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Készítette: Hajdúné Rácz Ildikó ügyintéző 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. április 30-i ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató a kintlévőségek alakulásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kintlévőségeinek 2019. április 16-ig számfejtett 

alakulását az előterjesztés mellékletét képező táblázat mutatja. 

Végrehajtási eljárást az előző kintlévőségeire kezdeményeztünk. Fizetési felszólítást 236 db-

ot küldtünk ki. 19 esetben alkalmaztunk munkabér letiltást. 27 esetben nyújtottunk be az 

adósok számlájára hatósági átutalást (inkasszót). A hátralékok alakulásával kapcsolatos 

tájékoztatásom adónemenként a következő: 

Gépjárműadó: 

A 2019. április 16-ig lezárt állapot szerint 9.734.956,- Ft a kintlévőség.  

Előző évek tartozása 6.621.068,- Ft, az idei tartozás (melynek esedékessége 2019. 03. 18.) 

3.302.594,- Ft.  

1 felszámolás alatti vállalkozás 2.933.279,- Ft-tal és egy elhunyt adózó 1.239.606,- Ft-tal 

tartozik, mely összegek behajthatatlan tartozások. A felszámoló biztosnak és a végrehajtónak 

átadtuk az ügyeket végrehajtásra, de nincs sok remény arra, hogy ebből bevételünk 

realizálódjon. Ennek a 2 hátralékosnak a kintlévősége összesen 4.172.884,- Ft, mely az 

előző évek tartozásainak több mint a fele, és amely sokáig fogja rontani a kintlévőség előző 

évi állományát.  

Iparűzési adó: 

A 2019. április 16-ig lezárt állapot szerint  5.787.956,- Ft a kintlévőség. 

Előző évek tartozása 3.302.594,- Ft, az idei tartozás (melynek esedékessége 2019. 03. 18) 

2455.362,- Ft.  

1 felszámolás alatti vállalkozás 810.740,- Ft-tal tartozik, melynek összegét átadtuk a 

felszámoló biztosnak, de nincs sok remény arra, hogy ebből bevételünk realizálódjon. 1 másik 

vállalkozás 747.623,- Ft tartozását átadtuk a NAV-nak végrehajtásra, de ott sincs remény 

arra, hogy megtérüljön a kintlévőség.  
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2012. februárjától a hátralékosok listája folyamatosan átadásra kerül a NAV-nak, a 

köztartozások nyilvántartása érdekében. NAV megkeresése, hogy a nála nyilvántartott 

túlfizetésből fogja le és utalja át az Önkormányzatnak az adós hátralékát. Hatékony Szja. és 

ÁFA visszaigénylési időszakban. Sőt ha „0” –s adóigazolás kell az ügyfélnek pl. pályázathoz 

vagy hitelfelvételhez, csak akkor ad a NAV, ha az önkormányzati hátralékot is megfizette az 

adózó. Elektronikusan átadható Önkadó rendszerből. Legfrissebb átadás időpontja: 2019. 04. 

25. 

Talajterhelési díj:  

A 2019. április 16-ig lezárt állapot szerint 12.771,- Ft a kintlévőség. 

Egyéb bevétel: 

A 2019. április 16-ig lezárt állapot szerint 125.033,- Ft a kintlévőség. 

Szabálysértési, helyszíni és közigazgatási bírság 40 %-a, (az önkormányzatot illeti a hátralék), 

melyet a rendőrség ad át végrehajtásra. Az önkormányzati rész kintlévősége, melynek 

beszedése folyamatban van. 

Út-közmű hozzájárulás: 

A 2019. április 16-ig lezárt állapot szerint 175.410,- Ft a kintlévőség. 

A hátralékosoknak nincs letiltható jövedelme, az összeg 2004. év óta jelentősen nem 

csökkent.  

Bánkúti gáz közmű hozzájárulás: 

A 2019. április 16-ig lezárt állapot szerint 168.300,- Ft. 

Változatlan az összeg. Végrehajtási jog van bejegyezve az ingatlanokra. 

Szennyvíz közmű hozzájárulás: 

A 2019. április 16.-ig lezárt állapot szerint 189.408,- Ft. 

Az összeg 43.725,- Ft-tal csökkent a sikeres letiltások által. 4 személy elhunyt- hátralékuk 

összesen 119.600,- Ft,- ez által behajthatatlanná vált. 

Kábeltelevízió befizetések: 

A 2019. április 16-ig lezárt állapot szerint 171.750,- Ft. 

A hátralék változatlan, az előző évek még el nem évült követelései. 

Késedelmi pótlék: 

A 2019. április 16-ig lezárt állapot szerint 684.046,- Ft. 
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A késedelmi pótlékot minden esetben együtt kezeljük a tőketartozással, tehát ha 

munkabérletiltásra vagy hatósági átutalási megbízásra kerül sor, akkor ezen adónem 

hátralékra is megtörténik a végrehajtás. 

Bírság: 

 A 2019. április 16-ig lezárt állapot szerint 10.000,- Ft a kintlévőség. 

Összegzés: Az önkormányzat és intézményei kintlévősége a 2019. április 16-i állapot 

szerint 19.488.293,- Ft. Önkormányzatunk idei évi hátralékok végrehajtását csak a 

második félévi adó esedékessége (szeptember 15.) után kezdi el. Addig lehetőséget 

biztosítottunk a lakosságnak, hogy késedelmi pótlék felvállalásával a második félévi adó 

esedékességéig rendezze idei tartozásait. Tisztában vagyunk azzal, hogy a lakosság 

bevételei a mezőgazdaság bevételeihez igazodik, így sok esetben a termény, ill. dinnye 

bevételeiből rendezik a hátralékaikat. A beszámoló mellékletét képező exeles táblázat 

alapján figyelemmel lehet kísérni az egyes félévek kintlévőségeinek alakulását. 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. április 26. 

 

    Tisztelettel:  

       dr. Kormányos László s.k. 

             jegyző 


