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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. 
Statisztikailag kimutatható, hogy a helyi adókból származó önkormányzati bevétel évrıl évre, 
dinamikusan nı. 
Napjainkban a helyi adóbevételek rendszere egyre nagyobb szerepet kap mind az állami 
támogatások, pályázatok, mind hitel elnyerése esetében. 
 
Békés Város Önkormányzatának illetékességi területén a 2007. adóévben négy helyi és egy 
speciális adó mőködött:  

- vállalkozók helyi iparőzési adója 
- magánszemélyek kommunális adója  
- idegenforgalmi adó 
-   a magánszemélyek föld haszonbérbeadásából származó jövedelem utáni adó 
-   speciális adónem a gépjármőadó (2003-as adóévtıl a gépjármőadó teljes bevétele 

az önkormányzatot illeti meg, elıtte megosztott volt  meghatározott arányban az 
állami költségvetéssel). 

 
 
Vállalkozók helyi iparőzési adója (mértéke 2007-ben a nettó árbevétel 1,9 %-a) 
 
 
2007. adóévben költségvetésünkben 201 millió Ft került betervezésre, és 215,9 millió Ft 
összegben került elıírásra az iparőzési adó (lásd. 1. sz. melléklet). 
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A bevétel 231,1 millió Ft volt, amely összegben 595.500 Ft értékben a napi adóátalány 
szerepel, amelynek mértéke az ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén 2007-
ben 5000 Ft/nap . 
 
Az adóévben 2.152 db határozat készült, az adófizetésre kötelezett adóalanyok száma 1.402 
fı, amelyben 381 fı ıstermelı, illetve 143 db non-profit szervezet is szerepelt. A mentes 
adóalanyok száma 305 fı, melybıl 110 fı kezdı vállalkozó volt. 
Az adóztatás és adózás pontosabb ellenırzése céljából – a mulasztási bírságok kiszabásán 
kívül – az alábbi intézkedéseket tettük:  
- Minden évben megkérjük az APEH Békés Megyei Igazgatóságától a Békés Város 

Önkormányzatának illetékességi területén vállalkozási tevékenységet végzık adatait.  
- 283 esetben kértük az adózók bevallási és egyéb adatait, 8 esetben az adózók számlaszámait 
az APEH-tól.  

     - Az érvényes jogszabályoknak megfelelıen valamennyi adónem esetében a jelentıs 
adótartozással rendelkezık névsorát megküldtük 3.141 fı, összesen 31.797.284 Ft összegben 
az APEH Dél+alföldi Regionális Igazgatóságának, amely a fenti köztartozásokat levonja az 
esetleges kifizetéskor (pl. Áfa visszaigénylés, állami támogatás elnyerése).  
- A társas vállalkozások esetében a Békés Megyei Cégbíróságnál 15 db cég felszámolási 

eljárást kezdeményeztünk, illetve 15 esetben jelentkeztünk be felszámolásra. 
- A 2007-es adóévben 16 fı esetében kezdeményeztük a vállalkozói igazolvány 

visszavonását. 
 
Továbbra is elmondható, hogy az adóbevétel döntı részét néhány társas vállalkozás fizeti 
meg, míg a nagyszámú egyéni vállalkozó csak az adó töredékét viseli, mivel utóbbiak 
általában nem, vagy csak 1-2 fı munkaerıt foglalkoztatnak. 
 
A helyi iparőzési adóra vonatkozóan fontos megjegyezni, hogy a helyi rendeletünkben 
meghatározott adókedvezményeket 2007. december 31-ig lehetett igénybe venni, azzal a 
feltétellel, hogy a kedvezmények igénybevételére már 2003-as adóévben jogosultnak kellett 
lenniük az adóalanyoknak. 
 
 
 
Magánszemélyek kommunális adója (mértéke  2007-ben 8.000 Ft volt.) 
 
 
A magánszemélyek kommunális adója 1996. január hó 1. napján került bevezetésre az 
önkormányzat illetékességi területén. Az adó bevezetése során az adóalanyok részére – az 
adóköteles ingatlanok pontos adataival ellátott – adóbevallás került kiküldésre.  
2007-es adóévben azon személyek esetében, akik többszöri felszólítás ellenére sem adtak be 
adóbevallást, nem szabtunk ki mulasztási bírságot, de a 2008-as adóévben élni fogunk ezzel a 
jogszabályban biztosított eszközzel. 
Folyamatosan követjük a tulajdonos adataiban történı változásokat is, mert sok esetben az 
adóalanyok nem vallják be azokat.  
 
A 2007-es adóévre költségvetésünkben 49 millió Ft került betervezésre, és 49,9 millió Ft 
összegben került elıírásra az adó, míg a bevétel 48,5 millió Ft volt (lásd. 1. sz. melléklet).  
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A 2007-es adóévben 8.618 db kommunális adóhatározat készült, az adóalanyok száma 7.198 
fı volt. Mindezek mellett 2007-ben 163 adózót mentesítettünk az adó megfizetése alól, mivel 
70. életévüket betöltötték.  
 
 
Jelentıs többletmunkát jelent az, hogy az adózók továbbra is csak felszólításra, vagy jelentıs 
késéssel adják be bevallásukat, még akkor is, amikor pl. a 70. életév betöltése miatt az adó 
megfizetése alóli mentesítéshez szükséges a bevallás megtétele, bár az utóbbi években 
jelentıs segítséget kapunk a helyi ügyvédektıl, akik sokszor tájékoztatják ingatlan adás-
vételnél az ügyfeleket a szükséges teendıkrıl. 
 
A kommunális adó meg nem fizetése miatt az elmúlt évben 67 esetben jegyeztettünk be 
jelzálogjogot a Földhivatalnál, és 322 esetben bocsátottunk ki közvetlen letiltást. 
 
 
Földhaszon-bérbeadásból származó jövedelem adóztatása 
 
 
A magánszemélyek földhaszon-bérbeadásból származó jövedelem adóztatása 1998. január hó 
1. napjától került az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe. 
 
A 2007-es költségvetésünkbe nem került megtervezésre ezen adónem bevételként a 
jelentéktelen nagysága miatt, amit jól mutat a befizetés összege, amely 2007-ben 13.751 Ft. 
Az adóalanyok száma 2007-ben 3 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. 
 
 
 
Gépjármőadó 
 
 
2004. január 1. napjától megszőnt az a rendszer, hogy adatváltozás esetén az adózónak az 
okmányirodában és az önkormányzati adóhatóságnál is bejelentést kell tennie: az új rendszer 
alapján elég csak az okmányirodában bejelenteni a változást, mivel az egyszeri adatrögzítéssel 
az adatok bekerülnek az országos gépjármő nyilvántartásba is. 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Hivatala havonta szolgáltat adatot az 
illetékes önkormányzati adóhatóságnak január 31-ig az éves adóztatás alapját képezı 
gépjármővekrıl, valamint havonta az adókötelezettséget érintı évközi változásokról. 
 
Továbbra is probléma, hogy amennyiben a gépjármő tulajdon-átruházása esetén sem az eladó, 
sem a vásárló nem tesz eleget 15 napon belüli bejelentési kötelezettségének, akkor a 
tulajdonos-változás bejelentése évének utolsó napjáig az eladó az adó alanya, és nem a 
változás évének utolsó napjáig. Ez azt jelenti, hogy az eladó minimum egy évvel tovább fizeti 
a súlyadót, mivel hiába állapodnak meg, a vevı nem jelenti be a vásárlást /e rendelkezés 
2005. január 1. napjától hatályos/. 
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Békés Város Önkormányzatának illetékességi területén a 2007.01.01-tıl a gépjármőadó 
összege a gépjármőadóról szóló, többszörösen módosított 1991. évi LXXXII. törvény 7. §-
ában meghatározott adóalap a tehergépjármővek esetében minden megkezdett 100 kg-ja után 
1.200  Ft. 
A törvény szerint 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 csak 120 Ft/kW az adó mértéke. 
 
Ez a differenciált adómérték a törvény szerinti adóalap-változás következményeként az 
értékesebb gépkocsi után a jelenleginél magasabb, míg a kevésbé értékes gépkocsik után 
alacsonyabb adószint érvényesül. 
 
A 2007-es adóévre költségvetésünkben 112 millió Ft bevétellel számoltunk, és 117,7 milliót 
Ft összegben került elıírásra az adó, míg a bevétel 115,9 millió Ft volt (lásd. 1. sz. melléklet).  
 
2007-ben 5075 fı volt az adózók száma, és 6.793 db jármőbıl 6374 db után került elıírásra a 
gépjármőadó (lásd. 3. és 4. sz. melléklet). 
 
A gépjármőadó igazgatási feladatok ellátása során a tavalyi évben 7101 db határozat készült, 
ebbıl mentes határozat 158 db.  
Azon adóalanyok esetében, akiknél a gépjármőadó tartozás az egyévi adótételt meghaladja, 
kezdeményezzük az Okmányirodánál a gépjármőnek a forgalomból történı kivonását. A 
tavalyi évben 87 esetben kezdeményeztük gépkocsi kivonását . Jól megfigyelhetı, hogy évek 
óta növekszik mind az adóalanyok, mind a gépjármővek száma, és ezzel növekszik az 
adóbevételünk is.  
Közúti közlekedési szolgáltatást végzı vállalkozások esetében észlelhetı az a tendencia, hogy 
a gépjármőveket évközben többször kivonják a forgalomból, ezáltal csökkentve a kiadásaikat 
(adó, biztosítás), de az önkormányzati bevételeket is. 
 
 
Gépjármőadó részletfizetés engedélyezése esetében az elmúlt években több alkalommal 
éltünk az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény biztosította azon eszközzel, mely 
szerint amennyiben valószínősíthetı, hogy a követelés kielégítése veszélyben van, az 
adóhatóság biztosítási intézkedésként végzéssel elrendeli meghatározott dolog 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 kilenc esetben gépjármővek törzskönyvét foglaltuk le, így 
biztosítva az adó megfizetését. Ezen eszközzel a közeljövıben is élni kívánunk. 
A 2007-es adóévben a mentességi feltételek szigorodása miatt 36 %-kal csökkent a mentes 
adóalanyok száma. 
 
 
Idegenforgalmi adó 
 
 
Békés Város illetékességi területén 2000. évben került bevezetésre az idegenforgalmi adó, 
amelynek a mértéke minden megkezdett vendégéjszakánként 200.- Ft/fı 2007. 01.01.-tıl (A 
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helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény alapján ezen adó mértéke maximálisan 300.- Ft/ fı 
/nap). 
 
Az adózók (fizetı vendéglátóhelyek) száma 9 db volt, összesen 355.00 Ft  összegben írtuk elı 
az adót, amely teljes mértékben befolyt önkormányzatunkhoz. Jelentısebb szálloda, 
szállásadóhely, illetve a Dánfoki Üdülıközpont mőködésének hiányában nagyobb 
költségvetési bevétellel nem számoltunk. 
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.  
 
 
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 talajterhelési díjból származó bevétel 2004. július 1. napjától illeti meg önkormányzatunk 
költségvetését. 
2007-ben 126 db bevallás érkezett, ebbıl 107 esetében fizetési kötelezettség keletkezett, míg 
19 esetben mentesült a fizetési kötelezettség alól az adóalany.  
A fizetési kötelezettség összege 994.893 Ft, míg a tényleges befizetés 1.101.698 Ft volt.  
 
 
 
Pótlékok, mulasztási bírságok 
 
 
A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó 
köztartozások nyilvántartásáról, kezelésérıl és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM 
rendelet módosításával 2001. január hó 1. napjától a pótlékokat, mulasztási bírságokat önálló 
számlaszámon kell nyilvántartanunk, vezetnünk. 
 
2007. évben a helyi adó esetében 4.478 fı részére, 5,1 millió Ft értékben kellett az adózóknak 
a pótléktartozást megfizetni, míg a  befizetések összege 2.5 millió Ft volt.  
(Megjegyzendı, hogy ezen összeg lényegesen több lett volna, ha az adóhatóság nem él azon 
jogszabályi lehetıséggel, amely szerint a tıke egyösszegő megfizetése esetén a pótléktartozás 
törlésére van lehetıség, az adózó vagyoni, szociális helyzetére való figyelemmel)  
 
 
A fent említett jogszabály szerint késedelmes adóbevallás vagy feltöltési kötelezettség 
elmulasztása esetén mulasztási bírságot kell kiszabni az adóalany részére: iparőzési adó 
esetében 156 alkalommal került kiszabásra a mulasztási bírság, helyi adó esetében 
összességében 195 esetben 2,2 millió Ft összegben szabtuk ki ezen bírságot,az elıírásokkal 
szemben 1.512.044 Ft került befizetésre 
A pótlékoknál és mulasztási bírságoknál elmondható, hogy plusz, extra bevételek a helyi 
adóztatás során, mivel a legfontosabb feladat a tıketartozások beszedése.  
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Végrehajtási munka összegzése 
 
 
Az adóbevételek csak a végrehajtási munka fokozásával teljesíthetıek. A végrehajtási munka 
a II. félévi befizetési idıpontot (általában szeptember 15.) követı 1 hónapon belül kezdıdik.  
A 2007-es adóévben a lehetı legkorábbi idıpontban, szeptember végén elkezdtük a 
végrehajtást. Az elmúlt év október elején valamennyi helyi adó esetében a végrehajtási 
munkát az adóelıíráshoz képest 112 millió Ft kintlevıséggel kezdtük, november elején az 
adóelıíráshoz képest 82 millió Ft tartozás volt, december elején már 62 millióra csökkent, év 
végére 53 millió Ft-ra lecsökkent.(Ebbıl 33 millió Ft a helyi adó). 
 
Összességében, a 2007. évi, költségvetési 371 millió Ft pénzügyi tervvel szemben, 2007. 
december 31-ig több mint 403,1 millió Ft bevételt teljesítettünk. 
 
Sajnos a végrehajtási munka eredménye sok esetben csak a következı év elején jelentkezik, 
mivel a munkáltatók, az illetékes Nyugdíjigazgatóság csak késıbb tudják levonni a 
tartozásokat, így azok csak január 1. után jelentkeznek. 
Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy az önkormányzati adóbevételek behajtásán kívül 
más hatóságok megkeresésére is behajtást kell végeznünk, amely egyre nagyobb számú, és 
egyre jelentısebb leterheltséget jelentett. A tavalyi évben 387 db helyszíni bírságot, 384 db 
szabálysértési bírságot, valamint 35 db egyéb bírságot kíséreltünk meg behajtani. Általában 
elmondható, hogy olyan személyek esetében kérnek adóbehajtást, akik a helyi adót sem 
szokták megfizetni. 
 
 Ezen megkeresések egyébként nagy része sikertelenül zárult az alábbi okok miatt: 
 
- az adós nem található meg, elköltözött, 
- nincs lefoglalható ingatlanvagyona, 
- letiltható jövedelemmel nem rendelkezik. 
 
A helyszíni és szabálysértési, valamint idegen bírságok behajtása között a legfontosabb 
különbség az, hogy az utóbbit az azt kiszabó szervhez kell megküldenünk, míg a helyszíni és 
szabálysértési bírságok önkormányzatunk költségvetését illetik meg. 
A tavalyi évben helyszíni, szabálysértési és egyéb bírságot 4.915.430 Ft összegben írtuk elı, 
és 2.138.966 Ft összegben szedtük be, míg idegen bírságot 1.831.660 Ft összegben írtunk elı, 
a bevétel pedig 384.809 Ft volt. 
 
Szükséges megemlíteni, hogy ezen esetek nagy részében helyszíni cselekményeket is kell 
foganatosítunk ugyanúgy, mint a vagyoni bizonyítványok kiállításánál. Az ezen ügyekkel 
foglalkozó munkatársak az elmúlt évben 801 esetben állítottak ki hagyatéki tárgyaláshoz vagy 
hitelkérelemhez, illetve bírósági végrehajtó és az APEH megkeresésre adó-és 
értékbizonyítványt , 208 db vagyoni bizonyítványt a rendırség megkeresésére készítettek el . 
Mindezek mellett összesen 67 esetben jegyeztetett be, vagy töröltetett jelzálogjogot. 
Munkahelyi adatokat az illetékes OEP-tıl 171 esetben, míg bankszámla adatokat az illetékes 
pénzintézetektıl 200 esetben kértünk 
 
A végrehajtási munka során 1216 db végrehajtási értesítıt, 424 db letiltást, 738 db inkasszót 
bocsátottunk ki 2007. évben. 
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Az adózás összegzése 
 
 
A helyi adózással kapcsolatos aktuális feladatokról, kötelezettségekrıl rendszeresen 
felhívásokat, tájékoztatást jelentetünk meg a helyi sajtóban (Városházi Krónika, Torony 
Rádió). Ezen túlmenıen írásos tájékoztatók, nyomtatványok kiküldésével is segítjük az 
adóalanyokat adókötelezettségeik teljesítésében. A nyomtatványok megtalálhatóak Békés 
Város honlapján is (www.bekesvaros.hu). 
 A legjelentısebb önként vállalt feladatként az I. félévi adókötelezettség teljesítéséhez a 
tájékoztató és csekk, valamint az iparőzési adó esetében az adóbevallási nyomtatványok, 
kiküldését lehet nevesíteni. Ez kb. 17 ezer adólevél kipostázását – egy évben 2 alkalommal – 
jelenti. Az adólevelek kipostázására általában 5 önkormányzati kézbesítıt veszünk igénybe, 
akik másfél-két hét alatt juttatják el az adóleveleket az adófizetıkhöz. 
A jövı fontos feladata, hogy lehetıvé tegyük a városi honlapon a bevallási nyomtatványok 
elektronikus úton történı kitöltését. 
 
Jelentıs többletmunkát eredményeznek az alábbi, jogszabályi változásokból fakadó 
többletfeladatok: 
- Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján a közvetett 
támogatásokat - így az adókedvezményeket is – mérlegbeszámolóhoz, költségvetési terv 
készítéséhez adónemenként, névszerinti bontásban, összegszerően kimutatásban csatolni kell  
(lásd. 5. számú melléklet); 
- Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérıl szóló 
249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet módosítása alapján a költségvetési beszámolóhoz 
csatolni kell a helyi adókkal és adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos 
követelések értékelését is. 
 
Sajnos az ÖNKADÓ program csak részben ad segítséget a feladat elvégzéséhez, nagyrészt 
manuális módszerrel kell elvégeznünk a jogszabály által elıírt nyilvántartások vezetését. 
 
A legtöbb problémát továbbra is az jelenti, hogy késedelmes adóbevallás esetén mulasztási 
bírságot kell kiszabnunk, függetlenül attól, hogy a mulasztó esetleg az adót idıben megfizeti.  
 
A mulasztásokon túl az alábbi hibák fordultak elı nagyobb számban: 
 
- a bevallási nyomtatványt nem írják alá, 
- a bevallási nyomtatványhoz szükséges mellékleteket nem csatolják (pl. adásvételi szerzıdés, 
hagyaték átadó végzés), 
- hiába küldjük ki az adókötelezettségrıl szóló I. és II. félévi tájékoztatót csekkel együtt, még 
mindig sok esetben nem megfelelı módon fizetnek, 
- többszöri felszólítás ellenére sem adják be a bevallást, 
- az adómegfizetés elkerülése céljából nem veszik át az elıíró határozatot, 
- a lakcímváltozást nem jelentik be az adóalanyok (mivel a lakcímnyilvántartás és a helyi adó 
számítógépes rendszere közvetlenül nem kapcsolható össze, ezért csak célirányos keresést 
folytathatunk le). 
 
 



 

 

8 

8 

Az Önkormányzat adóztatási feladata egyre inkább nı. Egyre több idegen szerv él jogszabály 
adta lehetıségével, és teszi át adók módjára történı behajtásra tartozását.  
Növekszik az állam által megelılegezett tartásdíjak adók módjára történı behajtások száma, 
összege, melyek gyakorlatilag behajthatatlanok. A pénzintézetek gyakrabban kérik az Adó és 
értékbizonyítvány kiállítását – elsısorban SZOC.POL  igénybevételéhez. 
 
Az iparőzési adó mentességek megszüntetése miatt növekszik az adókötelezettek száma. A 
PM illetve az Államkincstár újabb statisztikai adatokat kér, ami manuális kigyőjtési 
munkálatokat igényel. (Az ÖNKADO rendszer nincs erre kifejlesztve.) 
 
Az adóztatási feladaton kívül még – az önkormányzati feladatként meghatározott – 
hirdetmények kifüggesztése és záradékolása is munkafeladatunkba van sorolva, melynek 
száma a jogszabályi változások miatt növekszik (elıvásárlási szerzıdések). 
  
Az átszervezés miatti 1 fı létszámcsökkentés jelentıs többletmunkát jelent az adócsoport 
munkatársaira, ami a végrehajtási munkák eltolódásához vezet, illetve az ellenırzések 
számának csökkenését okozhatja. 
 
A gazdasági szabályzók súlyos terhet rónak a vállalkozásokra, amely egyre rontja az adózók 
fizetıképességét és az adóbeszedés hatékonyságát. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

Békés Város Képviselı-testülete a 2007. évi helyi adózás tapasztalatairól szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs:  

 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı 
 

Határid ı:  
 

Értelem szerint 
 
 
 
Békés, 2008. március 17. 
 
 
 
 Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
 Jegyzı  
 
…………………….. 
Pénzügyi ellenjegyzı 



1. sz. melléklet 
 
 
 

HELYI ADÓBEVÉTELEK (MILLIÓ FT -BAN)  
 
 
 

2007.  

Terv folyó évi helyesbített Tény 

Helyi iparőzési adó 201 215.9 231.1 

Gépjármőadó 112 117.7 115.9 

Magánszemélyek 
kommunális adója 

49 49.9 48.5 

Földhaszon 
bérbeadásból származó 
jövedelem adója 

- - 0.01 

Idegenforgalmi adó 0.5 0.3 0.3 

 



                               2. sz. melléklet  

KÖZTARTOZÁSOK BEHAJTÁSA APEH FELÉ 

Év 2007. 
Személy 
/ Fı / 

3141 

Összeg 
/ Ft / 

31 797 284 

 



3. sz. melléklet 
 
 
 
 

GÉPJÁRMŐVEK FAJTÁJA AZ EL İZİ ÉVEKBEN  
 
 
 

2007 

1. Személyszállító gépjármő 5.048 

2. Autóbusz 24 

3. Tehergépkocsi 672 

4. Vontató 52 

5. Motorkerékpár  226 

6. Lakókocsi - 

7. Lakóautó 0 

8. Sátras utánfutó - 

9. Pótkocsi 498 

10. Egyéb - 

11. Utánfutó 385 

Összesen: 6905 

 



4. sz. melléklet 
 
 
 
 

GÉPJÁRMŐ MENTESSÉGEK 
 
 

 
2007. 

Nem mentes (db) 6374 

Költségvetési szerv, egyház, társadalmi szervezet (db) 44 

Mozgáskorlátozott személy gépjármőve (db) 375 

Muzeális jellegő gépjármő (db) - 

Kommunális gépjármő (db) - 

Összesen (db): 6793 

 



                                                                                                                                                                                            5.sz. melléklet       
 
 

 
                Adatok ezer Ft-ban 

 

Békés Város Önkormányzat 2007. évi tényleges közvetett támogatásai 

Adóalapkedv. utáni adókedv. Adókedvezmény Összesen A támogatás 
kedvezményezettje 

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

Magánszemélyek 
kommunális adója 

  Mentesség 12 305 12 305 

Helyi iparőzési adó 300Ft alatti adóalap 440 Szakmunkástanuló 27 467 

 Iparmővész 82 Pályakezdı alk. 25 107 

 İstermelı 7 281 Alkalm. létsz. növ. 856 8 137 

Összesen:  7 803  13 213 21 016 

 
 
 
 

 
    
 
 


