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Létavértes Város Önkormdnyzat Képvisel testiiletének 2020. februdr 13 - dn megtartásra keríit
iilésére
r l, a megtett intézkedésekr l.
alakulás
A 2019. évi ad bevételek

képvisel testiilet legut bb 20T9. február 14 - án tárgya|ta aZ ad bevételeinkr l sz l
beszámol nkat.
Az eltelt id szakr l, az ad bevételeinkr l, ad ht ralékainkr l a megtett iÍttéZkedésekrl, M
Ad iigyi Irodánk váItozásair l az alábbiakban szeretném tájékoztatni a Tisáelt
Képvi sel te stiiletet.

A

T jékoztatds Z egyes ad nemekr l, u kivetés mértékérl:
Magánszemélvek korymunális ad ia:
magánszemélyek kommunális ad jának mértéke 2014. január l-t l 17.000.-Ft-r l, a mai napig is
érvénybenlév , 6.000.-Fíév/ingat1anra csokkent. A csokkentésre a lakossági kommunális
szemétszállításban bekovetkezett szervezeti változás miatt kertilt sor. A szemétszállítáSi díjfizetési
kotelezettség korábban is a lakosságot terhelte, azonban ennek megftzetését2013. év végéiga

A

ad

kommunális

terhére az onkormányzatváI|a\ta át.

Az íires, beépítetlenépítésitelek,

il(etve az ijresen á1I , nemlakatt Lak épiitetek tllajdonosaiÚ 30
valamint a70. életévet betoltott ingatlantulajdonosokat 50 oÁ-as ad kedvezmény illeti meg.

Jelenleg 2646 ad
1
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-

Ft-

o

z nk van,

15.763.850.-Ft ad kivetéssel. Az ad kedvezmények érvényesítése,JtáLn,

s éves ad kivetéstink maradt.

Helvi ipariÍzésiad

Az ad

9'o-os,

:

a vállalkozás bevétele. Az ad mértékeaz áIland jellegri tevékenység esetén a
vállalkozási szintri nett árbevétel 1.6 % - a, míg az ideiglenes jelleggel végzettiparuzési tevékenység
a|apja

esetén 5.000 forint/nap.

Az ipariízési ad alanyai amezogazdasági stermel k, a vállalkoz k és a vállalkozások. A beszámol
készítésénekid szakában jelenleg 1.051 ipartizési ad tfizeto ad z nk van.
Gépiármiíad :

A gépjármiívek ad *atásár | az I99I. évi LXXXI. torvény rendelkezik, így ez orszdgosan
k zpontilag szabdlyozor kdielezoen alkalmazand ad
.

egységes,

t
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A belfoldi gépjármrÍad megállapítása, kezelése a Gjt. alapján az onkormányzati ad hat ságfeladata
teljes egészében,míg a befizetett ad 40%-a az nkormányzatunké, de a 60 'Á-a a k zponti
k ltségvetéstilleti ffIo$;
A srilyos mozgáskor|átozottak mellett az egyéb fogyatékossággal é1 ad alanyok is részesiilhetnek
ad mentességben. Ebb l ad d an már 22f részestilhetett ad mentességben, 195.574.-Ft osszeggel.
Ez évben az okmányiroda által
ad ztatjuk.

ÍÍadott adatszo|gáltztás alapján 2126 ad

z

3134 db gépjármtivét

2019 évi ad ink

Ad t rev
Magdnszemélyek

Kivetés

Hátralék

Bevétel

kommun lis ad ,ia
Helyí íparíízési
ad

14.290.235.-

14.344.263.-

150.079.544.-

Gépidrmííad

44.321.s01.-

133.535.924.40%
60%
18.308.012.27.462.016.-

7.285.742.-

18.s8s.78s.10.s42.206.-

Talaiterhelési díi:

A Kornyezetterhelési díjr l sz l 20a3. évi LXXXX. Tv. _ alapján talajterhelési díjat kell fizetnie
mindazon személyeknek, akiknek az íngatlana el tt a szennyvíz gerincvezetéket elvezették,
vízbekotéssel és zárt szennyvizaknával rendelkeznek és a kozcsatornára nem kotottek rá, hanem a
há artásnál keletkezett szennyvizet az ingatlan tertiletén lév szennyví ároz ba engedik.
A talajterhelésídíj mértékejelenleg a torvényben meghatátozott szorz k figyelembevételévela
telepiilésiink teriiletérzékenységiszorz jdval 1,5-eI sz molva az elfogyasztott vízmennyiség utdn m3
- enként 1.800.-Ft talajterhelési díjat kellJizetni.
Jelenleg f díjfizetésrekotelezetttink van.
A szennyvízvezetékteljes kiépítésévelmegnovekednek a kotelezettek számai, és az elvégzendo
feladataink.

Mez
a mezei

ri iárulék:

a rend rség és a lovasjár r szolgálat
szdm renclelete szerint ktilteri'ileti szánt
záfikerti ingatlan tulajdonnal rendelkez knek mezoori járulékot kell fizetnitik.

Képvisel testtiletiirrk

lopások visszaszorításáta,

hatékonyságának novelése érdekébena 7/2012.(IV.24.) oh.

ingatlan és a

Foldhivatali nyilvántartás adataí és a fÓldtulajdonosok és a floldhasznáI k bevallásai a|apján á{lapítjuk
meg a jarulékot, melyet az tngatlantulajdonosának, Vagy használ j ánakkell fizetnie.
A járulék mértékedifferenciáltan van megállapítva. Zár:tkerti ingatlanok esetében 1000 m2 _ig 1.000._
Ft, 1001-2000 m2 -ig 2.000.-Ft, 2000 - 3000 m2 -ig3.000.-Ft, 3000 m2 folott 4.000.-Ft. Ktiltertileti
szánt k esetében 1 .000.-Ft lhal év .

Az így feldolgozott
7. 7 3 7. 84

0.-Fl osszeg

tételek alapján a mai napig 1407
erej éig.

Ad
2018. január

l-t l jelent

k

f

részérelett

mez

ri járulék megállapítva,

m diára behaitand kiiztartozások

s változás tortént akonartozás behajtás iigyekre vonatkoz an, így az eddigi
bírságok, szabálysértési bírságok, Foldhivata|i igazgatási szolgáltatási díjak, Erdészeti
Igazgat ság erd védelmi bírságainak nagy részében,mát nincs hatáskoriink. Az ad hat s ág áIta|
foganatosítand végrehajtási eljárásokr l sz l z0I7 . évi CLI[. torvény a\apján a2al8. január l_t l
kÓzigazgatási

i
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beérkez végrehajtásímegkeresések, illetve az eddigi onkorm ányzatunkhoz érkezelt megkeresések
l az dllami ad hat sdg jdr eI. A szabálysértési koltség, rendbírság, Jl vezetési

esetében 2018-t

az onkonnán y zati ad hat ság hatásk rében maradtak.
kimutatoff ko artozás behajtás tig)'ek folyamatosan érkeznek, mely tigyekben
folyamatosan
intézkeclniink kell! AkÓztartozas uetr4tas tigyeink eddigi sikeres elintézése ,oián a behajtott osszegek
szánalékos arányban saját bevételt képeztek, azonban a meemaradt behuit si' iie,veknZl a behaított
sszeg.mind a kimutat szerv bevételétképezi.
ko lts

A

ég

vé grehaj t ása

il.

Az ud h tralék cstikkentésér l

tett

intézkedések,2019. évi ad bevételeink

2019., év ad bevételgk

Ad

nemek:

Kiiltségvetésben terv ezett

KOMM. ADO
GEPJ. ADO
IPARUZESI ADO:
KES.POTLEK:
BIRSAG:
MEZOÖRI:
TALAJTERFIELESI DÍJ:

14.000.000.16.000.000.112.000.000.s00.000.-

:

Bevétel 20t9. december 3L - ip.
14.344.263.18.308.012.133.s3s.924.556.910.3.000.6.67s.286.-

0.-

7.000.000.70.000.149.570.000.-

Osszesen:

102.600.-

173.525.995.-

Bevételíinka k ltségvetésbentervezetthez képest évvégéig116 %-os teljesítést eredményezetL A
kiemelked teljesítésta helyi iparíízésiad év végifelt ltése eredményezte.

Hátralékaink:
Jelenleei

sszes hdtralékunk az

el

z

évek h(i.tralékaival egv tt:
k

Ad

nemek:
Magánszemélyek kommunális ad ia:

Helyi ipartizési ad
9frá.mtí ad
Késedelmi p tlék:
:

Bírság:
Osszesen:

:

Hdtralék sszege

2019. december 3I-én
7.28s.142.18.3 83.783.10.542.206.8.137.432.308.200.48.600..
4s.30s.963 .-

Az eltelt id szak megtett intézkedései és eredményei
A fizetési határid k letelte után a jog szabáLybanbiztosított lehet ségekkel megkezdtiik a behajtásokat.
Fizetési felhívások kikiildése ad nemenként megtortént, a hátralékosok áunkahely melkeresése
folyamatos. Munkahellyel rendelkez k esetén a letiitásokat haladékta1anul e1ktildjtik, mivel a-
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tapaszta\at az, hogy az ad sok esetében a munkaviszony fenntartása rovid id tartamri, illetve a
munkáltat tobb esetben is ''munkaviszony megsztínt,, értesítéssela letiltási rendelvénytinket

visszaktildi.
T bb esetben az elktildcltt letiltásunkra a munkáltat azzal az észrevétellelélt, hogy nevezett dolgoz
már tobb éve nincs alkalmazásukban, annak ellenére, hogy a munkahely megkereséstinkre érkezett
visszajelzés a Kormányhivatalt l csak néhány napos volt.
Kezdeményezti.ik ismételten aZ éves ad tartozással rendelkezo ad z k gépjármiíveinek forgalomb l
tortén kivonását is. A kikiild tt 27 értesítésiinkre13 Í m r rendezte, míg 5 "f esetében februdr
elejére ígéretvan tartozdsuk rendezésére, a ttjbbi személy esetében tovdbbítottuk a Kormdnyhivatal
r és zére

a g épj drmííve k fo rg alo

mb l

v

al

kiv o nds t.

Végrehajtási cselekmények megindítása érdekében 379 hátralékos i.igyében kértiink munkahely
megkeresést, melynek kovetkeztében a mai napig 220 fo részére6.712.085.-Ft t ke és késedelmi
kamatai osszeggel letiltást ktildtiink l, ezek eredményei folyamatosan érkeznek, illetve ezlftán
várhat ak.
Tartozások beszedésének biztosításavégett ad hátralékosok ingatlanára jelzáLogogot jegye etttink be
a je|záIogjog bejegyzések folyamatosak, a hátralékok sok esetben azza| még nem rendez dnek,
azonban így biztosíthatjuk a tartozások behajthat ságát, elévi'ilésnélkiil. Ez évben is két személy
esetében 121.3 27.-Ft-os ltdtralékot tudtunk így behajtanL
Végrehajtási cselekményként 6 ad z esetében nyrijtoffunk be ,,inkassz f' bankszárnlájuk terhére.
Négy ad z ní sikeresen teljesi'ilt, Gépjármííad hátralékban 894.467.-Ft, míg iparíízésiad ban
1.264.733.-Ft osszeggel, míg a tobbi két ad z esetében a bank a sorba állításr l, illefue fedezet
hiányr l értesítettbenni.inket.
Felszámolási eljarás során hitelez i igényt kell benyrijtani a felszámol felé a taftozás behajtása
érdekében.Ezt minden felszámolás esetén megtessziik, azonban eredmény nem várhat , mivel
esetiikben a fizetésképtelenség és a vagyon nélktiliség jellemzí az eljírátsokat.
A már korábban lezÍtrult felszámolási eljárások hátralékaib l elévtilésemiatt az év végi hátralékokb l
iparíízésiad ban 5.428.75L.-Ft, míg gépjármííadban I.226.433.-Ft, késedelmi p tlékban
2.772.986.-Ft sszegííhátralék végleges tiirlésre keriil.

Az ad z ink korében az

onkéntes befizetések sok esetben még mindig elmaradnak. A segélyb l é1
ad z k nem tudják, vagy részletekben fizetiktanozásaikat, így azok rendezése év végéigis, Vagy akár
kovetkez évre, évekre is áthriz dhat.
Sok esetben a munkanélktiliség miatt a behajtási eljárás hosszadalmasabb, eredménytelen, a
lehet ségeket ki kell várnunk. Hátralékosaink elmondása szerint a koztizemi számlákat helyezik
el térbe az ad ftzetés helyett.

T bblet feladatként jelentkezik vtÍltozatlanul
bejegzéséhez sz kséges kifiiggesztések.

a

term

J

ldek addsvételéhez, bérleti szerz dések
t

Feladatainkhoz tartozik még a Bír sági Végrehajt megkeresése alapján az ingatlan árverési
hirdetmények kifiiggesztése, az ehhez kapcsol d adminisztráci s feladatok kovetése. Ad _ és
értékbizonyífuányokatkell kiadnunk hagyatéki eljárásokhoz, lakhatási támogatásokhoz,
Kormányhivatal megkereséséreegészségiigyiellátás jogosultság, gondnokság iigyekhez, valamint
bír sági végrehajt knak ingatlan végrehajtásokhoz. Ez évben a felsorolt iiglekhez 202 ad - és
értékbizonyítv nyt kellett kiadn unk.

A szemétsz llítds szervezeti dtalakulása is érinti lroddnkat. A szemétszállításhoz kapcsol d kukák
cseréje, azok igénybevételéhez kot d tulajdonos váÍtozások, számlázást érint változások jelentése az
A.K.S.D. Kft felé vá|tozatlanul foladatunk maradt. A z0l9. évi kukák cseréje során 497 szemé|y
adatváltozását kellett jelezni a szo|gáLtat részére, mivel azlrodánk rendelkezik a tulajdonos változás
átvezetés éhez sziiksége s adatokat.

t
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Kozos Hivatalként Kokad telepiilés teljes ad ígazgatdsifeladatait is el keII l tnunk. Az ad kivetést l
a behajtásig magánszeméIyek kommundlis ad ja, helyi iparíízésiad , gépjdrmííadiigyekben,
k ztartozds iigyekben, 596 ad z esetében teljes kortíen mind azt a munkafolyamatot el kell látní,
mint esetiinkben, melynek teljesítésétmaradéktalanul elvárja Kokad Önkormányzata, beszámolási
kotelezettség mellett.

A 2019 év végi behajtdsi cselekményeink késedelmesen indultak ffi g, mivel azok megkezdésének,
lefolytatds nak íd pontjdra személyi átszervezés érintette Ad tigyi Iroddnkat.
Irod nk létsz ma eddig is 3 f volt, valamint egy Í , aki négy rdban segített be a behajtds
el készítéséb en, lev elezés ekb en, feldolg ozdsi feladato k b an.
Kordbbí években nagy segítségvolt sz munkra a feldolgozdsi munkafolyamatokndl a
k 4foglalkoztat ssal Önkormányzatunknál alkalmazott munkaer k. Az értesítk, t jékoztat k,
hatdrozatok, felsz lít sok kikíildésében,a visszaérkez tértivevényeinek,a keletkezett iigyiratoknak
a rendszerezésében tudtak segíteni.

Nyugdíjazás miatt iroddnk is dtszervez d tt. A nyugdíjba ment munkatdrsunk helyébe az eddígí
négy rdban besegít j munkatdrsunk keriilt, így létszdmunk váItozatlanul 3 Í marad, azonban a
ki)zfoglalkoztatással alkalmazott munkatársaink kiesése, a napi teend kbe val folyamatos
besegítésénekltidnya a behajtási cselekmények id beni elvégzésétmdr nem tette lehet vé.
Irodánkndl egy f esetében betegség miatt, okt berben t rtént munk b l val kiesése, az aktív
tevékenységénekhidnya miatt, az említett id szakra lecs kkent létsz mmal, a napi, folyamatos
mun k av ég zés tin k i s n e It e ze n v o lt me g o ldlt at .

A

Magyarország helyi onkormányzatair | sz l torvény a|apján kotelez volt bevezetni az
onkormányzatí fe|adatok végzésétsegít és szabÍ yoz informatikai rendszert, aZ ASP-t (Application
Service Provider). A torvényben foglaltak szerint a helyi onkormányzatoknak olyan informatikai
rendszert kell mtÍkodtetnii'ik, amely biztosítja a feladatellátas egységes szabályok szerinti elvégzésétés
az állami informatikai rendszerrel val osszekapcsolhat ságát. Mindez a folyamatos pénziigyi
ellen rzés eszkozeként is szolgál. A megval sítás érdekében aZ onkormányzatoknak csatlakozniuk
kellett ahhoz a számítástechnikai háI zaton keresátil távoli a\ka|mazás-szolgáltatást nyrijt
elektronikus informáci s háI zathoz, melyet az ál|am ennek érdekébenmiikodtet.Ezaz ASP-rendszer.
A csatlakozds és az ASP- rendszerre val átdllás megti)rtént, a kezdetí nehézségek utdn, lassan
tÍtldtva az j ad rendszert, munkdnk elvégzések nnyebb lesz.

Az ad

szakrendszer mellett

k telez en haszndlnunk kell az irat szakrendszert is. Az irat

'szakrendszer haszn lata során a még akadoz elektronikus rendszer hibtÍi, sokszor akad lyozz k az
gyek gyorsabb elintézését.
2019. évben 385 kommun lís ad , 1634 gépjármíÍadés 1258 ipariÍzésiad Íigyben kellett
eljdrnunk.

A

fent leírtak alapján, a torvényben meghatározott behajtásí cselekményekkel, az ad z kkal val
kapcsolattartással a hátralék folyamatos nyomon kovetésével toreksztink aZ ad bevételi terv
telj esítésére'a

kintlév ségek behajtására.

Ennyiben kívántam tájéko atni a Tisztelt Képvisel testi.iletet' kérem a beszámol m elfogadását.

L é ta v

é r t e s, 2020. február 05.

f-.i,,r'..,r.E.' \'
(: Szab Lászl : )
ad tigyi foel ad
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