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Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2015. évi adóbevételekről és a hátralékos adózókkal szembeni behajtási cselekményekről. 
 

A mellékelt táblázat szerint az 5 fajta adónemből 2015-re 110 millió Ft adókivetésünk volt, melyből 
99 millió Ft-ot sikerült beszedni. Ez az arány az 5 adónemre kivetítve 92 %. Kijelenthető, hogy a 
környező településekhez viszonyítva, induló önkormányzatként ez jó fizetési hajlandóságnak 
tekinthető.  
 

A nem fizető adósok hátralékának rendezésére, 2015.október végénhátralékos felszólítások 
kerültek kiküldésre, az alábbiak szerint: 
  

Adónem DB bevétel (ft) 

Építményadó 196 2 433 000 

Telekadó 17 374 000 

Gépjárműadó 58 67 000 

Idegenforgalmi adó 3 1 440 000 

Iparűzési adó 11 2 423 000 

ÖSSZESEN 285 6 737 000 
 

Kijelenthető, hogy a felszólítások eredményeként jelentős hátralékot sikerült beszedni.  
 

Adóztatással kapcsolatos egyéb információk:  
 

 Kb. 20-30 adózónál kiderült, hogy még mindig Balatonkenesére fizette meg az adóját. Ezen 
befizetéseket átkértük Balatonkeneséről, mivel az már minket illet meg. Ezeket az 
összegeket megkaptuk egy hónapon belül.  

 

 További nagyszámú adózó tekintetében megállapításra került, hogy bár adóját nekünk 
fizette, de Balatonkenese nem adta át az adózó adatait, kivetést. Tehát nálunk nem volt 
kivetése, így ezen adózóknak új bevallást kellett készíteniük, majd ez alapján tudtam 
rögzíteni a rendszerben az adataikat. Jelzem, hogy ez a folyamat még ma is tart. Ezekből 
a tételekből jelentős túlfizetést tartunk nyilván.  

 

 A hatályos jogszabályok szerint csak akkor lehet fizetésből levonást és egyéb végrehajtást 
kezdeményezni,ha az adózó hátraléka meghaladja az egyéves hátralékot. Ezért a 
közelmúltban megkeresést küldtem el az OEP-nek, a hátralékos adózók munkáltatóinak 
kiadására vonatkozólag. Ez várhatóan a hátralékok további csökkenését fogja 
eredményezni. 

 

 A 2016.I. negyedévi hátralékokról pontos összeget még nem tudunk kimutatni, mivel az 
OTP jelentős késéssel küldi a számlakivonatokat, így ezek az összegek még nem kerültek 
bekönyvelésre. Amennyiben ezeknek a tételeknekrögzítése megtörténik és a kivetés 
véglegesítésre kerül (a MÁK jóváhagyását követően), ekkor kapunk valós képet a jelenlegi 
hátralékosokról. Ezen adat ismeretében lehet letiltást alkalmazni és döntéstől függőenaz 
adós ingatlanára ráterhelni a hátralékot.  

 

 Polgármester asszonnyal egyeztetve Balatonakarattyai naplóban megjelentettünk egy 
felhívást, az adósok figyelmébe ajánlva. Jeleztük, hogy utólag is tehetnek, tegyenek 
bevallást. Az intézkedéstől azt várjuk, hogy az adózók névsora és befizetéseik 
gyarapodjanak. Ez a felhívás egészen augusztusig meg fog jelenni az önkormányzat 
információs csatornáin, ezzel is növelve a helyi adó bevételeinket.  
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Összességében kijelenthető, hogy az önálló önkormányzat megalakulását követően a helyi 
adóztatás rendszere sikeresen kialakításra került. Mivel a költségvetésben igen jelentős tételt 
alkotnak a helyi adóbevételek, így ez a terület kiemelt fontossággal bír. Ezért a jövőben is jelentős 
figyelmet kell fordítani az egyes adónemek teljes körű kivetésére, és azok beszedésére.  

 

 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni szíveskedjen. 

 

 

 

Balatonakarattya, 2016. március 23. 

 

                    Rozs Péter 

                 alpolgármester 

 

 

 

 

 

 


