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A Tordasi Polgármesteri Hivatal adózási tevékenységéről a részletes beszámoló a májusi 

testületi ülésen kerül napirendre. Ebben a beszámolóban helyt kap majd a végrehajtásról szóló 

rész is. Ettől függetlenül egy rövidebb beszámolót szeretnék a Képviselő-testületnek adni a 

2019. évi végrehajtásokról. 

 

A Polgármesteri Hivatalnál 2019 év elején iparűzési adó, illetve telekadó tekintetében tartottunk 

nyilván nagyobb összegű hátralékot. A két számlán összesen 8 951 105 Ft hátralék volt 

kimutatva. 2019 júliusában fizetési felszólítást küldtünk a hátralékkal rendelkezőknek. Ennek 

hatására többen önként befizették hátralékukat. Elsősorban a kisebb összeggel tartozók fizették 

meg hátralékaikat. Az elmaradás oka leginkább az volt, hogy a 2018. második, vagy a 2019. 

első félévi adókötelezettséget elfelejtették befizetni.  A fennmaradó hátralékra a Hivatal adózási 

feladatait végző ügyintéző az alábbi lépéseket tette 

- megkereste a kereskedelmi bankokat, annak érdekében, hogy megszerezze azoknak 

a lakosok számlaszámait, akik nem átutalással fizetik az adóikat. 

- a megismert és már ismert számlaszámokra inkasszót tett ki. Ennek következtében 

5 129 911 Ft érkezett be. 

Elmondható tehát, hogy a 8 951 105 Ft-os kinnlevőség a végrehajtási tevékenység 

eredményeként jelentősen, összesen 5 129 911 Ft-tal csökkent. 

 

A végrehajtás mindenben a jogszabályoknak megfelelően történt. Ugyanis az adóhatóság által 

foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII törvény 29. § szerint 

végrehajtható okirat az adókötelezettséget megállapító határozat, illetve az iparűzési adó 

adóelőlegbevallása. Ahogy írtam 2019-ben egyszer küldtünk fizetési felhívást annak ellenére, 

hogy a törvény 30. §-a szerint az adóhatóság csak felhívhatja a hátralék megfizetésére a 

hátralékost, azaz nem kötelező a fizetési felhívás küldése. Így a végrehajtási tevékenység 

jogszerű volt, annak ellenére, hogy voltak, akik hiányolták a többszöri felszólítást. 

 

Az étkezési díjakból és lakbérekből álló hátralékok esetlében az év folyamán többször küldtünk 

fizetési felhívást. Többen jelentkeztek és kértek részletfizetést, azonban a végrehajtás nem 

vezetett eredményre. Ennek felgyorsítása érdekében szeptember hónapban levelet írtunk 

mindenkinek, aki étkezési díjjal tartozott és arról tájékoztattuk Őket, hogy október hónaptól 

nem biztosítjuk annak a gyermeknek az étkezést, aki 2 hónapnál régebbi tartozása van. Ennek 

hatására jelentősen csökkent a hátralék, többen befizették a tartozásukat. A fennmaradó hátralék 

beszedése érdekében elkezdtük kidolgozni a hátralék közjegyző általi végrehajtásának 

lehetőségét. Az elmúlt héten elindítottuk az első néhány fizetési meghagyás kibocsátására 

irányuló kérelmet. Ennek díja a hátralék összegét növeli. Jelenleg 300 000 Ft körüli hátralékot 

tartunk nyilván, amelyek esetében megindítottuk a közjegyzői végrehajtást.  

 

2017 március 1-étől hatályban van az Önkormányzat Adóbehajtási Szabályzata. Magyarország 

Országgyűlése megalkotta az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 

2017. évi CLIII törvényt, amelyik 2018. január 1-jétől hatályos. Ebben a törvényben pontosan 

megfogalmazásra került minden az adó behajtásával kapcsolatos szabályozás. Mivel helyi 



rendelet nem szabályozhat törvényben már szabályozott kérdést, ezért e Szabályzat alapján már 

jogszerűtlen a végrehajtási eljárás. Ráadásul ez nem rendelet, hanem csak szabályzat, azaz még 

kisebb jogalkotási egység. Mindezek alapján azt javaslom, hogy a Pénzügyi bizottság javasolja 

a Képviselő-testületnek ennek a szabályzatnak a hatályon kívül helyezését. 

 

Fóti Péter 

 

 

 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2020 (II.25) határozata 

a 2019. évi végrehajtási tevékenységről szóló beszámolóról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2019. évi 

végrehajtási tevékenységről szóló beszámolót, illetve hatályon kívül helyezi az Adóbehajtási 

Szabályzatot. 
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