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Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pénzügyi- és Városüzemeltetési Bizottság döntése értelmében az alábbiakban adok tájékozta-
tást a kintlévőségekről.  
 
 
Adótartozások 
 
2021. 06. 15. 
Tartozás  Hátralék 1.000 Ft-ban 1 adózóra jutó tartozás
Építményadó (9 adós) 477 53
Kommunális adó (23 adós) 347 15
Iparűzési adó (77 adós) 8.393                 109
Gépjárműadó (53 adós) 1.293 24
Talajterhelési díj (1 adós) 16 16
                            10.526 71
 
A hátralék összege minden adónemben csökkent. 
 
A követelésállomány 2020. 10. 31-én 21.162 eFt volt, ez 10.636 eFt-tal csökkent.  149 az adó-
tartozók száma, az egy adózóra jutó adótartozás összege 71 eFt. 
 
A helyi iparűzési adóbevallás határidejét a kialakult veszélyhelyzet, és a vállalkozások segítése 
érdekében módosították 2020-ban 2020. szeptember 30-ra. Így a 2020. 09. 15-i helyi iparűzési 
adóban az előlegek egy része nem a valóságot tükrözte, mert aki nem nyújtotta be a bevallását 
május 31-én, annak az előlege megegyezett a 2020. 03. 16-i előírás összegével. 
A vállalkozások további segítése érdekében a kkv-k egy részének az iparűzési adóját és az előle-
geit is maximálták 1%-ban. Ehhez a vállalkozásoknak kérelmet kellet benyújtaniuk, azonban a KA-
TA adóalanyok automatikusan megkapták a kedvezményt. Ezt a nyilatkozatot 195 adózó benyúj-
totta. Helyi iparűzési adóban a 2021. 03. 16-i előleg összege, ami ez említett intézkedések miatt 
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kiesett: 8.610 eFt, a 2021. 09. 15-i előleg összege: 11.280 eFt (ez még változhat). A KATA adó-
alanyoknál ez az adó összege, ami nem folyik be 1.708 eFt. 
Összesen: 21.598 eFt jelenleg. 
 
 
Részletező táblázatok (1000 Ft-ban) 2020. 10. 31. és 2021. 06. 15. időszak között: 
 
Építményadó  
Nyitó tartozás Záró tartozás Változás Nyitó túlfizetés Záró túlfizetés Változás 

543 477 -66 0 0 0 
 
Kommunális adó  
Nyitó tartozás Záró tartozás Változás Nyitó túlfizetés Záró túlfizetés Változás 

519 347 -172 46 41 -5 
 
Iparűzési adó  
Nyitó tartozás Záró tartozás Változás Nyitó túlfizetés Záró túlfizetés Változás 

17.016 8.393 -8.623 7.029 32.261 25.232 
 
Gépjárműadó   
Nyitó tartozás Záró tartozás Változás Nyitó túlfizetés Záró túlfizetés Változás 

2.994 1.293 -1.701 31 191 161 
 
Talajterhelési díj  
Nyitó tartozás Záró tartozás Változás Nyitó túlfizetés Záró túlfizetés Változás 

90 16 -74 163 163 0 
 
Intézkedések 
 
Az adózók személyes, és írásbeli kérdéseikre adófolyószámlán lévő egyenlegükről tájékoztatást 
kaptak. Akinek az egyik adónemben túlfizetése volt és ugyanakkor egy másik adónemben tartozá-
sa, kérésére átvezettük. 
 
A 2021. 03. 08-án egyenlegértesítőt küldtem 528 adózónak a 2021. 03. 16-án esedékes befi-
zetésről. Ezek az értesítők tartalmazták az adózó számláin nyilvántartott hátralékot, és túlfizetést 
is.  
Az iparűzési adó bevallása és feldolgozása után minden adózó kapott adófolyószámlát a 2021. 
05.31-én esedékes iparűzési adójáról. A meghozott veszélyhelyzeti intézkedések miatt a könyve-
lők és a vállalkozók egy része nem tudta követni – elmondásuk alapján -, hogy mikor, mit kell ten-
nie, és mit fizetnie. Ezért a tájékoztatásuk folyamatos volt. 
 
Kifüggesztésre került az adóslista: 
 
A 2021. 06. 15-én kifüggesztett adóslistán összesen 12 adózó szerepelt: 9 adózó 100 eFt fe-
lett, és 3 adózó 50- 100 eFt között tartozott. 
Ez az előző időszakban készült listához képest 1 adótartozóval csökkent. 
 
2 adózó részletfizetési kedvezményt kapott az elmúlt időszakban. Jelenleg 3 adózó teljesíti a 
részletfizetést. 
 
Felszámolási eljárás alatt 4 adózó van, adótartozásuk 43 eFt, pótléktartozásuk 14 eFt. Új fel-
számolási eljárás nem indult. Egy felszámolási eljárás lezárult, az adózó 118 eFt adóval és 9 eFt 
pótlékkal tartozott. A felszámolási eljáráshoz csatlakoztunk hitelező igény benyújtásával, azonban 
vagyoni fedezet hiányában követelésünk nem került teljesítésre. 
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Önálló bírósági végrehajtónál jelenleg 1 adózó van, 13 eFt adótartozással átjelentve. 
NAV-nál jelenleg nincs behajtásra átadott adótartozó. 
 
15 adózónál jelzálogjog vagy végrehajtási jog van bejegyezve az ingatlan tulajdoni lapján az 
adótartozásukra. 
 
Beszámoló a hátralékok hatékony beszedése érdekében tett polgármesteri és jegyzői intéz-
kedésekről: 
 
Polgármesteri intézkedések: 
 
Helyi adóval kapcsolatban az adósokat kérdéseikkel az ügyintézőhöz irányította. A térítési díjjal 
kapcsolatban, aki a tartozásáról érdeklődött, az ügyintézőhöz irányította.  
 
Jegyzői intézkedések:  
 
Adótartozás tekintetében figyelemmel kíséri az intézkedéseket. Tájékoztatja az adósokat a részlet-
fizetési lehetőségekről. A jegyző az adó-, térítési díj-, a bérleti díj-, és a lakbértartozások tekinteté-
ben intézkedett a fizetési felszólítások kiküldéséről.  
 
Kiszámlázott szolgáltatásokból eredő tartozások: 
 
 
Lakbér: 
 
1 fő tartozik. Összesen: 25.380.- forint értékben. Az előző jelentéshez képest, 12.090.- forinttal nőtt. 
A fizetési felszólítást kiküldtük. 
 
Közterület és hirdetőtábla: 
 
Közterület használatból eredő tartozás 1 cégnek van: 9.600.- forint.  
Hirdetőtábla tekintetében jelenleg 2 cég tartozik: 62.738.- forint.  
Fizetési felszólítást kiküldtük. 
 
Bérleti és egyéb szolgáltatások tovább számlázása: 
 
Tovább számlázott díjak számlázása tekintetében folyamatos a befizetés, nincs tartozás. 
Bérleti díj tartozás tekintetében: 4 cég tartozik. Összesen: 978.054.- forint.  
A föld haszonbérleti díj tekintetében 1 fő tartozik. 48.576.- forint összegben. Az előző jelentéshez 
képest 8.096.- forinttal csökkent. 
 
Étkezési térítési díjak: 
 
Az iskolai intézmény étkezésnél: 280.615.- forint az elmaradás. Ez az előző jelentéshez képest 
34.405.- forinttal csökkent. A fizetési felszólítást kiküldtük, befizetésük folyamatos. 
Szociális étkezés tekintetében 1 főnek van elmaradása. 44.160.- forint. 
Több olyan étkező van, aki a többszöri felszólításra sem tesz eleget fizetési kötelezettségének. Óvo-
dai térítési díj tartozás:5.035.-forint. Az előző jelentéshez képest: 15.215.- forinttal csökkent. 
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Szolgáltatásokkal kapcsolatos tartozások részletezése:  
     

Megnevezés 
nyitó 

hátralék 
lejárt 

tartozás jelenlegi hátralék követelés változás 
lakbér 13290 25380 25380 12090
közterület 0 9600 9600 9600
hirdető tábla 0 62738 62738 62738
bérleti díj 0 978054 978054 978054
továbbszámlázott 0 0 0 0
földbérlet 56672 48576 48576 -8096
iskolai étkezés 315020 280615 280615 -34405
szociális étkezés 44160 44160 44160 0
óvodai térítési díj 20250 5035 5035 -15215
Összesen: 449392 1454158 1454158 1004766 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2021. június 25. 
 
 
                                                                                             Mezőfi Zoltán 
                                                                                              polgármester 
 

2. Jogszabályi hivatkozások 
 
3. Határozati javaslatok 

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat követelésállomá-
nyáról készített tájékoztatót. A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
A Képviselő-testület a követelésállomány csökkentése érdekében valamennyi érintettől – a jog-
szabályokban rögzített lehetőségek figyelembevétele mellett – továbbra is aktív közreműködést, és 
számokban is kimutatható eredményes munkát vár. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 
 
 
                                                                                              Jámbor Lajos 
                                                                                                   Jegyző 

 
 
 


