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Tisztelt Képviselő- testület

Mezőberény Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. felhatalmazása alapján.
1992. és 2004. közötti években hét adónemet vezetett be településünkön.

A bevezetett adónemek a bevezetésük sorrendjében az alábbiak:

1. építményadó (1992.01.01.)
2. vállalkozók kommunális adója (1994.01.01. -2010. december 31.)
3. állandó jellegű HIPA (1995.03.01.)
4. magánszemélyek kommunális adój a (1996.01 .01.)
5. IFA(2001.04.01.)
6. ideiglenes jelleggű 1-IIPA (2004.01.01.)
7. telekadó (2004.07.01.)

Az adóztatással kapcsolatos hatósági feladatokat az adócsoport munkatársai látják cl. Az
adóhatósági munka eredményeként az önkormányzathoz befolyt bevételek nagy része a beszedett
helyi adókból, a részben, vagy teljes egészében átengedett központi adókból (termőRld
bérbeadásából származó jövedelem 100%-a, gépjárműadó 40%-a), az adók módjára behajtott
köztartozások önkormányzatot megillető részéből (közigazgatási bírság 40%-a), valamint törvén\
alapján az önkormányzati adóhatósághoz delegált feladatellátásbó 1 származó bevétel bő I
(talajterhelési díj 100%-a) származik.

A fenti feladatellátás során az önkormányzati adóhatóságunk helyi adóból 244.508.726.-It.
átengedett központi adóból 20.394.924.-Ft, egyéb feladatellátásból 8.435.245.-Ft, bírság, pótlék.
egyéb bevételből 5.863.872.-Ft, niindösszesen: 279.202.767.-Ft bevételt teljesített 2013. 09.30.
napjáig.
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A Mezőberényi Polgármesteri Hivatalnál 2013.01-2013.10.08. napja közötti időszakban főszámra
iktatott ügyiratok száma 6.324 db volt. melyből az adócsoport által intézett ügyek száma 2.736 dh
(43%). Ezen ügyiratok száma döntő többségében adóhatósági eljárás keretében hozott. adót
negéllapító, adófizetési kötelezettséget megszüntető. illetve fizetési könnyitésre. valamint

adómérséklésre vonatkozó hatósági döntés, határozat volt. Egy iktató számon került továbbá
kiküldésre. az I. Félévi fizetési felhívás. mely 6.920 db, és ali. félévben kiküldött 6.165db egyenleg
értesítő is.
‘Íz utóbbiaIat Is .figyelL’mbe véve az adócsoport összesített ügyira(forgalma 2013.10.08. napjáig:

15.821 db.

helyi iparűzési adó (HIPA):
A lIIPA a legnagyobb bevételt jelentő adónem településünkön. Az adóhatósághoz befolyt összeg
gyakorlatilag felét, az iparűzési adóból származó bevétel képezi.

!\dózók száma: 825
2013. évi nyitó hátralék: 34.787.087.-Ft
Folyó évi előírás: 156.213.094.-Ft
Befolyt adó összege 20 13.szeptember 30-ig: 164.015.196.-Ft
Az adó mértéke 2013.évben: adóalap 1,9%-a.

A Képviselő-testület 2012. évben. az adómérték 2013.01. 01. napjától 1,9 %-ra történő módosítása
mellett döntött.

2011. évtől a helyi adókról szóló 49/20 12. (XI.27.) önkormányzati rendelet tehetőséget biztosít az

adófizetőknek, adójuk 1+1%-ának meghatározott célra, a rendelet függelékében felsorolt

szervezetek részére történő felaj ánlásra.

A 2012-es adóévről 2013. május 31. napjáig benyújtott bevattásokkal egyidejűleg. Összesen 32 db

rendelkező nyilatkozat érkezett. melyből az érvényes rendelkezések száma 24 db. volt. A

vállalkozások 20 szervezet részére. összesen 1.025.374.-Ft-ot ajánlottak fel. Ervénytelen

rendelkezés 8 dh volt. 38.464.-Ft összegben.

2013.!. negyedév 2013.!!. negyedév 2013. III. negyedév



Az érvénytelenség okai:
— a lUajánlás nem regisztrált szervezet részére történt
— tartozása volt az adózónak

MaánszeméIyek kommunális adója:
A második legnagyobb bevételt jelentő, de a legtöbb adózót érintő adónem városunkban a

magánszemélyeket terhelő kommunális adó.

Adózók száma: 4.263
Kivetési iratok száma: 4.667
2013. évi nyitó hátralék: 30.503.947.-Ft
Folyó évi előírás: 79.658.493.-Ft
Befolyt adó összege 2013.szepteinber 30-ig: 67.775.996.-Ft
Az adó mértéke 2013 .évben: 18 .000.-Ft/adótárgy

A Képviselő- testület 49/2012. (XI.27.) önkormányzati rendelete értelmében 2011. január ül.

napjától, 50%-os adókedvczményben részesíthetők azok az adózók, akik tulajdonában lévő ingathin
legalább egy éve lakatlan,- építési telek esetében a szerzéstől számított négy év még nem telt cl — és
ezt a tényt hitelt érdemlően bizonyítani tudják.

A 2011. évben a benyújtott kérelmek száma 32 db, míg 2012. évben 62 db volt.
2013. 09.30. napjáig 46 db. ingatlanra benyújtott 55 db kérelem vonatkozóan került 50%-os
adókedvezmény megállapításra, összesen 406.500.-Ft összegben.

Építinényadó:
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a nem lakás céljára
szolgáló épület.

Adózók száma: 272
Kivetési iratok száma: 662
2013. évi nyitó hátralék: 5.534.443.-Ft
Folyó évi előírás: 10.653.834.-Ft,

Befolyt adó összege 2013.szeptember 30-ig: 9.644.387.-Ft
Az adó mértéke 2012. évben: műhely, raktár, garázs : 35.-Ft!m2

üzlet: 575.-Ft/m2
iroda, műterem: 920.-Ft/m2
egyéb: 173.-Ft!

Telekadó:
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő nem magánszemély tulajdonában lévő
beépítetlen fö[drészlet.

Adózók száma: 10
2013. évi nyitó hátralék: 3.152.925.-Ft
Folyó .évi előírás: 2.575.350.-Ft
Befolyt adó összege 2013.szeptember 30-ig: 2.509.550.-Ft
Az adó mértéke 2012. évben: 50.-Ft/m2,

A 2012. január 01. napjától hatályba léptetett törvénymódosítás következtében, néhány korábban



igénybe vehető adókedvezmény megszűnt, melyből kifolyólag közel 1.000.000.-Ft -al nőtt a
telekadó bevétel.

Azonban továbbra is gondot okoz, hogy néhány nagyobb adózó fizetésképtelen (felszámolási ill.
végrehajtási eljárás alatt állnak). Igy a nyilvántartott hátralék behajtására tett intézkedéseink egy
része továbbra is eredménytelennek bizonyult.

Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó (IFA):
Onkormányzatunk számára a legkisebb bevételt jelentő adónem az idegenforgalmi adó.
Idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az
Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adózók száma: 3
2013. évi nyitó hátralék: 22.050.-Ft
Befolyt adó összege 2013.szeptember 30-ig: 506.250.-Ft
Az adó mértéke 20I2.évben: 150.-Ft/vendégéjszaka

Az {FA-ból származó bevétel változó, évente átlagosan 4- 500.000.-Ft között realizálódik.

Gépiárműadó:
A gépjárműadó a központi adók körébe tartozik, mértékét törvény határozza meg. A
motorkerékpárok és személygépkocsik után fizetendő adó mértékét a gépjármű gyártási éve,
valamint teljesítménye határozza meg, míg tehergépjárművek esetében az önsúly és a raksúly a
mérvadó. Hivatalunk az adó megállapításához szükséges adatokat, a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala adatszolgáltatása alapján, az Okmányirodán keresztül kapja.

2013. évben lényeges változás, hogy Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012.
évi CCIV. tv. 32. (1) bekezdése kimondta, hogy 2013. január 01. napjától, a belfiildi gépjárművek
után a beszedett adó 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot az előző évi 100% helyett.

További költségvetésünket érintő változás, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 2013.
július 01. napján hatályba lépett módosítása, mely szerint ezen időponttól a légrugós vagy azzal
egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén az adó mértéke, az
adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után, 1.200.-Ft-ról 850.-Ft-ra csökkent. E két törvényi
változás 2013. évben, mintegy 33.000.000.-Ft bevétel kiesést jelent önkormányzatunk számára.

Adózók száma: 2430
Adóztatott gépjárművek száma: 3.361
2013. évi nyitó hátralék: 16.241.461.-Ft
lolyó évi előírás: 55.705.919.-Ft
Módosított folyó évi előírás (2013.07.01.): 54.084.831.-Ft, melyből önkormányzatunkat megillető
rész (40%): 21.634.000.-Ft
Befolyt adó összege 2013. szeptember 30-ig: 20.394.924.-Ft

A gépjárműállomány számát vizsgálva megállapítható, hogy 2013. évben a személygépkocsik
száma 14, a tehergépkocsik száma 15, a pótkocsik száma 6 db-al nőtt, ugyanakkor a vontatók száma
1, a motorkerékpárok száma 1, az utánfutók száma 11 db-al csökkent az előző évihez képest. A
változás összességében a gépjárműállományban 22 db-os növekedést mutat, mely 942.149.-Ft
többlet előírást eredményezett.

Lényeges változás mutatkozik a súlyos mozgáskorlátozott személyek részére nyújtott gépjárműadó
mentességek vonatkozásában. Míg 2012. évben 171 fő részére, mindösszesen 1.649.985.-Ft adó
került elengedésre, úgy 2013. évben már csak 43 fő volt jogosultak száma és 408.710.-Ft volt az
ilyen címen elengedett adó összege.



A törvény által biztosított mentességek (egyesület. alapítvány. költségvetési szerv. egyház. súlyos

mozgáskorlátozolt személy mentessége) összege együttesen 2012. évben 2.694.586.-Ft, míg 2013.

évben 1.366.176.-Ft volt.

Vérehajtási cselekmények:
Adóbatóságunk a 2011. évet 149.575.612.-Ft, a 2012-es évet 133.365.406.-Ft nyitó hátralékkal

kezdte, melyet 2012. december 31. napjáig, 130.750.677.-Ft-ra sikerült leszorítani.

A 2012. 1. félévében f’oganatosított behajtási cselekményeket az alábbi diagramm szemlélteti:

Behajtási cselekmények 2013. 09. 30-aj állapot szerint
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A korábbi évekhez hasonlóan, 2013. évben is elmondható, hogy adózóink jelentős hányada nem
ízid eleget tenni üzetési kötelezettségének. A magánszemélyek egy része eladósodott, legális
jövedelemmel nem rendelkezik. Egyre csökkenő tendenciát mutat, az önként üzető, fizetési
határidőket tiszteletben tartó adófizetők száma. Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kell
(ktetni az adóhatósági munka során a hátralék állomány kezelésére, a követelések behajtására. Az
udóztatással kapcsolatos feladatokat 2012. évben 4 fő ügyintéző látta cl. 2013. évben a dolgozói
létszám I fővel csökkent, a jelenleg gyed-en lévő kolléganő álláshelye nem került betöltésre,
lladatai az ügyintézők között elosztásra kerültek. A 3 fő munkatársnak a napi feladatok ellátásán
kívül, kell megoldania a behajtási feladatokat is.

Fentiek összegzéseként megállapítható, hogy az adóhatósági munka állandóan változó jogszabályi
és gazdasági környezetben. szerteágazó, és sokrétű feladatellátásból tevődik össze. Továbbiakban
célként meghatározható a behajtási tevékenység hatékonyabbá. eredményesebbé tétele, a minél
nagyobb bevétel elérése érdekében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót
megvitatni. ezt követően a határozati javaslatban foglaltak szerint tudomásul venni szíveskedjen

Liatározati javaslat:
Mczőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete a 2013. évi adóbevételek alakulásának
értékeléséről szóló beszámolót, az előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi.

Mezőberény, 2013. októberü7. -

) (
Czirbul’ Zoltánné
vezető-főtanácsos


