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Készítette: Hajdúné Rácz Ildikó ügyintéző
ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. április 24-i ülésére
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati kintlévőségek alakulásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kintlévőségeinek 2018. első negyedévre vonatkozó
alakulását az előterjesztés mellékletét képező táblázat mutatja.
Végrehajtási eljárást az előző évek kintlévőségeire kezdeményeztünk. Több éves tapasztalat
mutatja, hogy az idén esedékes adóhátralékokat a termés eladása után igen nagy százalékban
rendezik az adózók. A hátralékosok zöme mezőgazdasági vállalkozó (őstermelő), ezért az év
első felében a nagy befektetési költség miatt nem fizetik be időre az adót, de augusztus,
szeptember végére rendezik.
A hátralékok alakulásával kapcsolatos tájékoztatásom adónemenként a következő:
Gépjárműadó:
A 2018. április 10.-ig lezárt állapot szerint 8.282.949,- Ft a kintlévőség.
Előző évek tartozása 3.985.559,- Ft, az idei tartozás (melynek esedékessége 2018.03.19)
4.297.390,- Ft.
2 megszűnt vállalkozás 715.262,- Ft-tal és egy felszámolás alatti vállalkozás 979.944,- Ft-tal
tartozik, mely összegeket behajthatatlan tartozások. Ezeknél a vállalkozásoknál semmilyen
fellelhető vagyon (ingó, ingatlan, folyószámla) nem volt, ezért nem folytunk bele a
felszámolási eljárásokba, hiszen ez csak kiadással járt volna, de bevétellel nem.
Természetesen mind a 3 vállalkozás esetében a gépjárműveiket kivonattattuk a
forgalomból. Ennek a 3 vállalkozásnak a kintlévősége összesen 1.695.206,- Ft, mely az előző
évek tartozásainak több mint a fele. Sajnos ezen vállalkozások behajthatatlansága sokáig
fogja rontani a kintlévőség előző évi állományát.
33 esetben kezdeményeztük munkabérre illetve nyugdíjra letiltást. Inkasszóval (hatósági
átutalással) 91 esetben éltünk.
Iparűzési adó:
2018.április 10.-ig lezárt állapot szerint 7.620.369,- Ft a kintlévőség.
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Előző évek tartozása 7.428.050,- Ft, az idei tartozás (melynek esedékessége 2018.03.19)
192.319,- Ft.
5 megszűnt vállalkozás 328.436,- Ft-tal és 4 felszámolás alatti vállalkozás 512.018,- Ft-tal
tartozik, mely összegek behajthatatlan tartozások. Ezeknél a vállalkozásoknál semmilyen
fellelhető vagyon (ingó, ingatlan, folyószámla) nem volt, ezért nem folytunk bele a
felszámolási eljárásokba, hiszen ez csak kiadással járt volna, de bevétellel nem.
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:
2018.04.10.
Inkasszóval (hatósági átutalással) 91 esetben éltünk. 33 esetben kezdeményeztünk
munkabérre illetve nyugdíjra letiltást.
A NAV-nak is átadunk végrehajtásra adózókat.
Talajterhelési díj:
2018.április 10.-ig lezárt állapot szerint 84.481,- Ft a kintlévőség.
Egyéb bevétel:
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 hátralékosoknak nincs letiltható jövedelme, az összeg 2004. év óta jelentősen nem
csökkent.
Bánkúti gáz közmű hozzájárulás:
Változatlan az összeg. Végrehajtási jog van bejegyezve az ingatlanokra.
Szennyvíz közmű hozzájárulás:
Az összeg tavaly óta 72.000,- Ft-tal csökkent a sikeres letiltások által 4 személy elhunythátralékuk összesen 119.600,- Ft,- ez által behajthatatlanná váltak ezen tartozások.
Kábeltelevízió befizetések:
A hátralék változatlan, az előző évek még el nem évült követelései.
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Késedelmi pótlék:
10 megszűnt vállalkozás 662.712,- Ft-tal és 3 felszámolás alatti vállalkozás 101.309,- Ft-tal
tartozik, mely összegek behajthatatlan tartozások.
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:
2018. április 10-ig lezárt állapot szerint 19.735,- Ft a kintlévőség.
Összegzés:
Önkormányzatunk idei évi hátralékok végrehajtását csak a második félévi adó
esedékessége (szeptember 15.) után kezdi el. Addig lehetőséget biztosítunk 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 excel-es táblázat alapján
figyelemmel lehet kísérni az egyes félévek kintlévőségeinek alakulását.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató tudomásul vételére.

Medgyesegyháza, 2018. április 20.

dr. Kormányos László s.k.
jegyző
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