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         2.   NAPIREND 

 

Ügyiratszám                                    UZS/26-3/2019.             

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2019. február 12-i nyilványos ülésére 

 

Tárgy:  A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2018. évi 

befizetésének teljesítéséről 
Előterjesztő: Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

 

Előkészítő:  Molnár Szabolcs főtanácsos 

 

Meghívottak:  - 

 

Előterjesztést látta:   

…………………………. 

Dr. Gelencsér Ottó 

       jegyző 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzat sajátos működési bevételei között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi 

adók. Uzsa településen 2018. évben 2 fő  helyi adót (építményadó, helyi iparűzési adó) 

működtetett az Önkormányzat.  

 

Az építményadó mértéke:  750 Ft/m2 

 

Iparűzési adó az adóalap 2%-a. 

 

Helyi adókhoz hasonlóan kell kezelni a gépjárműadót, mely átengedett központi adó, mértéke 

2018. évben nem változott. A törvény szerint személygépkocsik és motorkerékpárok esetén az 

adó alapja  gépjármű hatósági nyilvántartásában kW-ban kifejezett teljesítménye.  

 

Az adó mértéke a teljesítmény szerinti adóalap után a gépjármű 

a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben  
345 Ft/kilowatt, 

a gyártási évet követő 4-7. naptári évben  
300 Ft/kilowatt, 

a gyártási évet követő 8-11. naptári évben    
230 Ft/kilowatt, 

a gyártási évet követő 12-15. naptári évben  
185 Ft/kilowatt, 

a gyártási évet követő 16. naptári évtől  
140 Ft/kilowatt. 

 
Az autóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi és a tehergépjármű vonatkozásában az adó 

mértéke 1.380 Ft/100 kg. Kedvezményben részesülnek a „légrugóval” rendelkező 

tehergépjárművek, részükre maradt az 1.200 Ft/100 kg adómérték.  

 

2018. évben is a gépjárműadó bevétel 40%-a maradt az Önkormányzatoknál. 
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A helyi adókkal kapcsolatos kivetések és a befolyt összegek az alábbiak szerint alakultak: 

 

 

1.) Adózók száma, KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK 2018.12. 31-ig (e Ft-ban) 

 

 

   

Adónemek Adózók 

száma 

Folyó évi kivetés Befolyt 

Építményadó 7 6087 6087 

Iparűzési adó 41 44270 43678 

Gépjárműadó 145 2765 2645 

Pótlék 53                                     0 9 

Idegen bevétel 6 0 0 

Bírság 2 0 0 

Talajterhelési díj 2 14 14 

Összesen 256 53136 52433 

    

 

2. Hátralék alakulása 2018. évben (Ft-ban):  

 

Adónemek Nyitó hátralék 

2018.01.01. 

Záró hátralék 

2018.12.31. 

Különbözet 

Építményadó 0 0 0 

Iparűzési adó 118396 426254 +307858 
Gépjárműadó 55582 243871 +188289 
Pótlék 70885 62773 -81120 
Egyéb bevétel 0 0 0 
Idegen bevétel 271313 41851 -229462 
Bírság 10000 5000 -5000 
Összesen 

 526176 
 

                      779749                        180565 

    

 

 

3) ADÓBEVÉTELEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA 

 

Adónemek % 

Épitményadó 11,54 

Helyi iparűzési adó 83,02 

Gépjárműadó 5,04 

Késedelmi pótlék 0,2 

Idegen bevételek 0 

Bírság   0 

Talajterhelési díj 0,2 
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4.) BEHAJTÁS 2018.12.31-ig. 

                 
 

Behajtás típusa Behajtási cselekmény száma 

felhívás 135 

inkasszó, pénzintézet 
megkeresés 

8 

munkabér letiltás 11 

nyugdíj letiltás 5 

gépjármű forgalomból 
kitiltás 

3 

Egyéb (adatkérés oep, 
bankok, telefon) 

320 

összesen 482 

 
Kiegészítések: 

 

-Uzsa községben a 2018. évre tervezett adóbevételek teljesültek, összesen 52.433 e Ft helyi 

adóbevétel folyt be. 

 A legfontosabb helyi adó az iparűzési adó, melyből a (2016. évben 47.268 e Ft, míg 2017. 

évben 49.246 e Ft) 2018. évben 43.678 e Ft folyt be. 

Építményadóban illetve gépjárműadóban kivetett és befolyt összeg a tavalyi évhez hasonlóan 

alakult. A helyi adó hátralék összege a tavalyi évhez viszonyítva 180 e Ft-tal nőtt. 

(Két helyi cégnek volt téves utalás miatti tartozása, ami januárban hónapban rendeződött 

időközben, de még dec. 31-i dátummal fennállt a hátralék) 

 

 

2012. évben került sor az Önkormányzatot illető (2007-2011. évekre fizetendő) 

hulladékszállítási díj adók módjára történő behajtásának átadására, melyből a behajtási 

időszakban (2012-2018) összesen 535.968 Ft-ból 316.455 Ft összeg került behajtásra.  

Az önkormányzat által kivett (2012. előtti) hulladékszállítási díj behajtása az elévülési 

határidők miatt 2018. évben befejeződött.  

 

A hátralékosok listáját évente több alkalommal átjelentjük a NAV felé, igy amennyiben az 

adózónak a NAV-tól visszajáró többlete lenne, úgy az Önkormányzat jogosult erre az 

összegre.  

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Lesenceistvánd, 2019. január 20. 
 

 

 

       Dr. Gelencsér Ottó 

                                 jegyző 
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HATÁROZATI JAVASLAT  ...………/2019. (II. …..)  Képviselő-testületi határozat 

 

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 

„A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2018. évi 

befizetésének teljesítéséről” című előterjesztést és a 

tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi 
 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  jegyző 

 

 
 

 

 

Lesenceistvánd, 2019. január 

 

 

 

            Szántói Imre 
              polgármester 


