztosítja. Önkormányzatunk e törvényekben kapott felhatalmazás alapján alkotta meg a helyi 
adókról szóló önkormányzati rendeleteket 2012. november 28-án. 
 
A Rendelet elfogadásával  Alcsútdoboz Település Önkormányzatának illetékességi területén a 
következő adónemek kerültek bevezetésre: 
 

1) Vagyoni típusú adók: 
• Építményadó 
• Telekadó 

2) Kommunális jellegű adók 
• Magánszemélyek kommunális adója 

3) Helyi iparűzési adó 
 
Ezen adónemekhez kapcsolódó számlákon kívül adóügyben kezeljük még a gépjárműadó, 
késedelmi pótlék, bírság, egyéb bevételek, idegen bevételek, talajterhelési díj, termőföld 
bérbeadásából származó jövedelem és illeték bevételek számlákat. 
 

 
 

A helyi adók rendszere és értékelése 
 
 

1. Magánszemély kommunális adója: 
 
 
A magánszemélyek kommunális adójának összege a helyi adókról szóló rendelet alapján 
adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogviszonyonként 5000,- forint volt 2003. január 1-től  
2012. december 31-ig 
A Képviselő-testület 2012-ben a 23/2012.(XI.28.) számú önkormányzati rendelettel évi adó 
összegét 7.500,-Ft-ra emelte. A törvényben maximalizált érték 17.000,- forint, vagyis a 
törvényi maximum kihasználtsága 44%.. 

 
 

Az adózók bevallása és a rendelkezésünkre álló információk alapján jelenleg 652 adóalany 
adóztatását látjuk el. 
 
A kommunális adó kivetése az adózók bevallásának megtétele alapján történik, illetve szűnik 
meg. E bevallások alapján az adóhatóság határozatban írja elő a fizetési kötelezettséget, vagy 
módosítja az adóztatást. 
 
Jelentős többletmunkát igényel, hogy az adózók bevallási kötelezettségüket szinte minden 
esetben csak felszólításra teljesítik, illetve jelentős késéssel adják be bevallásukat. 



Általános tapasztalat, hogy az ingatlan elidegenítése során az új tulajdonos csk ritkán tesz 
eleget bevallási kötelezettségének, így a rendszerben a korábbi adózó nevén szerepel 
adókivetés. 
Az adóügyi ügyintézőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie az ingatlantulajdonosok 
személyében bekövetkezett változásokat, és fel kell szólítani az új tulajdonosokat bevallási 
kötelezettségük teljesítésére. 
 
2012. augusztusában megkezdődött az elhunyt adózók adóügyeinek rendezése. Akkor  a 
nyilvántartás szerint 43 elhunyt személy nevére szerepelt kivetés kommunális adóban. Az 
augusztusi fizetési értesítők mellé az elhunyt adózók örökösei részére nyomtatványok 
kerültek kiküldésre, melyek benyújtásával tisztázható az adófizetésre kötelezett személyek 
kiléte, illetőleg ily módon megszüntethető az elhunyt személyek fizetési kötelezettsége. Az 
értesített személyektől 2012. szeptembertől beérkezett bevallások feldolgozása  2013. február 
15-ig nem  történt meg. Ennek következtében az adóemelés miatt szintén a már nem létező 
tulajdonosok nevére készültek határozatok az adórendszerből. 
A tulajdonviszonyok szerinti adókivetés rendezését nagyon megnehezíti, hogy az 
alcsutdobozi ingatlanok közel ¼ része után nincs adókivetés vagy téves adókivetés van, ami 
szintén behajthatatlan, tehát az önkormányzat részéren nem jelent adóbevételt. 
 
A jogszabálynak megfelelő adóztatás kialakítása folyamatban van, jelenleg 28 belterületi 
ingatlan tulajdonos esetében kerül sor adóbevallás felhívás kiküldésére. 
 
2013. évben Alcsútdoboz Göböl-puszta külterületen bevallások utólagos ellenőrzésére 
került sor, az ellenőrzés során   a feltárt  adóhiány összege  1.655.650,-Ft, a bevallás 
elmulasztása miatt megállapított, és előír  adóbírság összege  814.700,-Ft. 
Az ellenőrzés keretében egy nagyobb ingatlan vonatkozásában az ellenőrzés még nem 
fejeződött be. A fenti összegek még ennek megfelelően növekednek majd. 
 
Szintén 2012. augusztusában indult el kommunális adó vonatkozásában a hátralékosok 
felülvizsgálata. A 10.000,- forint feletti tartozások esetében megkezdődött a behajtási 
cselekmények foganatosítása. A hátralékosok munkahelyére vonatkozó adatait megkértük az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztártól  hogy a fennálló tartozás munkabérből való letiltását 
a munkáltatónál kezdeményezni lehessen. Ha az adózó munkahellyel nem rendelkezik, a 
bankszámla adatok lekérésére kerül sor, melynek során az összes pénzintézetet meg kell 
keresni. Amennyiben az adós bankszámlával rendelkezik, inkasszót (azonnali beszedési 
megbízást) kell benyújtani.  
 
 
Helyi iparűzési adó 
 
A Rendelet alapján iparűzési adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
esetén az adóalap 2%-a, amely megfelel a törvényben előírt maximumnak. Az adó alapja 
ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység  esetében naptári naponként 3000,- forint. 
Ideiglenes tevékenység esetében a törvény szerinti maximum érték naptári naponként 5000,- 
forint. A törvényi maximum kihasználtsága  60 %. 
2013. május 31-ig 142 darab bevallás érkezett hivatalunkhoz, és került ezt követően 
feldolgozásra.. Általános tapasztalat, hogy az évente benyújtott bevallások 60-70 %-a hibás, 
melyet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény értelmében az ügyintéző javít, és 
arról az adózót értesíti.  



Az 1.sz. táblázatban szereplő számok alapján az adónemek közül legmagasabb összegű 
hátralék iparűzési adóban mutatkozik, amennyiben a hátralékosok nem állnak felszámolás 
alatt, adóbehajtás céljából átadásra kerülnek a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. 
A NAV-hoz még nem kerültek  átadásra a behajtandó hátralékok. 
A végrehajtási munka érdemi része a második félévi adófizetési kötelezettség teljesítése után 
(szeptember 15.) kezdődik. 
 
 

2. Vagyoni típusú adók: 
 
A helyi Rendelet alapján Alcsútdoboz Település Önkormányzata illetékességi területén 
bevezette az építményadót. Építmény az önkormányzat illetékességi területén lévő 
építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adó alapja az 
építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete, az adó éves mértéke 300 Ft/m2. Az 
adó mértékének törvény szerinti felső határa 1100.- forint/ m2. Adóalanyok száma: 17. 
Építményadóban jelentős visszaesés tapasztalható az elmúlt években. 

 
Telekadó esetében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő, beépítetlen 
belterületi földrészlet. Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe, mértéke 80 
Ft/ m2. A törvényben megszabott felső határ 200,- Ft/m2.  
Az adóalanyok száma: 1. Ez az egyetlen adónem, amelyen hátralék nem áll fent. 
 
 

3. Késedelmi pótlék és bírság bevételek: 
 
Az önkormányzati adóhatóság fizetési késedelem esetén késedelmi pótlékot, a bevallási 
kötelezettség elmulasztása vagy késedelme miatt bírságot szabhat ki.  
A késedelmi pótlék és bírság bevételek teljesülése 2011. évben igen alacsony, ennek 
magyarázata, hogy 2011. évben a programban az iparűzési adóbevallások rögzítésekor 
jelentős összegű bírság és pótlék került tévesen előírásra, melyet később törölni kellett, és a 
mai napig vannak még rendezetlen adókivetések öt évre visszamenőleg. 
 

 
 
 
 

Átengedett központi adó 
 
Gépjármű adó: 
 
A gépjárműadó nem minősül helyi adónak, ennek megfelelően az adóalanyok nem helyi 
rendelet hanem  a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott 
szabályok szerint kerülnek adóztatásra. Az önkormányzati adóhatóság az okmányirodától 
kapott havi adatszolgáltatás alapján állapítja meg az adófizetési kötelezettséget és az adók 
mértékét. 
Adóztatott gépjárművek száma 448 és  460 adóalany terhére. 
 
Gépjármű adónemen 2012. augusztusában megkezdődött a hátralékosok felülvizsgálata. Az 
adózás rendjéről szóló törvény értelmében azon adózók esetében, akiknek tartozása az egy évi 
adóterhet meghaladja kezdeményezhető a gépjármű(vek) forgalomból történő kivonása.  



A hátralékot felhalmozott gépjárművek esetében 2013-ban tovább folytatódott a forgalomból 
történő kivonása, illetve a hátralék munkabérből és egyéb járandóságból történő levonása 
A második féléves adó befizetési határideje, 23. szeptember 16. után a behajtás folytatódik. 
 
 
 

 
Adók módjára behajtandó köztartozások 

 
Az adók módjára behajtandó köztartozások, más szervek által kimutatott tartozások, amelyek 
adók módjára történő behajtását az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 161.§ 
alapján kérik az önkormányzati adóhatóságtól.  
 

1) Egyéb bevételek 
 
Egyéb bevételek számlára szabálysértési és helyszíni bírságok összegét fizetik be az 
érintettek, melynek 100 %-a az önkormányzatot illeti meg. 
 

2) Idegen bevétel 
 
Idegen bevétel számlára leggyakrabban közigazgatási bírság, igazgatási szolgáltatási díj, 
gyermektartásdíj hátralékok behajtásának eredményeképpen történik a befizetés. 
Közigazgatási bírság esetében 2012. 01.01-től a költségvetési törvény módosításával a 
befizetett összeg 40%-a az önkormányzatot illeti meg, a többit tovább kell utalni a behajtást 
kérő szervnek. 2012. 01.01. előtt az önkormányzatot megillető rész 30% volt. Folyamatban 
lévő behajtások száma folyamatosan emelkedett, mivel az előző években nem történ meg ezek 
behajtása és öt éven keresztül nem évülnek el.   
 
 
Az összes adónemet tekintve a 2. sz. melléklet alapján kintlévőség összege 28.099.82.- forint, 
A magas összegű hátralék hátterében a romló fizetési morál, és a behajtás lassú folyamata, 
illetve elmaradása áll.. 
 
 
 
 
Alcsútdoboz, 2013. szeptember 19. 
 
 



A helyi adókból és az adók módjára behajtandó köztartozásokból származó bevételek alakulása 2012.január 1. és 2013 június 30. között  
 
 

Évszám 2012dec. 31-ig 2013. jun. 30-ig  
Adónem/ 
Számla 

Adózók 
száma 

Folyó évi 
terhelés 

Folyó évi 
bevétel 

Telj. %-
ban 

Adózók 
száma 

I félévi 
terhelés 

I.félévi 
bevétel 

Telj. 
%-ban 

Építményadó 17 1.256.850    597.304    48% 17    917.025    316.000   34% 
Telekadó 1 2.163.150 2.163.150   100% 1 1.730.520 1.730.520 100% 
Magánszemély
ek kommunális 
adója 

661 3.765.000 2.899.963   77% 652 2.713.125 2.265.715   84% 

Helyi iparűzési 
adó 

163 19.518.200 17.736.147   90% 142 5.923.003 3.732.058 63% 

Idegenforgalmi 
adó 

- - - - - - - - 

Gépjárműadó 448 6.619.454 5.127.931   77% 460 3.303.509 2.378.862 72% 
Késedelmi 
pótlék 

749 2.239.573 224.912   10% 723 509.370 15.443   3% 

Bírság 0 0 0  0 0 0 0    0% 
Egyéb bevétel 18     169.136     33.000   20% 0 0 0    0% 
Összesen:  35.731.363 28782407   80%  15.096.552 10.438.598 69% 

 
1. számú melléklet 

 



2013. június 30-ai állapot szerint fennálló hátralékok 
 
Adónem/ számla Összes hátralék 2012. Összes hátralék 2013. 
Építményadó 1.053.639 1.653.664 
Telekadó              0              0 
Magánszemélyek 
kommunális adója 

2.100.556 2.790.137 

Idegenforgalmi adó         1200               0 
Helyi iparűzési adó  9.833.818 7.094.777 
Gépjárműadó  6.623.083 7.555.444 
Késedelmi pótlék  8.121.355 8.618.402 
Bírság       34.552    234.522 
Egyéb bevétel     152.136    152.136 
Összesen 27.920.339 28.099.082 
 
 
2. számú melléklet 


