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TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület 2010. november 25-i ülésére
Abony Város Önkormányzat 2010. III. negyedévi pénzügyi teljesítési adatairól

Tisztelt Képviselő-testület!
Abony Város Önkormányzata a 4/2010. (II.17.) számú Abony Város Önkormányzat
költségvetéséről szóló rendeletével jóváhagyta Abony Város 2010. évi költségvetését. Az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése értelmében a
polgármester a háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan
tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat – beleértve
a helyi kisebbségi önkormányzatok – költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a
tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi
önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.
Az előterjesztés mellékletét képezik a költségvetés szerkezetének megfelelő formában
elkészített táblázatok, az Önkormányzat tervezett bevételeinek- kiadásainak alakulása,
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlege, a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat, valamint a Térségfejlesztési Társulás pénzügyi mérlege, a beruházásokról és
felújításokról készült táblázat, valamint az intézmények pénzforgalmi adatairól készült
táblázatok.
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SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS
Önkormányzat sajátos működési bevételei (1.a. számú melléklet)
Az önkormányzat sajátos működési bevételeit a helyi adók, az átengedett központi adók
valamint a bírságok és egyéb bevételek alkotják.
Kimutatás a helyi adók alakulásáról
Megnevezés
Építményadó
Kommunális adó
Iparűzési adó
Összesen:

Tervezett
37 154
27 709
145 393
210 256

Tényleges
előírás
37 154
27 709
145 393
210 256

Teljesült
adóbev.
31 195
22 418
122 893
176 506

(e Ft-ban)
Teljesülés
%-a
83,96 %
80,90 %
84,52 %
83,94 %

Kimutatás az átengedett központi adó alakulásáról
Megnevezés
Gépjárműadó
Összesen:

Tervezett
125 050
125 050

Tényleges
előírás
125 050
125 050
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Teljesült
adóbev.
73 534
73 534

(e Ft-ban)
Teljesülés
%-a
58,80 %
58,80%

Az egyes adónemek alakulása 2010. évben:
Magánszemélyek kommunális adója
Adózók száma: 5103 fő
Bevallások száma: 5461 db
Kivetés összege: 25.639.995.-Ft
Hátralékok összege összesen: 11.246.746.-Ft
2010. szeptember 15. napjáig 5185 db értesítő került kiküldésre a 2010. évi II. félévi
kommunális adó összegéről. A hátralékok csökkentése érdekében 713 db felszólító levél
került postázásra. Az 2010. évben folyamatosan kerülnek kiszűrésre a kommunális adó alá be
nem jelentkezett ingatlantulajdonosok, melynek következtében 400 db bevallásra történő
felhívás került kiküldésre. A bevallásra történő felhívás következtében 198 db bevallás
érkezett vissza.
2010. III. negyedévében folytatjuk, a be nem jelentkezet adózók kiszűrését illetve a felhívásra
nem reagált tulajdonosok bírságolását.
Folyamatosan igyekszünk pótolni a hrsz. szerinti nyilvántartás hiányosságait, hogy a
tulajdonosváltozások követhetők legyenek.
2010. évben 27.709.000.-Ft kommunális adó előirányzat, melyből 2010.09.30-ig 22.417.813.Ft került teljesítésre. A tervezett kommunális adóbevétel 80,90%-a folyt be a III. negyedév
végéig.

KOMMUNÁLIS ADÓ ALAKULÁSA 2010.09.30-IG
27 709 000 Ft
22 417 813 Ft

TERVEZETT ADÓBEVÉTEL
TELJESÍTETT ADÓBEVÉTEL
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Építményadó
Adózók száma: 57 fő
Bevallások száma: 147 db
Kivetés összege: 37.846.200.-Ft
Hátralékok összege összesen: 17.191.500.-Ft
2010. szeptember 30. napjáig 147 db értesítő került kiküldésre a 2010. évi II. építményadó
összegéről. A hátralékok csökkentése érdekében 11 db felszólító levél került postázásra.
A 2010. évi II. féléves építményadó megfizetésére 2 vállalkozás kért részletfizetést összesen
1.719.000.-Ft összegre.
2010. évben 37.154.000.-Ft az építményadó előirányzat, melyből 2010.09.30-ig 31.195.102.Ft került teljesítésre. A tervezett építményadó bevétel 83,96%-a folyt be a III. negyedév
végéig.

Iparűzési adó
Adózók száma: 1199 fő
Bevallások száma: 1024 db
Kivetés összege: 169.744.215.-Ft
Hátralékok összege összesen:32.319.609.-Ft
Előlegmódosítást kérők száma: 1 db
Önellenőrzést benyújtók száma: 2 db
2010. évben bejelentkezők száma: 77 db
2010.évben felszámolás alá került vállalkozások száma: 15 db
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2010. június 30. napjáig feldolgozásra került 980 db iparűzési adóbevallás, 139 vállalkozó
nem nyújtotta be a megadott határidőig a bevallását, részükre a bevallásra való felhívás
kiküldésre került.
A bevallás benyújtása után 65 db vállalkozó kérte a túlfizetési visszatérítését összesen
24.814.649.-Ft összegben.
2010. III. negyedévben 32 vállalkozás ellen indítottunk hatósági átutalást iparűzési
adótartozásra 26.551.477.-Ft összegre, melyből 10.500.610.-Ft folyt be.
2010. III. negyedévben 381 db iparűzési adó felszólítás lett kipostázva a hátralékosok részére.
2010. II. féléves iparűzési adó összegére 9 db vállalkozás kért fizetési halasztást összesen
9.545.950 Ft összegre és 7 db vállalkozás kért részletfizetést összesen 3.859.815.-Ft
összegben.
A 2010. évi II. féléves iparűzési adóelőlegre 1 db vállalkozás kért előlegmódosítást, melynek
következtében fizetési kötelezettsége 2.300.000.-Ft-tal csökkent.
2010. évben 145.393.000.-Ft iparűzési adó előirányzat lett tervezve, melyből 2010.09.30-ig
122.892.851.-Ft került teljesítésre. A tervezett iparűzési adóbevétel 84,52%-a folyt be a III.
negyedév végéig.
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Gépjárműadó
Adózók száma: 3951 fő
Kivetések összege: 106.877.914.-Ft
Hátralékok összesen:84.066.517.-Ft
Az adókivetés a gépjárműadó tekintetében a BM nyilvántartás alapján történik, mind az új
adózók, mind pedig a változások tekintetében. A gépjárműadó változásokat havi
rendszerességgel megkapjuk, a feldolgozást követően a határozatok megküldésre kerülnek az
ügyfélnek, általában havi 150-200 db a változó adat.
2010. szeptember 30. napjáig 4536 db értesítő került kiküldésre a 2010. évi II. félévi
gépjárműadó összegéről. A hátralékok csökkentése érdekében 1362 db felszólító levél került
postázásra.
A gépjárműadó hátralékok csökkentése érdekében 164 db gépjármű esetében kezdeményeztük
a forgalomból történő kivonását, ebből 84 db gépjármű esetében megszüntettük az eljárást, 80
db gépjármű ideiglenes kivonásra került.
A 2010. évi II. féléves gépjárműadó megfizetésére 3 db vállalkozás kért részletfizetést
összesen 919.815.-Ft összegre.
Mivel az adóhátralékok legnagyobb részét a gépjárműadó kintlévőségek teszik ki, 2010. III.
negyedévében a végrehajtás során a legnagyobb hangsúlyt a gépjármű kintlévőségek
behajtására fektetjük. Már meg is kezdtük a gépjármű hátralékosok munkahelyének adatait
megkérni az Országos Egészségügyi Pénztártól és megkerestük a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletét az adósok bankszámla számainak megkérése érdekében.
2010. évben 125.050.000.-Ft gépjárműadó előirányzat, melyből 2010.09.30-ig 73.534.005.-Ft
került teljesítésre. A tervezett építményadó bevétel 58,80%-a folyt be a III. negyedév végéig.
GÉPJÁRMŰADÓ ALAKULÁSA 2010.09.30-IG
125 050 000 Ft

73 534 005 Ft
TERVEZETT ADÓBEVÉTEL
TELJESÍTETT ADÓBEVÉTEL
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Tájékoztató a Helyi adóbevételek alakulásáról 2010.11.11-ig
Megnevezés
Építményadó
Kommunális
adó
Iparűzési adó
Összesen:

37 154
27 709

Tényleges
előírás
37 154
27 709

Teljesült
adóbev.
31 435
23 372

145 393
210 256

145 393
210 256

128 152
182 959

Tervezett

adatok e Ft-ban
Teljesülés %-a
84,60%
84,34%
88,14%
87,01%

Tájékoztató a gépjárműadó alakulásáról 2010.11.11-ig
Megnevezés
Gépjárműadó

Tervezet
125 050

Tényleges
előírás
125 050

Teljesült
adóbev.
82 446

adatok e Ft-ban
Teljesülés %-a
65,93%

Állami támogatások (1.a. számú melléklet)
A normatív hozzájárulások kiutalásának mértéke a három negyedéves teljesítési adatok
alapján 82,18 % míg a központosított előirányzatok teljesítése 173,84%-ot mutat.
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1.a. számú melléklet)
A tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése soron került betervezésre a Simonffy úti
ingatlan értékesítése, melyre ebben a negyedévben került sor.
A bevételek összességében 54,9 %-os teljesítést mutatnak.
KIADÁSOK ALAKULÁSA:
A folyó működési kiadások a harmadik negyedévben 69,78 %-os teljesítést mutatnak. A
társadalom és szociálpolitikai juttatások teljesítése 101,96 %-os. Az előirányzatokat a
szociális ellátások kifizetését követően lehet megigényelni.
A 2010. évben kifizetett beruházások és felújítások részletezését az előterjesztés 6. illetve 7.
számú melléklete tartalmazza. Ez jelenleg 25,25 %-os teljesítést mutat.
A kiadások összességében 45,40 %-os teljesítést mutatnak, ez azzal magyarázható, hogy a
beruházások és felújítások megvalósulása 2010. IV. negyedévében várható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a tájékoztató
elfogadására.
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…/2010. (XI. 26.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2010. III. negyedévi pénzügyi teljesítési adatairól szóló
tájékoztató elfogadásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 10. §.(1). d. pontjában, valamint az 1992 évi XXXVIII. tv. 79. §. (1) biztosított
jogkörében eljárva a 2010. III. negyedévi pénzügyi tájékoztatót elfogadja.

Abony, 2010. november 10.

Romhányiné Dr. Balogh Edit s.k.
polgármester
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