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Tájékoztatás a helyi adóhatóság tevékenységéről
Az Önkormányzatok alapvető feladata többek között a helyi közszolgáltatások biztosítása. A
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 106. § (1)
bekezdése alapján az önkormányzatok saját bevételei közé tartoznak a települési önkormányzatok
által törvényben rögzített módon megállapított és kivetett helyi adók. A helyi adók bevezetésére a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv) ad lehetőséget az önkormányzatok számára. A Htv.
értelmében a gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Ez a települési
önkormányzat számára lehetőséget teremt a szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a
helyi adópolitika kialakítására. A törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési
önkormányzat képviselő-testülete rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be. A
Htv. 5. §-a alapján az önkormányzat a következő adók bevezetésére jogosult:
 vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)
 kommunális jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója, vállalkozók
kommunális adója, idegenforgalmi adó)
 helyi iparűzési adó.
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő helyi adók bevezetéséről
alkotott rendeletet:
 9/2003. (IX.22) ÖKT. sz. rendelettel módosított 7/2002. (IX.25) ÖKT. sz. rendelet a
magánszemélyek kommunális adójáról;
 3/2003 (III. 26) ÖKT sz. rendelet a helyi iparűzési adóról.
A gépjárműadóval kapcsolatos intézkedéseket a gépjárműadóról szóló 1991. évi. LXXXII. törvény
szabályozza.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény felhatalmazása alapján Hajmáskér
Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi
szabályok megállapításáról szóló 3/2005. (III.30.) számú rendelete 2012.01.31.-ig hatályos, mert
helyébe lép a 5/2013.(IV.11.) számú rendelete, mely a kihirdetést követő napon lép hatályba, de
rendelkezéseit 2012.02.01.-től kell alkalmazni.
A helyi adókat két részletben kell megfizetniük az adózóknak, az első félév befizetési határideje
március 16-a, a második félévé szeptember 15-e. Egy évben kétszer küldünk értesítést az adószámlák
egyenlegéről a lakosságnak. Emellett a szeptember 15-i befizetések után felszólító levelet küldünk a
hátralékosok részére. Amennyiben nem reagálnak a felszólító levelekre, megkezdjük a végrehajtási
eljárást a hátralékok behajtása végett.

Magánszemélyek kommunális adója
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 7/2002. (IX.25) ÖKT. sz. rendeletével
vezette be, a község illetékességi területén magánszemélyek kommunális adóját. A rendelet
értelmében adókötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén magánszemély
tulajdonában lévő lakás tulajdonosát és a nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával
rendelkezőt. Azok a magánszemélyek, akik a település szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének
magánszemélyeket érintő költségét kifizették vagy részletfizetés formájában fizették, mentességet
kaptak 2007. december 31-ig a kommunális adó fizetése alól. 2008. január 1-től minden
lakástulajdonnal rendelkező adózót magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettség terheli.
Az adó mértéke 4000,- Ft/év. (A törvény által engedélyezett felső határ 12000,- Ft). Az adó
alanyai azok a magánszemélyek, akik a naptári év első napján a lakás tulajdonosai, vagy nem
magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával rendelkezik.
Az adó alanyának erről a Hivatalban rendelkezésre álló, a 35/2008. (XII.31.) PM. rendelet alapján
egységesített nyomtatvány kitöltésével kell a bevallását megtenni. Az adózás rendjéről szóló
többszörösen módosított 2003. évi XCII. tv. 32.§ (2) bekezdése értelmében a helyi adók
2

vonatkozásában az adózónak az adókötelezettség változásáról a változást követő 15 napon belül kell
adóbevallást tennie. Az előírt adóbevallási kötelezettség teljesítését követően mindaddig nem kell
újabb bevallást benyújtani, amíg az adókötelezettséget érintő változás nem következik be.
Gyakran felmerülő probléma, hogy az adózók nem nyújtanak be bevallást az ingatlan adásvételről, így a kivetések addig jelentkeznek adószámlájukon, míg be nem jelentik a tulajdonosváltást.
Legtöbb esetben az adózók az értesítők kézhezvételét követően jelzik, hogy nem jogos az adó
kivetése, mert már eladták az adott ingatlant, viszont azzal nincsenek tisztában, hogy erről az
önkormányzati adóhatóság felé is van bevallási kötelezettségük. Többször felmerülő probléma az is,
hogy az adózó amennyiben az adott év I. félévében értékesítette ingatlanát, úgy értelmezi, hogy a II.
félév befizetési kötelezettsége már nem őt terheli. Gyakori eset, hogy öröklés esetén az örökösök
nem jelzik a tulajdonosváltást. Ilyen esetben ki kell nyomozni az örökösöket, címüket, mert sok
esetben a tulajdoni lapon már nem a helyes címük szerepel, és csak ezután tudjuk felszólítani őket.
Tulajdonosváltás esetén az új tulajdonosnak is felszólító levelet küldünk, miután kiderítettük hollétét
2015. évben 21 esetben küldtünk ki felszólító levelet, de sajnos több esetben előfordul, hogy
többszöri felszólítás ellenére sem küldik vissza a bevallási nyomtatványokat az adózók.
Lakcímbejelentések alkalmával is adunk nyomtatványt az adózóknak és kértük az ügyfélszolgálaton
lévő kollégánkat, ha valaki lakcímbejelentést szeretne intézni, akkor küldje be hozzánk, így egyből
lehet adni nyomtatványt az ingatlan eladásával, illetve vételével kapcsolatban
A Hajmáskéri Hírlapban is közzétettük, hogy kommunális adó bejelentési kötelezettségüknek
tegyenek eleget azok a lakástulajdonosok, akik eddig ezt elmulasztották.
A bejelentők többségének évekre visszamenőleg kivetésre került az adó. /Egyes személyek
esetében 5 év x 4.000 Ft, plusz az idei 4000 Ft-ot jelentett/
Az adóalanyok száma azért több mint az adótárgyak száma, mert eladás-vétel bejelentésekor a
régi tulajdonos és már az új tulajdonos nevén is szerepel ugyanaz az ingatlan, hiába kell a
vevőnek csak a következő évtől fizetnie, ezért van neki is kivetési irata.

Magánszemélyek
kommunális adója
Adóalanyok száma (fő):
Adótárgyak száma (db):
Folyó évi befizetés összege
(ezer Ft):
Folyó évi terhelés (ezer Ft):

2014. év

2015.év

1.070
1.060

1.083
1.069

3.721

3.250

4.240

4.276

2016.03.31-én a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala megküldte részünkre az
úgynevezett földkönyvet. Ezáltal lehetőségünk lesz arra, hogy ellenőrizzük azt hogy az
illetékességi területünkön található ingatlanok után bevallásra került –e a kommunális adó. A
földkönyv teljes áttekintése sok időt vesz igénybe. A napi munka mellett igyekszünk ezt az
ellenőrzést is elvégezni.

Helyi iparűzési adó
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 3/2003 (III. 26.) ÖKT sz. rendelete
állapítja meg a helyi iparűzési adót. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy
ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. Az adóbevallást az
adóévet követő május 31-ig kell leadni. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozó
adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be. Az adóévre megállapított
tényleges adó különbözetét is eddig az időpontig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól
igényelhető vissza. Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a
közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel. Az adóbevallás alapján megállapított
előleget két részletben kell megfizetni, a befizetési határidők itt is március 16. és szeptember 15.
Az iparűzési adó mértéke jelenleg a Htv. szerint meghatározott adóalap 1 %-a, az ideiglenes jelleggel
végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 1000,- Ft. (A törvény által
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engedélyezett felső határ az adóalap 2%-a, az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén pedig
5000,- Ft)
Az iparűzési adó itt feltüntetett adatai még nem tükrözik a tényleges állapotot, hiszen a 2015. évi
iparűzési adóbevallások leadásának határideje 2016. május 31. Ezen adóbevallások feldolgozása
jelenleg is folyamatosa zajlik. Az első félévben a 2014. évi bevallás alapján kellett előleget fizetni,
ami a 2015. évi bevallás feldolgozását követően módosulhat.

Helyi iparűzési adó
Adóalanyok száma (fő):
Folyó évi befizetés összege
(ezer Ft):
Folyó évi terhelés (ezer Ft):

2014. év
234

2015. év
249

14.459

17.545

19.216

22.340

Azoknak az adóalanyoknak, akik nem adnak le adóbevallást, felszólító levelet küldünk. Amennyiben
ezt követően sem nyújtják be bevallásukat, mulasztási bírság kiszabását fogjuk kezdeményezni.

Gépjárműadó
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításával 2007. január 1-től a
személygépkocsik esetében az adót teljesítmény és évjárat alapján kell számítani a törvényben
meghatározott mértékek alapján. Az adó alanya az a személy, aki a járműnyilvántartásban az év első
napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Év közben újonnan vagy újra
forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki a forgalomba helyezés hónapjának utolsó
napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. A gépjárműadó megállapítása a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által szolgáltatott adatok alapján
történik. Az adatokat az Okmányiroda szolgáltatja. Az éves adóztatás alapját képező adatok közlése
minden év január 31. napjáig történik, ezt követően pedig az adókötelezettséget érintő évközi
változásokról havonta történik adatszolgáltatás. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII.
törvényben foglalt az adott tv. 7. § értelmében:

Az adó mértéke a gépjármű
- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.
Az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi esetében az adó alapja a hatósági
nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya), tehergépjármű esetében pedig a hatósági
nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával
Ez utóbbiak esetében az adó mértéke adóalap esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja
után:
a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz
esetén 850 Ft,
b) az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft.
Ez a differenciált adómérték a törvény szerinti adóalap-változás következményeként az
értékesebb gépkocsi után magasabb, míg a kevésbé értékes gépkocsik után alacsonyabb adószint
érvényesül.
Mentességek vonatkozásában a súlyos mozgáskorlátozottak esetében a kedvezmény feltételeit
és mértékét a törvény 5.§ f) pontja határozza meg. Mentes az adó alól: „A súlyos mozgáskorlátozott
személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság
alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban
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élő szülő – ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – (a továbbiakban együtt:
mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként
üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig.” Ha a mentességre jogosult
adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll,
akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.
Az adó mértékét a gépjármű életkora is meghatározza. Így 2015. év elején az adó mértékének
változásáról 125 határozatot küldtünk ki.
A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a változástól számított 15 napon
belül, az új tulajdonos köteles bejelenteni. Azonban a régi tulajdonosnak, eladónak is van bejelentési
kötelezettsége, melyet a tulajdonjog változásáról készült okirat benyújtásával az Okmányiroda felé
kell teljesíteni.
Sok esetben előfordul, hogy adás-vétel esetén az új tulajdonos nem jelenti a változást, az eladó
pedig nem tudja, hogy a vonatkozó jogszabály (304/2009. (XII.22) Korm. rendelet) értelmében a
gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését neki is meg kell tenni, változástól
számított 8 napon belül a tulajdonjog változásáról készült okirat benyújtásával. Amíg a vevő, illetve
az eladó nem jelenti be az eladás tényét az okmányirodában, addig adószámláján hátralékként
jelentkezik a gépjárműadó, mert törölni, csak az okmányiroda által megküldött adatok alapján lehet.
Így az esetlegesen korábbi évekről összegyűlt gépjárműadó hátralék az eladót terheli.
A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy az adóhatóság elrendelje a gépjármű forgalomból való
kivonását, amennyiben az adózó adótartozása meghaladja az egy évet. Több adózó esetében évekre
visszamenőleg szerepel gépjárműadó hátralék. Azok esetében, akik nem rendezik tartozásukat
megindul a forgalomból történő kivonás.

Gépjárműadó
Adóalanyok száma (fő):
Adótárgyak száma (db):
Folyó évi befizetés összege
(ezer Ft):
Folyó évi terhelés (ezer Ft):

2014. év
877
1.011

2015. év
879
1.060

11.876

12.330

12.554

13.404

A folyó évi befizetések 60%-a utalásra került a MÁK számlájára. A 40%-a tekinthető ténylegesen az
önkormányzat bevételének.

Talajterhelési díj
Hajmáskér Község Önkormányzata a Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény alapján megalkotta a 3/2005. (III. 30.) rendeletét a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi
szabályok megállapításáról. E rendelet hatálya kiterjed mindazon kibocsátóra, aki Hajmáskér
közigazgatási területén a műszakilag rendelkezése álló közcsatornára nem köt rá és helyi
vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.
Talajterhelési díj alapja a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezésnél a
szolgáltatott víz mennyisége illetve a talajra, talajba juttatott szenny-és használt víz éves mennyisége
(speciális csökkentések figyelembe vétele mellett).
Talajterhelési díj egységdíjának mértékét a törvény 120 Ft/m3 –ben határozza meg, Hajmáskér
községre vonatkozó területérzékenységi szorzó 3. (2012.01.31.-ig). 2012.02.01.-től pedig 3600
Ft/m3, a területi érzékenységi szorzó figyelembevételével. Hajmáskér Község Önkormányzata a
megemelkedett díjra tekintettel, rendelet szerinti díjkedvezményt adott, mely 88%-os kedvezményt
biztosít, így 3600 Ft/m3 helyett 430 Ft-ba kerül köbméterenként az elhasznált víz
díja.(5/2013.(IV.11.) Önk. rendelet alapján.)
A 2009-es évtől a talajterhelési díj 100 %-át kell a kibocsátóknak megfizetniük.
Az fogyasztók által elfogyasztott vízmennyiséget a Bakonykarszt Zrt. szolgáltatja. Ezen adatok
alapján küldünk felszólító levelet a bevallásra. Még nem minden fizetésre kötelezett küldte vissza a
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bevallási nyomtatványt, a befizetések most is folyamatosan érkeznek. A talajterhelési díj
csökkenésének oka, hogy egyre több fogyasztó köt rá a szennyvízhálózatra, valamint számlákkal
tudja igazolni, hogy szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállítatott el bizonyos
mennyiséget, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja Azok
az adózók, akik kétszer kiküldött felszólító levél ellenére sem küldik vissza a bevallási
nyomtatványt, így be lesznek idézve az adóhatósághoz.
A kivetés mindig visszamenőleg történik, tehát a 2014. évi fogyasztás 2015. évben kerül
elszámolásra és kivetésre. Az adózók száma nem végleges, mert nem mindenki tett eleget a bevallási
kötelezettségnek.

Talajterhelési díj

2014. év

2015. év

Adóalanyok száma (fő):
Folyó évi befizetés összege
(ezer Ft):
Folyó évi terhelés (ezer Ft):

29

24

345

255

nem terhelhető

nem terhelhető

Év elején nem terhelhető, mint a kommunális adó 4.000 Ft /év, hanem a visszaküldött bevallás alapján
kerül leterhelésre év közben.
Az adózók száma folyamatosan csökken, mert a tavalyi évben 6 fő kötött rá a csatornára.

Tartozások kimutatása

Adónemek
Kommunális adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Késedelmi pótlék
Bírság, végrehajtás
Egyéb bevételek
Idegen bevételek
Talajterhelés
Elévülés (2010 évi tételek)
Elévülés utáni tarozás:

2014. évi és korábbi
évek tartozása (ezer
Ft)
2.190
7.540
4.276
7.747
329
80
1.677
844

2015. évi tartozás
(ezer Ft)
994
1.132
2.594
436
45
0
855
0

9.039 (ezer Ft) 385 fő -767 tétel
21.700 (ezer Ft)

Hajmáskér, 2016. március 31.

Striblné Fódi Valéria
adóügyi ügyintéző

Sümegi Orsolya
adóügyi ügyintéző
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Tájékoztatás a behajtásokról Hajmáskéren
Feladatok közé tartozik egyrészt a helyi adótartozások behajtása, másrészt az idegen helyről (társönkormányzatok, bíróság, rendőrség, igazságügyi hivatal, gyámhatóság, közterület felügyelet,
közüzemi társaságok) kimutatott és adók módjára behajtandó köztartozások behajtása:
- Rendőrségi pénzbírság
- Helyszíni bírság
- Közigazgatási bírság,
- Bírósági pénzbírság
- Gyerektartásdíj
- Gondozási díj
- Munkaügyi felügyelőségi bírság
- Okmányiroda eljárási bírság
A fent nevezett adók módjára behajtandó tartozásokon kívül, és a helyi adótartozások behajtása
mellett még, az önkormányzattal kötött szerződés szerinti közterületi díj meg nem fizetéséből
származó tartozások, gyermekétkeztetési díjhátralék, villanyszámla díjhátralék, munkabér túlfizetés
visszavonásának behajtása is itt történik.
Az adók módjára behajtandó tartozások esetében (1994.évi LIII. tv. Végrehajtási törvény
értelmében) fizetésletiltással, nyugdíjletiltással, inkasszóval, esetenként foglalással, stb. lényegében,
amit a végrehajtási törvényben foglaltak biztosítanak, annak alapján történik a behajtás.
A lehetőséghez mérten megpróbáljuk a kimutatott hátralékot behajtani.
A nem adók módjára behajtandó tartozások esetében –közterületi díjtartozás, étkezési díj hátralék,
munkabér túlfizetés, stb. „fizetési meghagyás”(2009.évi L. tv. Polgári peres eljárás) útján igyekszik
az önkormányzat a pénzéhez jutni. A fizetési meghagyás benyújtása annyit jelent, hogy egy 4 oldalas
formanyomtatványt mind 5 példányban eredetivel megegyezően kell megküldeni a bíróságnak.
Amennyiben a bíróság megalapozottnak, jogosnak találta a megkeresést, átadta a Bírósági
Végrehajtónak, aki felé szintén ki kellett töltenünk a megfelelő nyomtatványokat. Emellett a
követelés összegétől függően meg kellett előlegezni a végrehajtási költséget. Ami a végrehajtás
során vagy meg térül vagy nem, attól függően van –e vagyona az illetőnek, amit a végrehajtó
lefoglalhat, illetve árverezhet.
Jogszabályok változása miatt 2010. június 1-től azonban a Közjegyzőkhöz került át „fizetési
meghagyások”kezelése a továbbiakban nem a bíróságok járnak el.
A megemelkedett szabálysértések miatt a rendőrség is erőteljesen bírságol. Mivel egyre kevesebben
fizetik ki a bírságot, nagyon sok esetben és elég komoly összegeket tesz át behajtásra. Átlagban 8-10
behajtás kérés érkezik havonta, 10.000-Ft-tól egészen 400.000 Ft-ig, a legtöbb esetben közigazgatási
bírságot szabnak ki, és teszik át behajtásra. (aminek összegéből a 2012.évi központi költségvetésről
szóló 2011.évi. CLXXXVIII. törvény 36.§ (2) bekezdése alapján a közigazgatási bírságból származó
bevétel 60%-át utalnunk kell az Államkincstár számlájára, és 40% marad az önkormányzatoknál). A
végrehajtáskérést követően rendszeres kapcsolattartás van, mely során tájékoztatni kell a végrehajtás
állapotáról. A közigazgatási bírság s a helyszíni bírság esetében nincs lehetőség a bírság összegének
közmunkával történő ledolgozására. Csak pénz formájában lehet a bírság összegét kiegyenlíteni.
Aminek a behajtása nem egyszerű, mivel nagyon sok a munkanélküli, egyre kevesebb pénzből kell
megélniük.
Ez esetben is a 1994. évi LIII. tv. azaz a Végrehajtási törvényben foglaltak az irányadók.
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A befolyt összegek a Hajmáskér Önkormányzat egyéb bevételek számlára és az idegen bevételek
számlájára kerülnek befizetésre.
Az idegen adószámlára érkező összegeket tovább kell utalnunk a megfelelő számlára, egyes
esetekben 100 %-ban.
Az idegen számlára, azaz a továbbutalandó számlára 2015.12.31.ig 928 e Ft érkezett be, (rendőrségi
közigazgatási bírság, munkaügyi bírság egy része, gyerektartásdíj hátralék) ebből 312 e ft,
gyermektartásdíj hátralék, amely 100%-ban továbbutalásra kerül. A maradék 616.700 Ft-ból
továbbutalandó 370 e Ft, helyben maradó 247 e Ft.
A behajtásra átadott pénzbírságok befizetése-beszedése valamint a helyi adó tartozások behajtása a
munkanélküliség növekedése, és pénztelenség miatt egyre nehezebb. A településen a behajtásnál
még az is gondot okoz, hogy sokan nem jelentik be lakcímváltozásukat (nem véletlen), hogy ne
lehessen őket elérni, de a végrehajtási eljárást folytatni kell. A sikeres behajtás érdekében a
lehetőségekhez mérten megteszünk mindent. Sok esetben a felszólító leveleket „ismeretlen helyre
költözött” tájékoztatással küldi vissza a posta. Ilyenkor a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatalával (KEK KH) felvesszük a kapcsolatot a pontos lakcím végett.
Felszólító levél kiküldése után nem fizetés esetén az egészségpénztártól (MEP) munkahelyet kérünk,
aztán a bankfiókoktól bankszámlaszámok után érdeklődünk inkasszó kiadásához, ami szintén nem
egyszerű feladat. Több bankkal állunk kapcsolatban, akik a megyeszékhelyen bankfiókkal
rendelkeznek. ( OTP Bank, Raiffeisen Bank, K&H Bank, CIB Bank, Budapest Bank, Zirci
Takarékszövetkezet, CITI Bank, Unicredit Bank, Erste Bank)
65 adós esetében lett bankszámlaszám megkérve 9 Banktól külön-külön. Amelyből 18 esetben
sikerült számlaszámot kapnunk, a behajtás sikertelen volt, mivel a bankszámlákon nem volt fedezet.
Abban az esetben ahol fizetésletiltás, vagy inkasszó lett indítva, minden esetben megnézzük, hogy
van-e az illetőnek helyi adó tartozása, hogy egyszerre az is behajtásra kerüljön.
136 személy esetében lett munkahely kérve kevés sikerrel, de ahol volt munkahely ott egyből
kiadtuk a fizetésletiltást és a munkabérből nem csak az adók módjára behajtandó köztartozás lett
letiltva, hanem a helyi adótartozás is. 2015 03.01-től elektronikus ügyintézés keretében ügyfélkapun
keresztül tudjuk megkérni a fellelhető munkahelyeket.
9 esetben lett fizetésletiltás kiadva, több esetben azonban mire a fizetésletiltást megkapta a
munkahely az illető már leszámolt, illetve a letiltásban először a NAV felé fennálló tartozást kell
utalnia. Ezáltal a végzést sorba állítják. Későbbiekben térül meg.
Gépjárműadó hátralékfizetés megtérülése érdekében 45 adózónál indult el a végrehajtás egy éven túli
adótartozás miatt. a többség esetében felfüggesztettük az eljárást, mert részletfizetést kért, és
adósságukat részben vagy egészben be is fizették. Több esetben foglalási értesítőt küldtünk ki,
többségében szabálysértési bírságtartozás miatt azon esetekben, ahol nem reagáltak semmiféle
intézkedésre, felszólításokra és más lehetőség nem volt a behajtás ügyében. Voltak, akik komolyan
vették a foglalási értesítőt és mielőtt kimentünk volna foglalni a hátralékuk egy részét kifizették, a
fennmaradó részre pedig részletfizetést kértek. Voltak, azonban akik nem nyitottak ajtót, vagy azért
mert nem voltak otthon, vagy nem akartak beengedni.
A felszámolás alatt lévő cégek tartozásai jelentősen megnövelik az Önkormányzat kintlévőségét
ezért ezek felülvizsgálatát megkezdtük, mivel a tartozás rendezésére hajlandóságot nem mutatnak, a
felszámoló biztos tájékoztatása szerint a legtöbb cég nem rendelkezik semmilyen vagyonnal, így a
pénzbeli behajtás legtöbbször sikertelen.
A felszámoló biztosok behajthatatlansági nyilatkozatának a megérkezése után a cégek az Önkadó
programban megjelölésre kerülnek, ami azt jelenti hogy ezek az összegek már behajthatatlanok,
törlésre nem kerülhetnek,csak elévülés során fognak törlödni, ezért a kintlévőségek ezekkel az
összegekkel csökkeni fognak.( minden hatodik évi tartozás évül el.).
Hajmáskér, 2016. március 31.
Striblné Fódi Valéria
adóügyi ügyintéző
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Hajmáskér Község Önkormányzat
Polgármesterétől
Ikt:
/2016
Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2015. (I.29.) önkormányzati
rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2015. évi költségvetését.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetés jóváhagyását
követően a Magyar Államkincstártól kapott tájékoztatás szerint kulturális feladatok
támogatása címén 3.531 e Ft támogatást kapott Önkormányzatunk, és 42.161 e Ft-ot a
Tábormúzeum felújítására, amelyet a 2015. évi költségvetésbe bedolgoztunk.
Az Önkormányzat pályázatot nyert az utak és az Óvoda felújítására, melynek összege 111.990
e Ft.

Hajmáskér Község Önkormányzatának bevételei 38.826 e Ft-tal emelkedett, kiadásai 35.943
eFt-tal emelkedett, a tartalék 215.822 e Ft lett.

Határozati javaslat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselőtestülete az előterjesztésben foglalt bevételi és
kiadási előirányzat módosításokat megtárgyalta és azt elfogadta.

Hajmáskér, 2016. április 01.
Köbli Miklós
polgármester

Hatásvizsgálati lap
Hajmáskér Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló rendelet tervezetéhez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
I. Várható társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon
követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a
tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet-tervezet magában foglalja Hajmáskér Község Önkormányzata és az önkormányzat
irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2015. évre vonatkozóan a költségvetésről
szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés
nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi
költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
előírásai alapján.
23. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti
a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási
lehetőségeket.
24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi
költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a
képviselőtestületnek.
Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a)
pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

Hajmáskér, 2016. április 01.
Kovács János György s.k.
jegyző

Indoklás
Hajmáskér Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló rendelet tervezetéhez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotásra került
Hajmáskér Község Önkormányzata 2015. évre vonatkozó költségvetés tervezete.
Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében:
„12. § (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag
megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához
szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.
(2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi
fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet nem biztosítható, intézkedni
kell a közfeladat megszüntetéséről
23. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely
elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves
gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az
önkormányzat működőképességének biztosítása, ezen belül az intézmények működési
kiadásainak biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás
biztosítása,
valamint
a
korábbi
képviselő-testületi
döntésekből
származó
kötelezettségvállalások biztosítása.
24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi
költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a
képviselőtestületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von
maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással
élhet.
27. § (1) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási,ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról
az önkormányzati hivatal gondoskodik.”
83. § (6) Ha a helyi önkormányzat adatszolgáltatási kötelezettségeit határidőig nem teljesíti, a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az
információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető
összeg folyósítását – a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel – felfüggeszti.

Hajmáskér Község Önkormányzat
Polgármesterétől
Szám:……./2016
ELŐTERJESZTÉS
Hajmáskér Község Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról
Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
2015. évben jelentős feladat ellátási változások következtek be önkormányzatunknál.
Az önkormányzati feladatellátás hatékonyságának növelése érdekében pályáztunk az utak és az
Óvoda felújítására, amelyre 111.990 e Ft támogatást kaptunk,
A közfoglalkoztatási programok keretében éves szintre vetítve 30 fő foglalkoztatottságát
biztosítottuk.
Az önkormányzati feladatok ellátásának pénzügyi háttere biztosított volt, annak ellenére, hogy
saját bevételeink ( helyi adók) növekedése mellett az átengedett központi adók és központi
támogatások mértéke jelentősen csökkent.
A bevételek 2015. évi eredeti előirányzata 268.107 ezer Ft, módosított előirányzata 418.791
ezer Ft, teljesítés 409.201 ezer Ft.
Az önkormányzati bevételek struktúrájában a működési bevételek aránya 88 %, a támogatások
és kiegészítések 100%, támogatás értékű bevételek 97 %, a felhalmozási és tőkejellegű
bevételek 100%.

Bevételek részletezése
Önkormányzat közhatalmi bevétele: 27.538 ezer Ft
Ebből:
- helyi adók: 21.896 ezer Ft
- Bírság, díjak, pótlék: 582 ezer Ft
Átengedett központi adók (gépjármű adó): 5.060 ezer Ft
( 2014. évben ez a bevétel 4.592 ezer Ft volt.)
Intézményi működési bevételek: 24.079 ezer Ft
Ebből: - áru- és készlet értékesítés: 61 ezer Ft
- szolgáltatások bevétele: 579 ezer Ft
- közvetített szolgáltatások: 1.869 ezer Ft
- tulajdonosi bevételek: 5.225 ezer Ft
- intézményi ellátási díj: 9.914 ezer Ft
- általános forgalmi adó : 4.952 ezer Ft
- kamatbevétel: 716 ezer Ft
- egyéb működési bevétel: 763 ezer Ft

Önkormányzatok költségvetési támogatása:
a./ Működési célú támogatások: 164.486 ezer Ft
Helyi önkormányzatok működésének támogatása:
Települési önkormányzatok egyes köznevelési

76.087 ezer Ft

feladatainak támogatása:
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása:
Települési önkormányzatok kulturális
feladatainak támogatása:
Működési célú központosított előirányzatok:
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

42.782 ezer Ft
39.218 ezer Ft
3.531 ezer Ft
1.270 ezer Ft
1.598 ezer Ft

b./ Felhalmozási célú támogatások: 154.151 ezer Ft
MVH-tól kapott támogatás:
Utakra és az Óvoda felújításra kapott támogatás:

42.161 ezer Ft
111.990 ezer Ft

A felújítás 2016. évben valósul meg.
Támogatásértékű működési bevétel: 34.181 ezer Ft
Védőnői, iskola egészségügyi szolg.támogatása
Közfoglalkoztatottak támogatása

7.006 ezer Ft
27.175 ezer Ft

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről:
Közüzemi díjak átalány háziorvostól: 120 e Ft
Falunap támogatása:
317 e Ft

Felhalmozási célú bevételek: 1.590 e Ft
Felhalmozási saját bevétel: önkormányzati lakások értékesítése után befolyt bevétel: 90 ezer Ft,
ingatlan eladása 2015-ben egy volt, melynek összege 1.500 ezer Ft.
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KIADÁSOK
Az önkormányzat 2015. évi folyó kiadásainak összege 256.323 ezer Ft. Az önkormányzat
bevételei fedezetet biztosítottak a kötelező és vállalt feladatok megvalósításához.
Kiadások részletezése
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felújítási kiadások
Beruházási kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Kiadások összesen:

111.481 e Ft
27.006 e Ft
84.436 e Ft
9.691 e Ft
6.988 e Ft
14.268 e Ft
256.323 e Ft

Az önkormányzat 2015. évi bevételeit, kiadásait és létszámát címenként, alcímenként és
kormányzati funkciós bontásban az 1-37 melléklet tartalmazza.

A költségvetési tartalék összege év végén 215.822 ezer Ft.
Hajmáskér, 2016. április 01.
Köbli Miklós sk
polgármester
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ELŐTERJESZTÉS
bankszámla-hozzájárulás tárgyú rendelet megalkotására

Jogszabályi háttér: A kormányzati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 143.
§ (2), 226. § (7) és 225/L. § (2) b) pontja.
Tisztelt Képviselő-testület!
A fenti jogszabály előírja, hogy a köztisztviselő az őt megillető illetményének kifizetése
az általa választott fizetési számlára történő utalása, fizetési számla hiányában a
pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján történik. A fizetési
számlához kapcsolódóan a kormánytisztviselő részére legfeljebb havonta a központi
költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás
adható. Ez 2016. évben 1000,- Ft. Ennek megállapítását a Képviselő-testületnek
rendeleti formában kell szabályoznia. A hivatkozott törvény 225/L. § (2) bekezdés b.)
pontja ad felhatalmazást arra, hogy a polgármester tekintetében is alkalmazni kell a
köztisztviselőkre vonatkozó ezen támogatási formát. A fenti érintetteken kívül a
rendelet tervezete tartalmazza az önkormányzattal munkaviszonyban álló
közalkalmazottak és határozatlan idejű munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott
munkavállalók bankszámla-hozzájárulását is.
A rendelet alkalmazásával kapcsolatos kiadásoknál a köztisztviselők és a védőnők
esetében a közös fenntartású intézmény működtetésére az önkormányzatok között kötött
megállapodás alapján Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község
Önkormányzata
költségvetése
nyújtja
a
fedezetet.
Hajmáskér
Község
Önkormányzatának közalkalmazotti és egyéb munkavállalói tekintetében Hajmáskér
Község Önkormányzata költségvetése a forrása a hozzájárulásnak.

Hajmáskér, 2016. március 24.
Kovács János György s.k.
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a előírja a jogszabály
előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérte
a szabályozás várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat Képviselő-testületét az
alábbiak szerint tájékoztatom:
I.

Társadalmi, gazdasági hatások:

Az illetmény fizetési számlára történő utalásával együtt járó, a bankszámla
fenntartáshoz kapcsolódó, a köztisztviselőket, munkavállalókat terhelő költségek
enyhítése.
II. Költségvetési hatás:
A rendelet megalkotása a költségvetési kiadásokat kis mértékben emeli.
III. Környezeti, egészségi következmények:
A rendelet megalkotásának környezetei, egészségi hatása nincs.
IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendelet megalkotása miatt az adminisztratív teendők nem változnak.
V. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A rendelet megalkotásával a Hivatalnál dolgozó köztisztviselők, munkavállalók a
kormánytisztviselőkhöz hasonló juttatásban részesülnek.
VI. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A jogszabály alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és – a 2016. évi költségvetés
tervezésével és elfogadásával – pénzügyi feltételek adottak.

Hajmáskér, 2016. március 24.
Kovács János György s.k.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
bankszámla-hozzájárulás tárgyú rendelet megalkotására
I.
Jogszabályi háttér: A kormányzati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 143.
§ (2), 226. § (7) és 225/L. § (2) b) pontja.
Tisztelt Képviselő-testület!
A fenti jogszabály előírja, hogy a köztisztviselő az őt megillető illetményének kifizetése
az általa választott fizetési számlára történő utalása, fizetési számla hiányában a
pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján történik. A fizetési
számlához kapcsolódóan a kormánytisztviselő részére legfeljebb havonta a központi
költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás
adható. Ez 2016. évben 1000,- Ft. Ennek megállapítását a Képviselő-testületnek
rendeleti formában kell szabályoznia. A hivatkozott törvény 225/L. § (2) bekezdés b.)
pontja ad felhatalmazást arra, hogy a polgármester tekintetében is alkalmazni kell a
köztisztviselőkre vonatkozó ezen támogatási formát. A fenti érintetteken kívül a
rendelet tervezete tartalmazza az önkormányzattal munkaviszonyban álló
közalkalmazottak és határozatlan idejű munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott
munkavállalók bankszámla-hozzájárulását is.
A rendelet alkalmazásával kapcsolatos kiadásoknál a köztisztviselők és a védőnők
esetében a közös fenntartású intézmény működtetésére az önkormányzatok között kötött
megállapodás alapján Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község
Önkormányzata
költségvetése
nyújtja
a
fedezetet.
Hajmáskér
Község
Önkormányzatának közalkalmazotti és egyéb munkavállalói tekintetében Hajmáskér
Község Önkormányzata költségvetése a forrása a hozzájárulásnak.

II.
Hajmáskér Község Önkormányzata
……/2016. (……..) önkormányzati
rendeletének tervezete a bankszámla-hozzájárulásról
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott
feladatkörében eljárva, a Kormányzati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőkre, polgármesterre, valamint Hajmáskér Község Önkormányzatánál
munkaviszonyban álló közalkalmazottakra, határozatlan idejű munka törvénykönyve
alapján foglalkoztatott munkavállalókra (továbbiakban: munkavállaló) terjed ki.
2.§ (1) A munkavállaló havonta bankszámla-hozzájárulásra jogosult a költségvetési
törvényben meghatározott mértékben.
(2) A havonta fizetendő bankszámla-hozzájárulás összege 2016. évben 1.000 Ft/hó/fő,
melyre a munkavállaló január hónaptól jogosult.
(3) A bankszámla-hozzájárulás I. félévi összegét a munkáltató tárgyév június 30-ig, a
II. félévi összegét tárgyév november 30-ig utalja át a munkavállaló bankszámlájára.
3.§ Nem jogosult bankszámla hozzájárulásra az a munkavállaló, aki nem rendelkezik
bankszámlával.
4.§ A bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos kiadásoknál a köztisztviselők és a
védőnők esetében közös fenntartású intézmény működtetésére önkormányzatok között
kötött megállapodás alapján Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község
Önkormányzata
költségvetése
nyújtja
a
fedezet,
Hajmáskér
Község
Önkormányzatának közalkalmazotti és egyéb munkavállalói tekintetében Hajmáskér
Község Önkormányzata költségvetése a forrása a hozzájárulásnak.
5.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
..........................................

.......................................

Köbli Miklós
polgármester

Kovács János György
jegyző

Kihirdetve:
Hajmáskér, 2016. ………...
Kovács János György
jegyző

III.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a előírja a jogszabály
előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérte
a szabályozás várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat Képviselő-testületét az
alábbiak szerint tájékoztatom:
I.

Társadalmi, gazdasági hatások:

Az illetmény fizetési számlára történő utalásával együtt járó, a bankszámla
fenntartáshoz kapcsolódó, a köztisztviselőket, munkavállalókat terhelő költségek
enyhítése.
II. Költségvetési hatás:
A rendelet megalkotása a költségvetési kiadásokat kis mértékben emeli.
III. Környezeti, egészségi következmények:
A rendelet megalkotásának környezetei, egészségi hatása nincs.
IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendelet megalkotása miatt az adminisztratív teendők nem változnak.
V. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A rendelet megalkotásával a Hivatalnál dolgozó köztisztviselők, munkavállalók a
kormánytisztviselőkhöz hasonló juttatásban részesülnek.
VI. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A jogszabály alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és – a 2016. évi költségvetés
tervezésével és elfogadásával – pénzügyi feltételek adottak.

Hajmáskér, 2016. március 24.
Kovács János György s.k.
jegyző

