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ELŐTERJESZTÉS 

A képviselő-testület 2020. október 28-i ülésére: 

Tájékoztatás a 2020. szeptember 30-ig befolyt helyi adókról és kintlévőségekről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 2020. évben nem változott, 

lakóingatlanonként 5.000,- Ft. 2020. évben 324 db a kivetési iratok száma.  

Folyó évi terhelés 1.515.000,- Ft. 2020. szeptember 30-ig befizetett adó 1.377.500,- Ft, amely 

tartalmazza a korábbi évekből származó hátralékok befizetéseit is. 

Hátralék összege 2020. szeptember 30-i állapot szerint 427.164,- Ft. 

 

Az önkormányzat 2020. évi adóerő képessége 25.566.433 Ft volt, a 2019. évi bevallásokból 

számított 2021. évi adóerő képessége 28.751.996,- Ft lesz várhatóan. 119 vállalkozás éves, 20 

vállalkozás KATA adóalanyként nyújtotta be adóbevallását. 

Folyó évi terhelés 33.962.115,- Ft. 2020. szeptember 30-ig befizetett iparűzési adó összege: 

23.733.363,- Ft volt, amely tartalmazza a múltévi hátralékok befizetéseit, valamint a 

túlfizetéseket is. 

Hátralék 2020. szeptember 30-i állapot szerint: 7.733.426,- Ft.  

 

A gépjárműadó továbbra is a gépjárművek teljesítményadata alapján kerül megállapításra. 

A határozatokat minden adózónak 2020. február végéig kiküldtük. Ebben az évben 6 fő 

részesül mozgáskorlátozott mentességben.  

A kivetési iratok száma 496 db, az adózók száma 382 fő. A kivetett adó összege 10.592.062,- 

Ft. Év közben a kivetett adó összege a havi változások feldolgozásával változik. (új 

gépjárművek vásárlása, illetve forgalomból való kivonás) miatt.  

A 2020. szeptember 30-ig befizetett gépjárműadó összege 7.207.434,-Ft.  

 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő 

szabályairól szóló 92/2020 (IV.6.) kormányrendelet 4. § (1) bekezdése szerint a 

költségvetésről szóló 2019.évi LXXI tv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól 

eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési 

önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. 

Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi. 

Ennek megfelelően a települési önkormányzat által beszedett adó 2020. január 01-től teljes 

egészében a Kincstár számláira kerül tovább utalásra 60-40% megosztásban.  

Ezek alapján az önkormányzat költségvetésében nem tervezhető adóbevételként szerepel. 

Hátralék összege 2020. szeptember 30-án 4.126.011,- Ft. 

 

 

 

 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatot fogadja el: 

 

        

…/2020. (X.28.) Kt. határozat 

 

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. szeptember 30-ig 

befolyt helyi adókról és kintlévőségekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havrancsik Tibor 

          polgármester 


