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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. Beszámoló az Önkormányzati Adóhatóság 2019. évi adóügyi munkájáról 

 

Tordas Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 11-42.§-ainak 

felhatalmazása alapján helyi adó rendeletében építményadót, telekadót, magánszemélyek 

kommunális adóját, idegenforgalmi adót és iparűzési adót vezetett be, továbbá törvényi előírás 

alapján végzi a gépjármű-adóztatási feladatokat. A mellékelt beszámoló tartalmazza az 

adónemekkel kapcsolatos részletes számadatokat. 

 

II. A Tordasi Polgármesteri Hivatal 2019. évben végzett munkájáról 

 

A Hivatal létszáma 2019. évben 7 fő. Az előírt közigazgatási alapvizsgával 1 fő, szakvizsgával 

2 fő rendelkezik. 4 fő alapvizsgájára a törvényi határidőn belül (belépéstől számított 2 év) 2020-

2021-es években sor kerül. 

 

A hivatal dolgozói közül 2 fő felsőfokú, 5 fő középfokú végzettséggel rendelkezik. 

Önkormányzati hatósági ügyben döntést, a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a 

Polgármester, a Jegyző, illetve a Szociális Bizottság hozhat. A hivatalnak önkormányzati 

hatósági ügyekben döntési jogosultsága nincs, hatásköre e döntések előkészítésére, és a 

döntések végrehajtásának megszervezésére terjed ki. 

 

A hivatal másik fontos alapvető tevékenysége az államigazgatási hatósági tevékenység. Ezen 

ügyek egy része átcsoportosításra került a járási hivatalhoz. Azon ügyekben, ahol a járási 

hivatal, illetőleg hivatalunk is eljárhat, elmondható, hogy a lakosság továbbra is minket keres 

fel ügyei intézése céljából. 

 

Általánosan elmondható a 2019. évről, hogy nagyon nehéz év volt. Egész évben jelentős, több 

feladatkört érintő létszámhiánnyal küzdöttünk. A feladatokat egymás között megosztva 

igyekeztünk helytállni. 

 

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámolót ügykörönként az előterjesztés 

melléklete tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolókat vitassa meg és a határozati 

javaslatokat fogadja el. 

 

A határozat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű többség szükséges. 

 

 



Határozati javaslat 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

…/2020. (VII. 28.) határozata 

az Önkormányzati Adóhatóság 2019. évi adóügyi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az 

Önkormányzati Adóhatóság 2019. évi adóügyi munkájáról szóló beszámolóját. 

 

felelős: jegyző 

határidő: azonnal 

 

Határozati javaslat 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

…/2020. (VII. 28.) határozata 

a Tordasi Polgármesteri Hivatal 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámolóról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Tordasi 

Polgármesteri Hivatal 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját. 

 

felelős: jegyző 

határidő: azonnal 

 

Tordas, 2020. július 23 

        Juhász Csaba  

        polgármester 

 

 

dr. Zay Andrea 

jegyző 


