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Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Minden év elsı felében beszámolót terjesztünk a Tisztelt Képviselı-testület elé az 
elızı évi önkormányzati adózás tapasztalatairól. Bár az éves költségvetésünkben az állami 
normatíváknál kisebb nagyságrendőek a helyi adóbevételek, mégis a helyi adók rendszere a 
települési önkormányzatok helyi közszolgálati feladatának megoldásához szükséges források 
megteremtésének egyik eszköze, különösen a jelenlegi finanszírozási helyzetben. 

Napjainkban a helyi adóbevételek rendszere egyre nagyobb szerepet kap mind az 
állami támogatások, pályázatok, mind hitel elnyerése esetében. 
 
 
I. Helyi adók rendszere és értékelése Békés Város Önkormányzatánál: 
 
 
1. Kommunális jellegő adók: 
 
� Magánszemélyek kommunális adója (mértéke 2004-ben 4.300,- Ft, 2005-ben 

4.600,- Ft, 2006-ban 5.000- Ft, 2007-ben és 2008-ban 8.000,- Ft volt) 

A magánszemélyek kommunális adója 1996. január 1-jén került bevezetésre az 
Önkormányzat illetékességi területén. Az adó bevezetése során az adóalanyok részére az 
adóköteles ingatlanok pontos adataival ellátott adóbevallás került kiküldésre. 

A tulajdonosok adataiban történı változásokat folyamatosan követjük. 

Sok esetben problémát jelent az iratok kézbesítése, mivel az adóalanyok bejelentett 
lakcímükön nem tartózkodnak, tartózkodási helyük ismeretlen, elérhetıségükrıl (levelezési 
cím) bejelentést nem tesznek. 

A 2008. adóévben költségvetésünkben a kommunális adó tekintetében 49 millió Ft 
került betervezésre, és 49,5 millió Ft összegben került elıírásra az adó, míg a bevétel 49,2 
millió Ft volt. 



 2 

A 2008. adóévben 1.085 db kommunális adó határozat készült, 2007. évben az 
adómérték emelésbıl fakadóan 8.618 db (utólagos határozatokkal együtt). Az adóalanyok 
száma: 7.174 fı volt. A kommunális adó megfizetése alól összesen 2.042 fı került 
mentesítésre, ebbıl 2008. évben 138 fı, mivel a 70. életévüket betöltötték. 

Jelentıs többletmunkát jelent továbbra is, hogy az adózók bevallási kötelezettségüket 
sok esetben csak felszólításra teljesítik, és jelentıs késéssel adják be bevallásukat. 2008-ban, 
402 esetben kellett felhívást kiküldeni a bevallási kötelezettség teljesítésének elmaradása 
miatt. 

Gondot okoz, hogy a fizetési morál egyre romló tendenciát mutat. Itt azonban 
különbséget kell tenni a fizetni nem tudók, illetve a nem akarók között. 

A fizetési hajlandóságot mutató rászorult adózók esetében 2008. évben 106 db fizetési 
könnyítést engedélyezı határozat készült méltányosságból. 

A kommunális adó meg nem fizetése miatt – az elmúlt évben – 100 esetben 
jegyeztettünk be jelzálogot a Földhivatalnál, 247 esetben bocsátottunk ki közvetlen letiltást 
munkabérre, illetve nyugdíjra, valamint 232 esetben alkalmaztunk inkasszót bankszámlára, 
továbbá az elızı évek gyakorlatához képest sokkal több esetben vált szükségessé az adózók 
személyes megkeresése is. 

 
 

� Idegenforgalmi adó 

Békés Város illetékességi területén 2001. évben került bevezetésre az idegenforgalmi 
adó, melynek mértéke 2007. 01. 01-tıl megkezdett vendégéjszakánként 200,- Ft/fı (a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény ezen adó mértékét 300,- Ft/fıben maximálja 
vendégéjszakánként). 

2008-ban az adózók (fizetı vendéglátóhelyek) száma éves szinten 9 db volt. 

A 2008-as adóévben 300.000,- Ft idegenforgalmi adó került betervezésre 
költségvetésünkben. A beadott bevallások alapján az adó 395.400,- Ft összegben került 
elıírásra, a befizetésekbıl 395.700,- Ft folyt be. 

A II. félévtıl újraindult a dánfoki üdülıközpont üzemeltetése is, így – bár bevétel 
növekedéssel nagymértékben nem számolhatunk –, de az eddigi szintet remélhetıleg tudjuk 
tartani. 

Az idegenforgalmi adó bevezetésének és mőködésének legfıbb indoka az, hogy az 
állami költségvetés minden 1,- Ft adó után 2,- Ft támogatást fizet, feltéve, hogy az adóbevétel 
infrastrukturális, idegenforgalmi feladatok megvalósítására szolgál. 

Sok esetben problémát jelent a bevallások késedelmes benyújtása. 
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2. Helyi iparőzési adó 
 

Az Önkormányzatok alapvetı feladata többek között a helyi közszolgáltatások 
biztosítása. E feladat ellátása érdekében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény lehetıséget 
biztosít a helyi adópolitika kialakítására. Ezen törvény alapján az önkormányzat képviselı-
testülete illetékességi területén, rendelettel helyi adókat vezethet be. Az adókötelezettség 
kiterjedhet a helyi iparőzési adó bevezetésére. 

Önkormányzatunk 1995. május 1-jétıl vezette be a helyi iparőzési adót. 2008-ban az 
adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparőzési adó esetében 1,9 % volt, mely az elızı 
évivel megegyezı. (Törvény szerinti maximum érték 2 %.) Az adó alapja a nettó árbevétel, 
csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az 
anyagköltséggel.  

Az ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó mértéke 5.000,- 
Ft/nap. (A törvény szerinti maximum értékkel megegyezı.) Ezen tevékenységek az 
Önkormányzat illetékességi területén végzett építıipari tevékenységek, melyek esetében az 
adott tevékenységet végzı gazdálkodó szervezetnek nincs sem székhelye, sem telephelye 
Békésen. Az adó alanya a vállalkozó: egyéni vállalkozó, ıstermelı (melynek bevétele a 
300.000,- Ft-ot meghaladta), jogi személy és egyéb szervezet. 
 
2008. évi adóbevétel alakulása: 
2008. évi terv  220,0 millió Ft 
2008. évi tény 258,1 millió Ft 
Terv %-ában: 117,3 % 

 
A bevétel növekedését egy kft. adófizetési növekményével  magyarázhatjuk. A 

növekedés az ıstermelık adóelıleg fizetési kötelezettségével is indokolható, mert 2007. 
december 31-én az önkormányzatunk által biztosított kedvezményeket és mentességeket a 
fenti törvény módosítása hatályon kívül helyezte. 

A vállalkozások élnek a társasági adóról szóló törvényben biztosított kedvezmény 
alkalmazásával, mely szerint a megfizetett iparőzési adó csökkenti a társasági adóalapot. 
 
İstermelık iparőzési adó elıírásának alakulása:  
2008. évben: 379 fı 14.624.400,- Ft 
 
Egyéni vállalkozók száma: 
2008. év 119 fő új 169 fı megszőnt 826 fı összesen 
 
Ideiglenes jellegő iparőzési adó bevétel: 
2008. évi tény 1.025.000,- Ft 
Bázis %-ában:172,1 % 
A bevétel nagy összegő emelkedése az önkormányzati beruházások (például kerékpárutak) 
növekedésével indokolható.  
 
Iparőzési adónemben: 
2008. évben: 2177 db határozat készült. 
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Adóalanyok száma: 
2008. évben 1715 fı, melybıl 419 ıstermelı és 140 non-profit szervezet. 
  
Mentes adóalanyok: 
A helyi adórendeletünk alapján mentesül a helyi iparőzési adó megfizetése alól a vállalkozó 
abban az évben, amikor a vállalkozás szintő adóalapja nem haladja meg a 300 ezer forintot. 
2007. évben: 305 fı 
2008. évben: 273 fı 
Bázis %-ában: 89,5 % 
A gazdasági szabályzók változása kapcsán növekedtek a költségek, járulékok melynek 
következményeként csökkent a vállalatok eredményessége, de az iparőzési adóalapot ezen 
növekmények nem csökkentik, így a vállalkozás szintő adóalap növekszik. 
 
Végrehajtási munkák: 

• Köztartozások átjelentése az APEH felé: 
2008. évben: 2.815 fı 122.096.758,- Ft. 
Az APEH pl. ÁFA, állami támogatás, SZJA visszafizetéskor a köztatozásokat levonja, 
és átutalja önkormányzatunknak. 

• Társas vállalkozások esetében a Békés Megyei Bíróságnál 3 esetben kezdeményeztünk 
felszámolási eljárást, illetve 19 esetben jelentkeztünk be a felszámolási eljárásba. 

• 2008-ban 8 fı esetében kezdeményeztük a vállalkozói igazolvány visszavonását. 
• A végrehajtási munka során 254 db végrehajtási értesítıt, 235 db inkasszót, 21 db 

letiltást bocsátottunk ki. 
• Jelzálogjogot 4 esetben jegyeztettünk be, mely a végrehajtási idıt meghosszabbítja. 
• A bevallások elmulasztása miatt mulasztási bírságot szabtunk ki, illetve határidıhöz 

kötve duplájára növelt mulasztási bírság lett elıírva 2 esetben. 2008. évben 132 
esetben szabtunk ki mulasztási bírságot 2.333.267,- Ft összegben, melybıl 
megfizetésre került 1.820.816,- Ft. 

• A pótlékot, mulasztási bírságot 2001. január 1-tıl külön számlaszámon kell 
nyilvántartani. Önkormányzatunk a tıketartozás egyösszegő megfizetése esetén az 
adózó vagyoni, szociális helyzetére való tekintettel él a jogszabály adta lehetıségével, 
mely lehetıvé teszi a pótlék tartozás mérséklését ill. elengedését.  

 
Az adóbevétel teljesítése csak a végrehajtási munka fokozásával teljesíthetı. Sajnálatos 

körülmény, hogy egyre több gazdasági társaság kerül felszámolási eljárás alá, 
körbetartozások, illetve alvállalkozói szerzıdések nem teljesítése miatt. Egyre gyakrabban 
jelennek meg fantom cégek az önkormányzat illetékességi területén, ismeretlen címen, vagy 
az ország más régiójából helyezve át székhelyüket, telephelyüket adóelkerülés végett. Sajnos 
sem az APEH, sem Önkormányzatunk nem tudja ezen változásokat követni, mivel ezen 
adónem az önadózás elve alapján kerül behajtásra, és az adózók egy része nem tesz eleget a 
2003. évi CXII. törvényben elıírt 15 napon belüli változás bejelentési kötelezettségének.  
 

Az ıstermelık az iparőzési adófizetési kötelezettséget nehezen fogadják el. Többen a 
veszteséges tevékenységre, illetve az értékesítési piac hiányára hivatkozva nem tettek eleget 
kötelezettségüknek. 

 
 

 
A végrehajtási munka a második félévi adófizetési kötelezettség teljesítése után 

(szeptember 15. után) kezdıdik. 
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Az elmúlt évben az iparőzési adónemben a végrehajtási munka kezdetén 49.488.318,- Ft 
adóhátralék mutatkozott, ami novemberben 28.237.966,- Ft-ra, majd december elején 
25.807.404,- Ft-ra, év végére 19.374.452,- Ft-ra csökkent.  
Minden évben több vállalkozó és gazdasági társaság fordul önkormányzatunk felé 
részletfizetési és fizetési halasztási kérelemmel esedékes adójuk ill. adótartozásuk rendezése 
ügyében. 2008-ban 15 ilyen eset fordult elı. Részletfizetés, illetve fizetési halasztás 
engedélyezése esetében az elmúlt évben több alkalommal éltünk a 2003. évi XCII. törvény 
biztosította azon eszközzel, mely szerint amennyiben valószínősíthetı, hogy a követelés 
kielégítése veszélyben van, az adóhatóság biztosítási intézkedésként végzéssel elrendeli 
meghatározott dolgok dologi zárlatát. A biztosítási intézkedés célja nem a követelés 
kielégítése, hanem olyan helyzet megteremtése, amely biztosítja, hogy késıbb a követelés 
kielégíthetı legyen. 

A fentiek biztosítása céljából 5 esetben gépjármővek törzskönyvét foglaltuk le, így 
biztosítva az adó megfizetését. Ezen eszközzel a közeljövıben is élni kívánunk. 
 
Összegezve: 
Önkormányzatunk a helyi adózással kapcsolatosan értesítést küld ki az elsı és második félévi 
adófizetési kötelezettségrıl. Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény szerint csak 
egyszeri folyószámla-egyenlegértesítést ír elı, de önként vállalt feladatként az I. félévi 
adófizetési kötelezettségekrıl is küldünk ki tájékoztatást, és a befizetéshez szükséges 
csekkeket. 
A bevallási nyomtatványok és tájékoztatók megtalálhatóak az önkormányzat honlapján 
www.bekesvaros.hu internet címen. Az elektronikus kitöltés úton történı kitöltés 2009. évre 
valósulhat meg, de a bevallás elküldése még fejlesztésre vár. 
Jelentıs többletmunkát eredményeznek a jogszabályi változásokból akadó többletfeladatok, 
ezek a következık: 

- Az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján a 
közvetett támogatásokat – így az adókedvezményeket is – a mérlegbeszámolóhoz, a 
költségvetési terv készítéséhez adónemenként, névszerinti bontásban, összegszerően 
kimutatásban csatolni kell. 

- Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérıl szóló 
400/2007. (XII. 27.) kormányrendelet módosítása alapján a költségvetési 
beszámolóhoz csatolni kell a helyi adókkal és adók módjára behajtandó 
köztartozásokkal kapcsolatos követelések értékelését is. 

 
Továbbra is az eddig jellemzı hibák fordulnak elı a bevallásoknál: 

- a bevallási nyomtatványokat nem írják alá, 
- a bevallási nyomtatványok kiegészítı lapjai nincsenek kitöltve, 
- számszaki hibát tartalmaznak, 
- nem a kitöltési útmutatóban leírtak szerint töltik ki a bevallást, 
- a megfizetett adóelıleget elfelejtik beírni, 
- az adóalap megosztás nem a jogszabálynak megfelelıen történik. 

A gazdasági szabályzók változása súlyos terhet ró a vállalkozásokra, amely egyre rontja az 
adózók fizetıképességét és az adóbeszedés hatékonyságát. 
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II. Önkormányzatoknak átengedett központi adókkal kapcsolatos 
adóhatósági feladatok értékelése 
 
1. Gépjármőadó 
 

A gépjármőadó megállapítása a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatala által szolgáltatott adatok alapján történik. Az éves adóztatás alapját képezı 
adatok közlése minden év január 31. napjáig történik, ezt követıen pedig az 
adókötelezettséget érintı évközi változásokról havonta történik adatszolgáltatás. 
 

Az adókötelezettséget érintı változásokról a tavalyi évben 3.492 db határozat készült. 
 

2007. évtıl a személygépkocsik és a motorkerékpárok után fizetendı gépjármőadó a 
vagyontárgy értékét jobban kifejezı módon, a gépjármő hajtómotorjának kW-ban 
meghatározott teljesítményéhez és a jármő gyártási évéhez igazodik. 

A Gjt. alapján a személygépkocsik és motorkerékpárok esetében a gyártási évben, és 
az azt követı 3 naptári évben 300 Ft/kW, a gyártási évet követı 4-7. naptári  évben 260 
Ft/kW, a gyártási évet követı 8-11. naptári évben 200 Ft/kW, a gyártási évet követı 12-15. 
naptári évben 160 Ft/kW a gyártási évet követı 16. évtıl pedig 120 Ft/kW az adó mértéke. Ez 
a differenciált adómérték a törvény szerinti adóalap-változás következményeként az 
értékesebb gépkocsi után a magasabb, míg a kevésbé értékes gépkocsik után alacsonyabb 
adószint érvényesül. 
 
Teljesítmény alapján adóztatott gépjármővek: 
     

Személy 
gépkocsi: 

5.697 db 57.328.560,- Ft 

Motorkerékpár:  304 db 2.070.740,- Ft 
 

Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi esetében a hatósági 
nyilvántartásban szereplı saját tömege, a tehergépjármővek esetében a saját tömeg növelve a 
terhelhetıség 50 %-ával. Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 
1.200,- Ft. 
 
Önsúly, illetve korrigált súly alapján adóztatott gépjármővek: 
 

Autóbusz: 27 db 843.600 Ft 
Vontató: 54 db 3.603.000 Ft 

Lakókocsi: 10 db 79.200 Ft 
 

Tehergépkocsi: 785 db 29.417.760 Ft 
Pótkocsi: 942 db 23.502.000 Ft 

 
A Gjt. tételesen meghatározza az adómentességre jogosultak körét. 2008-ban az alábbi 

jogcímek alapján mentesítésre került összesen 465 db gépjármő. 
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Mentesített gépjármővek jogcím alapján: 
 

Költségvetési 
szerv: 

36 db 1.067.960,- Ft 

Társadalmi 
szervezet: 

26 db    676.620,- Ft 

Mozgáskorlátozott: 403 db 4.358.840,- Ft 
 
 

Az „E” betőjelő ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármővek után 
8.000,- Ft, míg a tehergépjármővek után 40.000,- Ft adót kell fizetni. A „P” betőjelő ideiglenes 
rendszámtábla kiadása esetén 20.000,- Ft adót kell fizetni. 
 
Ideiglenes rendszám kiadása miatt 3 esetben került sor határozathozatalra, összesen 60.000,- 

Ft értékben 
 

A 2008-as adóévre költségvetésünkben 112 millió forint bevétellel számoltunk. Az 
éves elıírás 118,6 millió Ft volt, melybıl befizetésre került 117,7 millió Ft. 
 
Az adóbevétel teljesítése érdekében, a végrehajtási munka során: 
- 77 esetben került sor forgalomból való kivonásra,  
- 19 esetben jelzálog bejegyzésére Földhivatali megkeresés útján, 
- 606 esetben inkasszó benyújtására, 
- 1446 esetben végrehajtási értesítésre, 
- 165 esetben letiltásra. 
 

Bankszámla adatokat pénzintézetektıl 593 fı esetében kértünk. Munkahelyre 
vonatkozó adatkérést az OEP-tıl 258 személy esetében kezdeményeztünk. 
 

Részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezésére 21 esetben került sor az adózás 
rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései alapján. 
 
2. Termıföld bérbeadásából származó jövedelem 
 

A magánszemélyek földhaszon-bérbeadásból származó jövedelem adóztatása 1998. január 
hó 1. napjától került az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe. A 2008-es költségvetésünkbe 
ezen adónem bevételként nem került megtervezésre jelentéktelen mértéke miatt, amit jól 
mutat a befizetés összege, amely 2008-ben 10.050,- Ft. Az adóalanyok száma 2008-ben 1 fı 
volt. Mindezek oka, hogy 2003. január 1-jétıl mentesül az adó alól a termıföld-bérbeadásából 
származó bevétel, ha a termıföld haszonbérbeadása alapjául szolgáló, határozott idıre kötött 
megállapodás (szerzıdés) alapján a haszonbérlet idıtartama az 5 évet eléri. Mint ahogy 
várható volt, sok ilyen szerzıdést kötöttek, és még több ilyen hosszú távú szerzıdés fog 
köttetni. 
 
3. Talajterhelési díj 
 

Talajterhelési díjat annak az ingatlan-tulajdonosnak/kibocsátónak kell fizetni, aki a 
mőszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, 
illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve a 
szennyvíztározót is – alkalmaz. A törvényi szabályozás szerint az önkormányzat a beszedett 
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talajterhelési díjat a környezetvédelmi alapjában elkülönítetve köteles kezelni, 
környezetvédelmi célok megvalósításához. A talajterhelési díj kiszámítása az egységdíj (120 
Ft/m3) és a területérzékenységi szorzó alapján történik (városunkban a területérzékenységi 
szorzó 1,5).  
A törvény szerint 2008-ban a 2007. évi vízfogyasztás szerint kiszámított talajterhelési díjnak a 
75 %-át kellett megfizetni. 
2008-ban 212 db bevallás érkezett. A fizetési kötelezettség összege 1.897.097,- Ft, míg a 
tényleges befizetés 1.306.499,- Ft volt.  
 
 
III. A helyi adóhatóság hatáskörébe tartozik az alábbi díjakkal, 
járulékokkal kapcsolatos ügyintézés is: 
 

 
Mezııri járulék: 
 

A Polgármesteri Hivatal Adócsoportja 2008. második félévétıl kapta meg a mezııri 
járulékkal kapcsolatos feladatok ellátását. A mezııri járulék fizetése bevallás alapján történik. 
Általános probléma, hogy nem nevezik meg a tényleges földhasználót. 

A mezııri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minısül, ami azt jelenti, 
hogy végrehajtásra csak az 5000 forint feletti tételeket lehet átadni, így sok esetben csak több 
éves tartozásokat lehet behajtani, ha azok idıközben nem évültek el. 
A járulékfizetési kötelezettségek az alábbiak szerint alakultak 2008-ban: 
 

 Belterület Külterület 
Járulékfizetıi létszám 1238 fı 508 fı 
2008. évi elıírás 4 374 968,- Ft 5 066 350,- Ft 

2008. évi tényleges 
befizetés 

3 967 588,- Ft  3 724 615,- Ft 

 
Az adatok alapján a teljesítés 81 %-os. 
Végrehajtásra összesen 1 082 450,- forint került. 
 
IV. A végrehajtási munkák értékelése 
 

A korábbi évekhez hasonlóan 2008 év utolsó hónapjaiban is a helyi adóbevételek – 
gépjármő és magánszemélyek kommunális adója – beszedése érdekében az irodai úton történı 
behajtási cselekményeken kívül a személyes megkereséseket is nagy számban alkalmazni 
kellett. Ennek eredményként az esetek kisebb hányadában azonnali kiegyenlítést nyert a 
hátralék. Az esetek többségében azonban, a részletfizetési kedvezmény következtében, 
elsıdlegesen a következı adóévben realizálódik a bevétel, úgy, mint a nyugdíj és a 
munkáltatói letiltások esetében. 

A végrehajtási eljárások során a kiküldött adó végrehajtási értesítık száma 2.795 db, 
míg a kiadott  letiltások száma  378 db. 

Az önkormányzat bevételeit képezik még az egyéb bevételek, melyek a rendırségi, 
vám-és pénzügyırségi szabálysértési és helyszíni bírságok kiszabását követı – be nem fizetett 
– adók módjára történı átadását jelenti.  
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Ezek az átadott tételek évrıl évre a mennyiségi gyarapodás következtében növekvı 
feladatot jelentenek. Ennek indoka az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 161. §-
ának változása, mely szerint a helyszíni birság a 3.000.- Ft-ot eléri vagy meghaladja, adók 
módjára kell behajtani. (5000.- Ft feletti összeg volt 2007. évben.) 2008-ban a rendırségi 
helyszíni bírságok adók módjára történı behajtása átadásának drasztikus emelkedése komoly 
munkaköri leterheltséget jelentettek.  

A behajtásra átadott ügyek nagymértékben olyan személyeket érintenek, akik a 
társadalom hátrányos helyzető, szegényebb rétegeibıl kerülnek ki, így nem csak a bírságok 
befizetése jelent problémát, hanem a kivetett helyi adók befizetése is. A behajtás során ezen 
személyek – a szabálysértési bírságok esetében – igen gyakran vállalják azt a lehetıséget, 
hogy a pénzbüntetést átváltsák közmunkára. 

A végrehajtás eredményességét és annak folyamatát nagyban akadályozza, hogy az 
elmarasztalt személyek fellelése, elérhetıségük megszerzése külön utánajárást igényel (pl.: a 
népesség nyilvántartó segítségével). 

A fentieken túl a behajtás sikerességét jelentısen meghatározza a jövedelem, 
lefoglalható ingóság, valamint az említett elérhetıség hiánya. 

 
Tapasztalat szerint a behajtási hatékonyság minden esetben fokozható a személyes 
megkeresésekkel, azonban a jelenlegi munkaerı kapacitást figyelembe véve ez csak az 
ügyfélkezelés, és a háttérmunkálatok hátrányára történhet. 

  
A végrehajtási ügyek: (4.407 db)  
- Letiltások 
- Adó végrehajtási értesítık 
- Behajthatatlanság 
- Behajtásra áttett tartozások 
Adók módjára behajtandó ügyek: (6.415 db)  
- Helyszíni bírság 
- Szabálysértési bírság 
- Idegen bevételek 
- Jelzálog bejegyzések 
  

A bírságok behajtása mellett feladat a hivatal más osztályain keletkezett hátralékos 
ügyfelek tartozásának beszedése is (pl: csatorna beruházás, mezııri járulék, megelılegezett 
gyermektartás, saját bírságok), valamint az idegen tartozások – melyek nem képezik az 
önkormányzat bevételeit – beszedése és átutalása a jogosult részére (pl.: társintézmények, 
földhivatalok, Országos Munkaügyi Felügyelıség, MÁK, Munkaügyi Központ).  

Az adócsoport az adóbevételek gyarapítása mellett 2008-ban más hatósági feladatokat 
is végzett, mint a hirdetmények kifüggesztése /339 alkalommal/, továbbá költségmentességre 
vonatkozó igazolások kiállítása, adó-és értékbizonyítványok elkészítése (végrehajtói 
eljárások, hagyatéki eljárások, gyámhatósági eljárások, banki hitelfelvételek, APEH eljárások 
esetében) /891 alkalommal/.  

 
Hátralék 
alakulás: 

2008.10.07 2008.11.05 2008.11.18 2008.12.08 2008.12.31 

Helyi adók: 92.291.537 65.404.907 58.258.347 54.190.829 39.415.293 
Egyéb: 29.805.221 29.526.832 29.895.432 30.479.093 28.998.201 
Összesen: 122.096.758 94.931.739 88.153.779 84.669.922 68.413.494 
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A fenti táblázatból kitőnik, hogy a hátralék összege a végrehajtási munkák kapcsán 
fokozatosan csökkent a behajtás különbözı idıpontjában. 
 
V. Összegzés 
 
A fentiek alapján az adóbevétel alakulása (adatok millió ft-ban): 
  
 Tervezett Tény 
Kommunális adó 49 49,2 
Gépjármőadó 112 117,7 
Iparőzési adó 220 258,1 
Bírság, pótlék 3,5 6,3 
Egyéb, szabálysértés, helysz.birs. 2 4,1 
Talajterhelés 0,5 1,3 
Idegenforgalmi adó 0,5 0,4 
Összesen: 387,5 437,1 
 
 
Összegezve a költségvetési tervben meghatározott adóbevételi terv teljesítésre került. Az 
Önkormányzat saját és sajátos bevételeinek 43 %-át adják az adóbevételek. Sajnos a 
fizetési morál egyre romlik, egyre több végrehajtási cselekményt kell foganatosítani. 
Fokozni kell a helyszíni megkeresést a hatékonyság növelése érdekében. A fizetési 
kedvezmények igénybevételének lehetıségét szélesebb körben ismertetni kell. 
 

Kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 
 

Békés Város Képviselı-testülete a 2008. évi helyi adózás tapasztalatairól szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs:         Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı 

 
Határid ı:     értelem szerint 
 
 
 
Békés, 2009. március 17. 
 
 
 
 Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
 Jegyzı  
 
…………………….. 
Pénzügyi ellenjegyzı 



1. számú melléklet 
 

 

Békés Város Önkormányzat 2008. évi tényleges közvetett támogatásai 
(Adatok ezer Ft-ban) 

 

Adóalapkedv. utáni adókedv. Adókedvezmény Összesen A támogatás 
kedvezményezettje 

(csoportonként) Jogcíme (jellege) Összege  Jogcíme (jellege) Összege   

Magánszemélyek 
kommunális adója 

  Mentesség 12 809 12 809 

Helyi iparőzési adó 300Ft alatti adóalap 505 Szakmunkás tanuló 18 523 

 Iparmővész 122 Pályakezdı alk. 14 136 

 İstermelı 10 134 Alkalm. létsz. növ. 185 10 319 

Összesen:  10761  13 026 23 787 


