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ELŐTERJESZTÉS 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2012. április 24-i ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató a kintlévőségek alakulásáról. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kintlévőségeinek 2011-2012. évre vonatkozó 
alakulását az előterjesztés mellékletét képező táblázat mutatja. 

A hátralékok alakulásával kapcsolatos tájékoztatásom adónemenként a következő: 

Gépjárműadó: 

A 2011. évi februári adat még a 2010. évi adóhátralékot mutatja. A 2011. májusi hátralék már 
tartalmazza a 2011. március 16-án esedékes I. félévi gépjárműadó meg nem fizetett összegét. 
A 2011. novemberi adat pedig tartalmazza a 2011. szeptember 15-én esedékes II. félévi meg 
nem fizetett adót. 2011. év végén a kintlévőség összege kb. 1,5 millió forinttal nagyobb volt 
az előző évihez képest. 2012. év márciusra a tavalyi hátralék összegét jelentősen tudtuk 
csökkenteni. A 2012. márciusi 5.698.788,- Ft kintlévőség 390 adóalanyt érint, melyből 217 fő 
hátraléka 10.000,- Ft alatti összesen  1.087.350,- Ft, melyből tavalyi hátralék 286.579,-Ft.  

Behajtás érdekében 2011. decemberében 48 adóalany esetében 74 gépjármű forgalomból 
történő kivonását kezdeményeztük 2.214.659,-Ft összeg behajtása érdekében. A há tralék egy  
része átadásra került végrehajtónak, 415.439,-Ft összegre vagy elindítottuk a bérből, 
járandóságból történő letiltást 628.284,- Ft összegre.  

Iparűzési adó: 

2011. év novemberében az iparűzési adó hátralék majdnem kétszerese volt a 2010. év 
ugyanezen időszakához képest. 2012. márciusra a tavalyi évi hátralékot közel felére tudtuk 
lecsökkenteni. A behajtás érdekében a tavalyi 3.388.229,- Ft hátralékból 1.718.160,- Ft 
összegre kezdeményeztünk bírósági végrehajtónál eljárást, 411.370,- Ft-ra hitelezői igényt 
nyújtottunk be felszámolási eljárás alatt lévő cégeknél, 63.384,- Ft-ra bérletiltást 
kezdeményeztünk 

Éltünk bakszámláról történő hatósági átutalás (inkasszó) lehetőségével, melyet 2007 óta nem 
alkalmazott az önkormányzat 1.012.600,- Ft hátralék összegre, ez az eljárás 593.400,- Ft 
behajtást eredményezett. 



2012. februárjától a hátralékosok listája folyamatosan átadásra kerül a NAV-nak, a 
köztartozások nyilvántartása érdekében. 

Talajterhelési díj: 

A hátralék még a 2010. évi tartozásokat mutatja, melyek esedékessége 2011. március 31. volt. 
A 843.482,- Ft hátralékból 744.155,- Ft az ezt megelőző évek tartozása. 2012. februártól a 
talajterhelési díj mértéke tízszeresére nőt jogszabályi változás miatt, ez az emelt összeg 
megfizetése 2013. március 31-én lesz esedékes. 

A hátralékból 391.436,- Ft összegre indult bérletiltás. 

Egyéb bevétel: 

Szabálysértési, helyszíni és közigazgatási bírság, 40 %-a az önkormányzatot illeti a hátralék 
az önkormányzati rész kintlévősége, melynek beszedése folyamatban van. 

Út-közmű hozzájárulás: 

A hátralékosoknak nincs letiltható jövedelme, az összeg 2004. év óta nem csökkent. 2012. 
évben megvizsgálásra kerül az elévülés miatti törlés lehetősége. 

Bánkúti gáz közmű hozzájárulás: 

Évek óta nem változik az összeg. végrehajtási jog van bejegyezve az ingatlanokra. 

Szennyvíz közmű hozzájárulás: 

A hátralék összege folyamatosan emelkedett, az év eleji csökkenés oka hogy többen év végén 
egy összegben rendezték tartozásukat. 

Kábeltelevízió befizetések: 

A hátralék csökkenésének oka, hogy tavaly év végével leírásra kerültek az elévült 5 éven túli 
követelések. 

Késedelmi pótlék: 

A késedelmi pótlék csökkenése az iparűzési adó és gépjárműadó csökkenésével arányosan 
csökkent, hiszen a végrehajtási intézkedések az adó mellett a pótlékra is kiterjedtek. 

Az 1.745.117,- Ft hátralékból 548.017,-Ft 10.000,-Ft alatti összeg. 

Bírság: 

A 268.067,- Ft-ból 60.873,- Ft 10.000,- Ft alatti összeg. Bérletiltás 31.883,- Ft összegre 
indult. 

Intézményi bevételek: 

Összesen 345.624,- Ft, mely az előző évekhez képest csökkenést mutat. 



 

 

Összegzés: 

Az önkormányzat kintlévősége a 2012. március 31-i állapot szerint 15.777.815,- Ft, mely 
összegből, ha levonjuk a 2012. március 16-ig esedékes adókat a fennmaradó összeg 
11.325.419,- Ft. Ez azt mutatja, hogy a kintlévőség a tavalyi azonos időszakhoz képest 
több mint 2 millió forinttal csökkent, és nem nőt, mint az előző években. 

 

Medgyesegyháza, 2012. április 18. 

 

       Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
             jegyző 
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