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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2013. november 30-ig teljesült adóbevételekről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt 
Képviselő-testületet: 
 
I. Kommunális jellegű adók: 
 

1. Magánszemélyek kommunális adója 
 
Bevételek együtt:  21.116 Ft 
Fennálló tartozás:  425.500 Ft 

 
2013. adóévben az előző évekből fennmaradó adóhátralék behajtása a cél. A fennálló 
adótartozás jelentős része olyan magánszemélyeknél áll fenn, akik semmilyen jövedelemmel 
nem rendelkeznek, végrehajtás alá vonható jövedelmük nincsen.  
 

2. Telekadó: 
 
Adóbevétel:   16.335 Ft  
Összes hátralék:  129.178 Ft 

A képviselő-testület 11/2012. (XII.1.) önkormányzati rendelet alapján 2013. január 1-től 
eltörölte a telekadót, így 2013-tól a hátralékok behajtása a cél ebben az adónemben. 
 
II. Helyi iparűzési adó: 
 
Önkormányzatunk a jogszabály szerinti maximum, 2 %-os mérték alapján veti ki az iparűzési 
adót. Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a 
közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel. 
Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 5.000,- Ft/nap. 
Többnyire az Önkormányzat illetékességi területén végzett építőipari tevékenységek tartoznak 
ide, melyek esetében az adott tevékenységet végző gazdálkodó szervezetnek nincs sem 
székhelye, sem telephelye a településen. 
Mivel Sárpilis Község önkormányzatának közigazgatási területén 2012. április 1-től vezették 
be ezt az adónemet, ezért a vállalkozóknak túlfizetéseik voltak, illetve vannak.  
 
Adóbevételek:   22.911.350.- Ft 
Összes hátralék:  1.970.350.- Ft  



 
III. Önkormányzatoknak átengedett központi adókkal kapcsolatos adóhatósági 
feladatok  
 

1. Gépjárműadó 
 

A gépjárműadó megállapítása a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatala által szolgáltatott adatok alapján történik. Az éves adóztatás alapját képező adatok 
közlése minden év január 31. napjáig történik, ezt követően pedig az adókötelezettséget érintő 
évközi változásokról havonta történik adatszolgáltatás. 
 
2013.12.19-ig befizetett:  2.987.702.- Ft 
Fennálló tartozás:   3.565.030.- Ft 
 
A gépjárműadó tekintetében fontosnak tartom megjegyezni, hogy jogszabályváltozás miatt 
módosult a mozgáskorlátozott mentességek/kedvezmények igénybevételi lehetősége. A 
feltételek szigorodnak. 
Aki nem rendelkezik a szükséges orvosi papírokkal a mentesség igénybevételéhez, 
kérelmével az illetékes okmányirodához fordulhat, ellenkező estben a szükséges 
dokumentumok birtokában az önkormányzat adóhatósága jogosult a mentesség megadására. 
Ha valaki a megállapított szakhatósági végzés alapján nem jogosult a gépjármű mentességre, 
annak fellebbezésre van joga. 
 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 32. § (1) 
bekezdése szerint - a gépjárműadóról szóló törvény alapján - a belföldi gépjárművek után a 
települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a a települési önkormányzatot illeti meg. 
 
A szabályozás alapján 2013. január 1-jétől a gépjárműadó megosztott bevétellé vált, 60%-
ban állami, 40%-ban önkormányzati részesedéssel.  
 



 
 

2. Talajterhelési díj 
 

Talajterhelési díjat annak az ingatlan-tulajdonosnak/kibocsátónak kell fizetni, aki a 
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, 
illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve a 
szennyvíztározót is – alkalmaz.  
 
Összes befizetés:   1.035.503.- Ft 
Fennálló összes tartozás:  1.298.170.- Ft 
 
Törvényváltozás miatt a talajterhelési díj egységára 2012. február 1-jétől 180 Ft/m3-ről 1800 
Ft/m3-re emelkedik Sárpilis község közigazgatási területén. 
 
A változásról az érintetteket értesítettük és kértük amennyiben lehetőségük van, kössenek rá a 
szennyvízcsatorna hálózatra. 
Sajnálatos módon a kiértesítések ellenére is sok lakos nem értette a törvényi változás miatti 
többletfizetési kötelezettséget. 
 
 
IV. Helyi adórendeletek felülvizsgálata 
 
Sárpilis Község Önkormányzata a november 30-i testületi ülésén felülvizsgálta az 
illetékességi területén fennálló adónemeket, azok alapját és mértékét, melyet 2014. évre 
vonatkozóan változatlan tartalommal hagyta jóvá.  
 
2013. január elsejétől módosul a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény. A törvényben 
hatályba lépő változások miatt szükségessé vált a helyi rendeletek felülvizsgálata melynek 
összhangban kell lenni a törvény szövegével. 
A felülvizsgálat során megállapítottuk a helyi rendeletek mindenben megfelelnek a 
módosításoknak, azokat kiegészíteni, módosítani nem kellett.  
 
 
Sárpilis, 2013. december 19. 
 
 
 Takaró János 
 adóügyi előadó 
 


