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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

A helyi adóhatóság minden év első felében beszámolót terjeszt a Képviselő-

testület elé az előző évi önkormányzati adózás tapasztalatairól.  Az éves 

költségvetésünkben az állami normatíváknál jóval nagyobb nagyságrendűek a 

helyi adóbevételek, ezek a települési önkormányzatok helyi közszolgálati 

feladatainak megoldásához szükséges források megteremtésének egyik eszközei. 

Az önkormányzat gazdálkodásában egyre jelentősebb szerepet töltenek be a 

különböző adónemekből származó bevételek, hiszen a kötelező feladatokhoz 

képest szűkös állami támogatások miatt is egyre nagyobb szükségünk van saját 

forrásokra. 

Az önkormányzati adóhatóság által beszedett helyi adók tervezhető és biztos 

bevételi forrást jelentenek Mátraszentimre Önkormányzatának. Az 

önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges 

források jelentős részének a beszedését. A 2014. évi költségvetési 

zárszámadásban kimutatásra került, hogy   a helyi adóbevételek  a 

legjelentősebb saját bevételi források.   

Az önkormányzati adóigazgatási hatáskör gyakorlója a jegyző.  

 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h)  pontja alapján a helyi önkormányzat 

dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről.  Magyarország  helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 42. § (1) bek. alapján a 

képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át  a rendeletalkotás.   

A  helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdése 

rendelkezik arról, hogy e törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat 

képviselő-testülete rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be. 

A Htv. 6. § c) pontja alapján az önkormányzat  adó megállapítási joga arra 

terjedhet ki, hogy  az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat 

gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez 

igazodóan állapítsa meg.  

 

Adóhatósági ügyekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi  XCII. tv-ben 

(továbbiakban: Art.),  illetve az ebben a törvényben  nem szabályozott 

kérdésekben a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló  2004. évi CXL. törvényben  foglalt szabályok szerint jár el 

az önkormányzati adóhatóság. 
 

A gépjárműadót az 1991. évi LXXXII. törvény szabályozza, helyi rendelet 

erről nem rendelkezik.  
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Mátraszentimre Önkormányzatánál 2014. évben az alábbi adók  voltak 

bevezetve: 

 

 

Építményadó 

 

A 22/2002. (XII.3.)  rendelettel  került bevezetésre az építményadó. 

2011. január 1-jétől jogszabályi változások miatt (épület utáni idegenforgalmi 

adó megszűnése) az építményadó  a jogi személyeken túl kiterjesztésre került a 

magánszemélyekre is. A magánszemélyek a hétvégi házak után fizetik az 

építményadót. Így a kettős adóztatást elkerülvén a kommunális adót fizetők, már 

nem fizethetik a lakás utáni építményadót.  

A  helyi adó  törvény alapján  mentesek a költségvetési szervek, egyházak 

tulajdonában lévő ingatlanok, illetve feltételes mentességben részesül  a 

társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a 

köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a 

magánnyugdíjpénztár, a költségvetési szerv, a költségvetési szervnek nem 

minősülő nevelési-oktatási intézmény és - kizárólag a helyi iparűzési adó 

vonatkozásában - a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő 

nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben 

folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után 

sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv 

esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége 

nem keletkezett. (Ez a feltételes mentesség minden helyi adónemre vonatkozik) 

 

Az önkormányzat illetékességi területén a fent felsorolt jogi személyeknek 

számos üdülője van (pl. környezetvédelmi felügyelőségek, önkormányzatok, 

egyéb költségvetési szervek stb.), melyektől bevételt nem tudunk realizálni.   

 

Az építményadó kivetés 2014-ban (2014. december 31-i állapot szerint)  1130 

adóalanyt terhel, 1278 adótárgy után. Sok esetben egy ingatlan után tulajdoni 

hányaduk alapján adóznak az adóalanyok. Az építményadó  mértéke az 

önkormányzati rendelet alapján adótárgy fajtánként eltérő:  

(1) üdülő, lakás  esetén: 

a) 100 m2 hasznos alapterület alatt:                                               360 Ft/m2 

b) 100 m2 hasznos alapterület felett:                                              420 Ft/m2                             

(2)  szállásépület esetén:                                                                          420 Ft/m2 

(3) kereskedelmi egység esetén:                                                              360 Ft/m2 

(4) egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (10. § 20.pont ):                 210 Ft/m2  

(5) lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtároló esetén:                           210 Ft/m2 

 

A 2014. évi folyó évi kivetés (előírás) 28.630.537 Ft volt.   

(A folyó évi kivetés az építmény-, telek-, kommunális adónál  májusban kerül 

lezárásra.  
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A kivetés lezárás utáni  évközi változások /május utáni előírások, törlések stb./, 

a múlt évi hátralék, valamint  a folyó évi kivetés adja az összes helyesbített 

tartozás összegét.)    

2014.12.31-én 1.838.654  Ft építményadó hátralékot tartunk nyilván, mely 

665.540 Ft behajthatatlanná nyilvánított tartozást is tartalmaz, így a december 

31-én ténylegesen fennálló hátralék 1.173.114 Ft. 

 
Adónem 2013. évi  

hátrálék 
2014. évi 
előírás 

Összes 
helyesbített 

tartozás*                       

Hátralék 
2014.12.31-én**                 

Teljesítés  

Építményadó 2.566.097  28.630.537 31.637.823 1.838.654 94 % 

* összes helyesbített tartozás= múlt évi hátralék + folyó évi előírás  évközi változások (törlés, előírás) 

        ** Ebből behajthatatlan 665540 Ft. 

 

ezer Ft 
Pénzforgalmi bevétel 

a költségvetési 

beszámoló alapján 

29674 

 

 

Telekadó: 

 

A 16/1995. (XII.12.) rendelettel került bevezetésre a telekadó. 

A telekadónak mind a jogi személyek, mind a magánszemélyek az alanyai. A 

beépítetlen belterületi ingatlanok, illetve 2009-től az 1000 m2 területet 

meghaladó  beépített ingatlanok  kerültek a telekadó hatálya alá. A telekadó 

rendelet alapján az   üres ingatlan  beépíthetősége nem függvénye az 

adóztatásnak, melyet leginkább sérelmeznek az ilyen ingatlan utáni   telekadót 

fizetők, hiszen évekig, akár évtizedekig  fizetnek egy olyan ingatlan után, 

melyre nem adható építési engedély,  azaz nem beépíthetőek.    Az 1000 m2 

alatti ingatlanok  telekadó mértékét 2005. évtől a képviselő-testület nem emelte,  

mértéke 2013. évben is  1000 m2-ig 50 Ft/m2, az 1000 m2 feletti ingatlanok 

esetében plusz 25 Ft/m2.  

A telekadó alanyok száma:  328,  akik 557 adótárgy után adóznak. Ennél az 

adónemnél is előfordul, hogy egy ingatlan után tulajdoni hányaduk arányában 

adóznak  az adóalanyok.  

A 2014. évi folyó évi kivetés (előírás) 16.404.465 Ft volt.  

 
Adónem 2013.  évi 

hátralék 
2014. évi 
előírás 

Összes 
helyesbített 

tartozás*                          

Hátralék 
2014.12.31-én**                 

Teljesítés  

Telekadó 6.246.724 16.404.465 22.856.048 8.384.726 73 % 

* összes helyesbített tartozás: múlt évi hátralék + folyó évi előírás  évközi változások (törlés, előírás) 

      ** ebből nem esedékes hátralék  287839 Ft 
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ezer Ft 
Pénzforgalmi bevétel 

a költségvetési 

beszámoló alapján 

14356 

 

Magánszemélyek kommunális adója 

 

A magánszemélyek kommunális adója  a   3/1992. (VII.27.) rendelettel került 

bevezetésre.  

A csak  magánszemélyeket terhelő adónem 2011. évtől   lakások után  került 

megállapításra, mivel a gépjárműtárolók és az üzletek adózása  2011. január 1-

jétől az építményadó rendelet hatálya alá tartoznak.  Az adóalanyok többségét a 

helyi lakosok adják, de ezt az adót fizetik az újonnan épülő családi ház 

tulajdonosok, ill. a már lakóház minősítésű ingatlant vásárlók is.  Az összes 

adónem közül ennek az adónemnek a legkedvezőbb az évi adótétele 2014-ben 

lakás után 6000 Ft/év, mely 2010. évtől változatlan adótétel.  

Ez a legkisebb bevételt eredményező adónem,  

A 2014. évi folyó évi előírása 2.059.399 Ft volt.  

A kommunális adóalanyok száma: 366, akik 381 adótárgy után adóznak.   

 
Adónem 2013. évi 

hátralék 
2014. évi 
előírás  

Összes 
helyesbített 

tartozás* 

Hátralék 
2014. 12.31-én 

esedékes 

Teljesítés  

Komm.adó 293.160 2.059.399 2.370.871 415.511** 82 % 

* összes helyesbített tartozás: múlt évi hátralék + folyó évi előírás  évközi változások (törlés, előírás) 

      ** ebből nem esedékes hátralék  6000 Ft 

 

 

ezer Ft 
Pénzforgalmi bevétel 

a költségvetési 

beszámoló alapján 

1928 

 

 

Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó 

 

Az önkormányzat saját bevételeinek,   az ebből az adóból származó bevétele az 

egyik legfőbb forrása, hiszen ez az egyetlen olyan helyi adófajta, aminek 

beszedett adó forintja  után  normatív támogatást  ad az állam:  minden beszedett 

forint után 1,50 Ft állami támogatást kapott  az önkormányzat.  
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Az  adó mértéke 2014-ben személyenként és vendégéjszakánként 350  Ft volt. 

Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettek száma (kereskedelmi 

szálláshelyek, ún. „vállalati üdülők”, magánszállások) 92, melyből a 

magánszálláshely engedéllyel rendelkezők száma: 47 (392 férőhellyel).   

Sajnos azonban több szálláshelyről rendszerint 0 Ft-os bevallások érkeznek, 

mivel nem aktívak az év minden szakaszában, ill. egész évben. 

A magánszálláshelyek (egyéb) szálláshelyek által közölt statisztikai adatok 

alapján  a belföldi éjszakák száma: 10372, a külföldi éjszakák száma: 87, de 

hozzá kell tenni, hogy magánszálláshely (egyéb szálláshelyként) kérte 

nyilvántartásba vételét több, nagyobb vendégforgalmat lebonyolító szállásadó is. 

A táblázat (1. melléklet) a 2013-2014. évi  bevallott vendégéjszakákat  

hasonlítja össze. A téli hónapok gyengébbek a 2013. évhez képest, mely 

valószínűleg a hóviszonyokat tükrözi. A nyári ill. azok a hónapok melyekben 

hosszú hétvégék voltak erősebbnek bizonyulnak. 

 

Az adónemből befolyt befizetések alakulása a 2014. évben: 
Adónem 2013. évi  

hátralék 
2013. évi 
kivetés 

Összes 
helyesbített 

tartozás*                        

Hátralék    
2014.12.31-én              

Teljesítés  

Tartózkodás  utáni 
idegenforgalmi adó  

1.019.100 - 33.603.000 631.250 98% 

* összes helyesbített tartozás: múlt évi hátralék + folyó évi előírás  évközi változások (törlés, előírás) 

 

ezer Ft 
Pénzforgalmi bevétel 

a költségvetési 

beszámoló alapján 

33018 

 

Épület utáni idegenforgalmi adó 

 

2011. január 1-jétől az 1990. évi C. tv. módosítása alapján  hatályon kívül lett 

helyezve az épület utáni idegenforgalmi adó adónem, mely a magánszemélyek 

tulajdonában álló hétvégi házakat adóztatta. 

Az önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezte  az 

idegenforgalmi adóról szóló  8/1991. (XI.21.)  rendeletét, és a tartózkodás utáni 

idegenforgalmi adóról új rendeletet alkotott.   

Épület utáni idegenforgalmi adó címén a 2011. december 31-ig keletkezett, 

illetve a visszamenőlegesen előírt adótartozásokat tartjuk nyilván. 

 
Adónem 2013. évi 

hátralék 
2014.  évi 

előírás 

Összes 
helyesbített 

tartozás* 

Hátralék                 
2014.12.31-én  

Épület utáni 
idegenforgalmi 

adó 

384.300 - 311.850 247.450 

* összes helyesbített tartozás: múlt évi hátralék + folyó évi előírás  évközi változások (törlés, előírás) 
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ezer Ft 
Pénzforgalmi bevétel 

a költségvetési 

beszámoló alapján 

64 

Helyi iparűzési adó 

A  helyi  iparűzési adó 2000. január 1-jétől került bevezetésre a 12/1999. 

(XI.26.)  rendelettel. 

A  helyi iparűzési adó  az itt székhellyel vagy telephellyel rendelkező 

vállalkozásokat terheli.  A 2010. évtől az adó mértéke változatlanul 1,7 %.  

2014. évben 121 vállalkozó nyújtotta be 2013. évről  az  iparűzési adó 

bevallását, 7-en záró bevallást adtak.  

A 2013. évi iparűzési adó bevallások alapján az önkormányzat felé kimutatott 

adóalap: 1.813.101.332 Ft, ennek az összegnek az 1,7%-a  –  30.822.721  Ft – a 

2013. évi alapadó.   

 

Ideiglenes iparűzési adó fizetési kötelezettség terheli azokat az építőipari 

vállalkozásokat, akik 30 napon túli építőipari tevékenységet végeznek az 

illetékességi területünkön, ami  180 napot meghaladóan állandó jellegű iparűzési 

tevékenységnek minősül.  Az ideiglenes iparűzési adónak a mértéke 4000 Ft/nap 

a tevékenység  31. napjától kezdve.  Ideiglenes iparűzési adó címén  2014. 

évben 740.000 Ft bevétel realizálódott.    

 
Adónem 2013.  évi 

hátralék 
2013.  évi 

előírás  

Összes 
helyesbített 

tartozás*                        

Hátralék   
2013.12.31-én               

Teljesítés  

Iparűzési adó 502.718 - 41.924.602 758854 98 % 

* összes helyesbített tartozás: múlt évi hátralék + folyó évi előírás  évközi változások (törlés, előírás) 

 

ezer Ft 
Pénzforgalmi bevétel 

a költségvetési 

beszámoló alapján 

41224 

 

Gépjárműadó  

A gépjárműadóban érintett járművek központilag egységes szabályok alapján 

kerülnek adóztatásra.  A gépjárműadó az ún. átengedett központi adók 

kategóriájába tartozik.  A képviselő-testületnek az adóztatást befolyásoló hatása 

nincs,   míg korábban 100 %-ban átengedett adónak számított, addig 2013. 

január 1-jétől megváltozott a bevételek elosztása: a bevétel  60 %-a az állami 

költségvetést,  és csak 40 %-a illeti az önkormányzati költségvetést.  

 

Az adóztatás a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 

Hivatala által az önkormányzati adóhatóságok részére történő adatszolgáltatás 

(okmányirodák) alapján történik. Az éves adóztatás alapját képező adatokat 
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minden év január 31-ig megkapja a helyi adóhatóság, ezt követően pedig az 

adókötelezettséget érintő évközi változásokról havonta történik adatszolgáltatás.  

A gépjárműadó adóalanyiságnál legtöbb esetben a január 1-i állapot az irányadó, 

kivéve új gépjárművek vásárlásánál, ill. forgalomba történő kivonás, és 

visszahelyezés eseténél, ilyenkor ugyanis a vételt ill. a  változást követő hónap 

az adókötelezettség keletkezésének  vagy megszüntetésénél  az időpontja. 

A  személygépjárművek a teljesítményük (kW)   alapján kerültek 

megadóztatásra, figyelembe véve a gépjármű korát is. A vagyonarányos 

közteherviselés és az igazságosság elvének szem előtt tartásával az értékesebb 

(fiatalabb, nagyobb teljesítményű gk.)  személygépkocsik után magasabb, míg a 

kevésbé értékes gépkocsik után alacsonyabb adót kell fizetni. A 

tehergépjárművek utáni gépjárműadó alapja továbbra is az önsúly + a raksúly 50 

%-a. Községünkben 155 adófizető és 211 gépjármű van (2014. májusi adat):      

160 személyautó,  33 tehergépjármű, 1 autóbusz, 6 motorkerékpár, 11 pótkocsi. 

A súlyos mozgáskorlátozottság címén igénybe vehető gépjárműadó  mentesség 

igénybevételének feltételei megváltoztak, a korábbi ún. 7 pontos orvosi igazolás 

nem fogadható el, a továbbiakban a rehabilitációs szakigazgatási szerveknek 

jogosultsága a közlekedőképességet megítélni.  

A korábban ilyen jogcímen mentességet igénybe vevők tájékoztatásra kerültek a 

megváltozott feltételekről, azonban  2014. évben nem élt ezzel a lehetőséggel 

senki sem.   

Nem minden gépjárműt terhel fizetési kötelezettség: költségvetési szerv miatti 

adómentesség címén 5 gépjármű mentesül 103.726 Ft,  egyházi tulajdon miatt 2 

gépjármű  mentesül  18.315  Ft összegben. Különböző környezetvédelmi 

osztálykódok jogcímén az érintett autók tulajdonosai kedvezményben 

részesülnek, melynek összege 142.416 Ft volt 38 gépjármű után. 

 

 
Adónem 2013.  évi 

hátralék 
2014.  évi 

előírás 

Összes 
helyesbített 

tartozás*                        

Hátralék   
2014.12.31-én               

Teljesítés  

Gépjárműadó  443.746 3.514.858 3.966.067 638.115 84 % 

* összes helyesbített tartozás: múlt évi hátralék + folyó évi előírás  évközi változások (törlés, előírás) 

      ** ebből nem esedékes hátralék  10604 Ft 

 

ezer Ft 
Pénzforgalmi bevétel 

a költségvetési 

beszámoló alapján 

(40 %) 

1338 

 

A központi költségvetést megillető 60 %-os utalás összege 2014-ben: 2.007.103 

Ft. 
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Késedelmi pótlék 

 

A késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, mulasztási bírság, adóbírság 

sajátossága, hogy a tervezéskor csak becsülhető, hiszen elsősorban az adózók 

fizetési készségének, bevallási kötelezettségük teljesítésének függvénye.   

Fizetési késedelem esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék 

mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.  

A jegybanki alapkamat a 2014. évben  2,85 % és 2,1 % között mozgott.  

A  kimutatott  pótlék tartozás legnagyobb részét továbbra is a nagyobb telekadó 

hátralékkal rendelkező adózók pótléktartozásai adják. 

 

 
Adónem 2013. évi  

hátralék 
2013. évi 
előírás 

Összes 
helyesbített 

tartozás* 

Hátralék                  
2014.12.31-én  

Késedelmi pótlék 2.836.391 - 3.248.661 3.079.621 

* összes helyesbített tartozás: múlt évi hátralék + folyó évi előírás  évközi változások (törlés, előírás) 

 

ezer Ft 
Pénzforgalmi bevétel 

a költségvetési 

beszámoló alapján 

183 

 

Bírság és végrehajtási költség 

 
Adónem 2013. évi  

hátralék 
2014. évi 
előírás 

Összes 
helyesbített 

tartozás* 

Hátralék                  
2014.12.31-én  

Bírság 70.000 110.600 170.600 60000 

* összes helyesbített tartozás: múlt évi hátralék + folyó évi előírás  évközi változások (törlés, előírás) 

 

 

ezer Ft 
Pénzforgalmi bevétel 

a költségvetési 

beszámoló alapján 

100 

 

 

Adók módjára behajtandó köztartozások 
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• Az Egyéb bevételek számlán  a 2012. április 15-től hatályos új szabálysértési 

törvény rendelkezései miatt, mivel a helyszíni bírságok végrehajtásra történő 

átadása 2012. második félévtől megszűnt, ill. saját hatáskörben sem került ilyen 

jogcímen bírság megállapításra, nem volt sem előírás, sem bevétel.  

 

• Az Idegen bevételek számlán a korábbi hatósági megkeresések alapján 

133.000 Ft hátralékot tartunk nyilván egy adózónál közigazgatási bírság címén, 

melyet közlekedési szabályszegések miatt szabott ki a hatóság.  

2014. évben nem történt újabb megkeresés ilyen jogcímen. 

 

Egyéb adóhatósági feladatok 

 

A talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatokat a Környezetterhelési díjról szóló 

2003. évi LXXXIX. tv. az önkormányzati adóhatóság feladatai közé sorolja, és e 

rendeletben foglalt felhatalmazás alapján lett megalkotva a 4/2005. (II.15.) 

önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról. A  díjat azok az 

ingatlantulajdonosok fizetik, akik a szennyvízcsatorna hálózatra nem kötöttek rá,  

és egyébként azok ráköthetőek lennének. Sajnos a  rá nem kötött ingatlanok 

teljes  felderítésére az ÉRV Zrt. adatszolgáltatása nem megfelelő, ugyanis 

ömlesztve közlik az adatokat, melyben a technikai és egyéb földrajzi okok miatti 

rá nem kötések is benne szerepelnek.  

Az idén ismételten kértük a vízműtől a saját hibájukból rá nem kötők listáját, 

azonban még nem kaptuk meg. 

A talajterhelési díjból származó bevétel az önkormányzat környezetvédelmi 

alapjának a bevétele. Talajterhelési díj 5 ingatlantulajdonosnál került kivetésre 

93600  Ft összegben, mely az önkormányzat költségvetési számlájára  került 

átutalásra. 

 

Illetékbeszedés: 2005. január 1-jétől az adóhatóságoknál megszűnt az eljárási 

illeték illetékbélyegben történő lerovásának lehetősége, és az eljárási illetéket az 

önkormányzat illetékbeszedési számlájára kell megfizetni. Erre a számlára 

fizetik meg az érintettek  a különböző adóigazgatási ügyek eljárási illetékeit. (pl. 

méltányossági eljárási illeték, fellebbezési illeték, adó- és értékbizonyítvány 

illetéke, adóigazolás illetéke) 

Mivel az  eljárási illetékből befolyó bevétel a költségvetési törvény értelmében 

nem az önkormányzatot megillető bevétel, ezért a számlán szereplő összeget 

negyedévente kell utalni a Magyar Államkincstár megfelelő számlájára.  2014. 

évben  összesen 21000 Ft került  átutalásra. 

 
 

 

Adóigazgatási eljárás 
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Adóhatósági jogkörében történő eljárása során az adóhatóság az  Adózás 

rendjéről szóló 2003.évi XCII. tv /Art./, végrehajtási eljárás során az Art. és a 

Bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv./Vht./ szabályai szerint jár el. 

Az új építményadó bevallások alapján kialakított nyilvántartás alapján 

igyekszünk kiszűrni a bevallást beadni elmulasztóakat, illetve az eddig az 

önkormányzat látókörébe nem kerülő ingatlan tulajdonosokat.  

Az ingatlant értékesítő felek gyakran nem tesznek eleget az  adókötelezettséget 

érintő változás bejelentési kötelezettségüknek.  A változások felderítésében  a 

földhivatali TAKARNET program áll a segítségünkre.  

 

A kivetéses adók (építményadó, telekadó, kommunális adó, gépjárműadó) két 

egyenlő részletben fizethető meg március 15-ig és szeptember 15-ig. 

A beszedett idegenforgalmi adót a beszedést követő hó 15. napjáig kell a 

szálláshelyeknek önadózás keretében bevallani és befizetni.  

Az iparűzési adónál az éves bevallás során (május 31.) számolnak el az adózók 

az előző évben befizetett előleggel szemben.   

Az adómaximumok nagyságát a Htv-ben meghatározott adómérték és a 

fogyasztói árszínvonal (KSH-s kimutatás) változás (infláció) együttesen 

befolyásolja. A törvényi felső mértékek a KSH által közzétett fogyasztói 

árszínvonal változással valorizálhatóak. 

A Mátraszentimrén bevezetett adónemek közül csak az idegenforgalmi adónál 

alkalmazzuk a törvényi maximum feletti összeget, Htv. szerint ez 300 Ft/éj. 

 

Adónem Htv. szerinti 

maximum 

Inflációval növelt 

valorizált 

maximum 

Önkormányzati 

mérték 

Építményadó 1100 Ft/m2 1821,2 Ft/m2 210-420 Ft/m2 

Telekadó 200 Ft/m2 331,1 Ft/m2 12-50 Ft/m2 

Komm. adó     17000 Ft     28145,8 Ft   6000 Ft 

Tart. ifa        300 Ft      496,6 Ft     350 Ft 

 

Végrehajtás 

 

A 2014. adóévet tekintve  az előző évek tendenciáját követve tovább romlott a 

fizetési morál, amely leginkább a lakosság és vállalkozások pénzügyi 

helyzetének romlásával magyarázható.  

Az évvégét 16.187.181  Ft hátralékállománnyal zártuk. 

A 2014. II. félévi adó befizetési határidő (2014.09.15.) után,  2014. októberében  

fizetési felszólításokkal értesítettük az adóbefizetést elmulasztókat az adófizetési 

kötelezettségük teljesítésére. Ekkor 217 fizetési felszólítást postáztunk.  

Ekkor a hátralékos kimutatás az alábbi összegeket mutatta: 

 

 

 

10.20-i Fizetési 

felszólításkori 

12.31-i    

hátralék** 
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összeg 

Építményadó 2.276.084 1.173.114 

Telekadó 9.722.478 8.096.887 

Kommunális adó 477.707 409.511 

Tartózkodás utáni ifa 1.168.950 631.250 

Épület ifa 319.900 247.450 

Iparűzési adó 1.400.564 758.854 

Gépjárműadó 796.837 618.032 

Összesen 16.162.520 11.935.098 
 

**Az oszlopban nem szerepelnek a december 31-én fennálló, de még le nem járt határidejű tartozások. 

 

A táblázat mutatja az egyes adónemek végrehajtás előtti és évvégi záró 

egyenlegét, mely részben a felszólításra érkezett befizetéseknek, a sikeres 

végrehajtási cselekményeknek ill. a végrehajtási cselekményt közvetlen 

megelőző „utolsó figyelmeztetésnek”, illetve az egyéb rendezéseknek  az 

eredménye.  

 

10 megyei egészségbiztosítási pénztárt és adóhatóságot kerestünk meg 91 adózó  

munkahelyéről  történő adatszolgáltatás végett. 

Az alábbi végrehajtási cselekményeket kezdeményeztük az adósság rendezés 

céljából: 

 

 Nyugdíj letiltást 4 adózónál foganatosítottunk 

 Azonnali beszedési megbízást (inkasszót) 14 adózó ellen  kezdeményeztünk 

az adós számláját vezető pénzintézet felé 4.109.137 Ft összegben, melyből 

1.396.370  Ft-ot tudtunk behajtani. 

 

A felszámolás alá kerülő cégek esetében még megfelelő időben történő hitelezői 

igénybejelentés alapján is csekély az esély a követelések megtérülésére. Több 

éve húzódó felszámolási ügyeket tartunk nyilván, a korábbi tapasztalatok 

alapján azonban ezekből nem várható megtérülés. 

Az önkormányzati adóhatóság a törvények adta lehetőségek között  igyekszik 

beszedni a tartozásokat, azonban tovább  kell szélesíteni, és „bátrabban”, 

hatékonyabban  hozzányúlni  a további végrehajtási intézkedésekhez  (NAV 

bevonása, gépjármű kivonások, jelzálogbejegyzések kezdeményezése stb.). 
 

Méltányossági eljárás 
 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény lehetővé teszi, hogy az 

adóhatóság indokolt esetben méltányosan eljárhasson, és ha a törvényben 

meghatározott feltételek fennállnak, az adótartozás mérsékelhető illetve fizetési 

könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezhető. Az 

önkormányzatunkhoz érkező méltányossági esetek számából kitűnik, hogy az 

adózók nem igazán élnek  ezekkel a jogaikkal, pedig sokszor egy részletfizetés, 
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fizetési halasztás megkönnyítené a fizetési kötelezettségeiket, és 

végeredményben  az önkormányzat is a pénzéhez juthatna. 

Méltányossági eljárást 2014-ben 10-en kezdeményeztek,  327.527  Ft telekadó,  

49.972 Ft építményadó, 28.017  Ft késedelmi pótlék törlést,  1 esetben iparűzési 

adó részletfizetést és fizetési halasztást (3.649.450 Ft), 1 esetben építményadó 

részletfizetést és fizetési halasztást (1.820.700 Ft)   engedélyezett hatóságunk. 

 

Adóellenőrzés 

 

A helyi adóbevételek jelentős részét teszik ki az önkormányzat saját 

bevételeinek, minden helyi adóval kapcsolatos napirend tárgyalásakor 

megfogalmazza a képviselő-testület, hogy fokozott figyelmet kell fordítani az 

ellenőrzésre. A tavalyi évben nem sikerült az ellenőrzést megszervezni. 

 

 

Személyi, tárgyi feltételek 
 

Az adóügyi feladatokat két  köztisztviselő látja el.  A feladat nagyságrendje, a 

bevételek hatékonyabb realizálása szükségessé  is teszi, hogy legalább két 

köztisztviselő lássa el ezt a feladatot. Közöttük a feladatok adónemenként 

vannak felosztva.  A két ügyintéző egyéb munkaköri feladatokat is ellát, úgy 

mint iktatás, személy- és munkaügyi feladatok, képviselő-testületi feladatok, 

anyakönyv, kereskedelmi ügyek. Az adóügyek intézéséhez 2 számítógéppel 

ellátott külön iroda áll rendelkezésre,  melyeken hálózatban tudnak dolgozni a 

MÁK által központilag biztosított  ÖNKADÓ programmal, mely kb. október óta 

a régóta várt ún. „WINDOWS-os” működésű lett.  Munkájukat segíti a korábban 

már bemutatott TAKARNET rendszer. Az adatszolgáltatások nagy részét  

interneten keresztül kell teljesítenünk.  

 

Az  ügyfelek részére  saját szerkesztésű  - de a 35/2008. (XII.31.) PM. rendelet 

előírásait tartalmazó -  bevallási nyomtatványokat biztosítunk. Az önkormányzat 

honlapján megtekinthetők az adórendeletek,  az elmúlt évi adóbeszámolók, 

továbbá  a bevallási nyomtatványok is letölthetőek.  

 

 

 

Összegzés, 2015. évi tervek, elképzelések 

 

 

A 2014. évben igyekeztünk az adóhatósági feladatokat minél hatékonyabban 

ellátni, de sajnos a 2014-es év az ellenőrzések tekintetében a tervezettől 

elmaradt, mely egyrészt a választások miatt megnövekedett feladatok 

ellátásának tudható be. 
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Mindenképp fokozni kell az idegenforgalmi adó ellenőrzések számát,  a 

tapasztalat alapján leghatékonyabban a megbízott ellenőrökkel lehetne ezt 

megvalósítani.   

Szükséges az idegenforgalmi adó- és egyéb   bevallást késedelmesen ill. nem 

teljesítőktől is bírságolással kikényszeríteni a bevallásokat.  

A kintlévőségek behajtását  a fentiekben már vázolt végrehajtási 

cselekményekkel szükséges bővíteni.   

2015. január 1-jétől az építményadó, telekadó, kommunális adó helyi 

szabályozása egy rendeletben került elfogadásra, és új iparűzési adó rendelet is 

megalkotásra került, mely rendeletek alapján  a telekadó kivételével minden 

adónemnél emelkedtek az adótételek.  

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A fentiekben kívántunk számot adni a 2014. éves adóbevételek alakulásáról, 

adóigazgatási tevékenységünkről. 

Kérem beszámolónk megtárgyalását, és annak elfogadását. 

 

 

Mátraszentimre, 2015.  április 24. 

 

 

             Dr. Dányi Katalin 

    aljegyző 

 

 

A beszámolót Galambosiné Sipos Krisztina  adóügyi főmunkatárs    készítette.                                               

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az 

önkormányzat 2014. évi adóbevételek alakulásáról és az adóigazgatási 

tevékenységről szóló beszámolót, és azt elfogadja. 

 


