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elvégzett munka különös jelentőséggel bír, hiszen az adózói törzsben nyilvántartott adatok 
képezik majd a 2019-től, önkormányzatunknál is bevezetésre kerülő valamennyi ASP. (adó, 
gazdálkodás, hagyatéki leltár, ingatlanvagyon kataszter, ipar-kereskedelem, iratkezelő) 
szakrendszer alapját. A dolgozók szakmai felkészítése párhuzamos, elméleti (e-learning), 
valamint a MÁK keretén belül, gyakorlati számítástechnikai oktatótermi képzés formájában 
valósul meg. 
 
Adóhatóságunk 2018. évben összesen 8.630 adóalanyt tartott nyilván, akik részére évente két 
alkalommal, (adóév március 15. napjáig) fizetési felhívás, (adóév szeptember 15. napjáig) 
számlaegyenleg értesítő kerül kiküldésre.  2018.01.01. és 2018.09.30. között iktatott 
adóhatósági ügyiratok száma főszámra iktatatott 2.524 db, alszámra iktatott 2.282 db, 
összesen 4.806 db volt. 
 
Ezen ügyek jelentős része adóhatósági eljárás keretében hozott, adófizetési kötelezettséget 
megállapító, fizetési kötelezettséget megszüntető, esetenként fizetési könnyítésre, valamint 
adómérséklésre, adóelengedésre, illetve adóelőleg módosításra vonatkozó hatósági döntéssel, 
határozattal zárult.  
 
A feladatellátása során az önkormányzati adóhatóságunk helyi adóból 277.371.667.-Ft, 
részben átengedett központi adóból (gépjárműadó 40%) 23.968.803.-Ft, egyéb 
feladatellátásból 13.187.690.-Ft, mindösszesen: 314.528.160.-Ft bevételt teljesített 2018. 
09.30. napjáig.  

 

 
 

 
Önkormányzatunk a 2018. évi költségvetésébe, a 2017. évi előírások figyelembe vételével, 
adó bevétel címén 295.000.000.-Ft-ot tervezett be. 
 
Örömmel számolhatunk be arról, hogy városunk életében először sikerült a III. n.é. végére 
meghaladni a 300 milliós adóbevételt. 
 
Az adóbevételek nagyságát elsősorban az önkormányzatnál bevezetett adónemek száma, azok 
mértéke. Másodsorban a település gazdasági adottságai, a helyben működő vállalkozások 
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Tervezett bevétel: 6.500.000.-Ft 
Befolyt adó összege 2018. szeptember 30-ig: 13.428.491.-Ft 
Teljesítés: 195 % 
 
A többletteljesítés 5 adózó esetében, ellenőrzési eljárás keretében feltárt 6.243.863.-Ft 
adóhiány előírásából, és az ezt követő beszedéséből keletkezett. 
 
Telekadó: 
A vagyoni típusú adók csoportjába tartozik, minimális adózói kört, kizárólag jogi személyeket 
érint.  
 
Nyitó hátralék:        1.391.650.-Ft 
Folyó évi előírás:    1.069.200.-Ft 
Tervezett bevétel:    1.200.000.-Ft 
Befolyt adó összege 2018. szeptember 30-ig: 740.850.-Ft 
Teljesítés: 64% 
 
A tervezett és a befolyt bevétel közötti jelentős különbözet oka, hogy két gazdasági társaság 
2017. évben értékesítette a tulajdonában lévő telek ingatlanjait magánszemélyek részére. 
Ennek következtében lényegesen csökkent a folyó évi előírás összege is. A helyi adókról 
szóló rendeletünk értelmében a magánszemély nem alanya a telekadónak, így ők 2018. január 
01. napjától nem telekadót, hanem magánszemélyek kommunális adót fizetnek az ingatlanok 
után. 
 
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó (IFA): 
Önkormányzatunk számára a legkisebb bevételt jelentő adónem az idegenforgalmi adó. 
 
Nyitó hátralék:            4.800.-Ft 
Tervezett bevétel:    900.000.-Ft 
Befolyt adó összege 2018. szeptember 30-ig: 967.800.-Ft 
Teljesítés: 107% 
 
A havi bevallásokból származó adatok alapján megállapítható, hogy 2017. év hasonló 
időszakához viszonyítva, 2.021-el nőtt a településünkön eltöltött vendégéjszakák száma. 
2017. évben a nem állandó lakosként eltöltött vendégéjszakák száma 4.431 volt, az idén ez 
6.452. 
 
 
Gépjárműadó: 
A gépjárműadó a központi adók körébe tartozik, mértékét törvény határozza meg. Hivatalunk 
az adó megállapításához szükséges adatokat, a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala adatszolgáltatása útján, közvetlenül kapja.  
 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 32. § (1) 
bekezdése értelmében, 2013. január 01. napjától, a belföldi gépjárművek után a beszedett adó 
40%-a illeti meg a települési önkormányzatot. Adóhatóságunk a gépjárműadó bevétel 
megosztásának határidőre történő havi utalása mellett, negyedévente részletes adatot 
szolgáltat a Magyar Államkincstár részére, ahol többek között a megosztás pontosságának az 
ellenőrzése is történik. 
 








