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Tisztelt Képviselő-testtilet !

Vigh Elemér alpolgármester úr képviselői indítványára alábbiakat közlöm:

EgYetértek alpolgármester úr megállapitásával, hogy az adóhátralékok mértéke magas. A
hivatal beszámolóját követően jelentkezett a hátralékosok felszólításának eredményÓ, több
személY Önként kifizette |.artozását, vagy kérte annak részletekben történő fizetését. A
kintlévőségek behajtására folyamatosan intézkedtiink, kezdeményezttik a munkabérből,
illetve nyugdíjból történő letiltást. Erre csak akkor van lehetőség, ha az adőtartoző
rendszeres jÖvedelemmel rendelkezik. Gépjárműadó hátralék esétében a gépjármű
forgalomból történő kivonására is történt intézkedés. A kintlévőségek többségét aiónban
olYan adőzők tartozása teszi ki, akik nem rendelkeznek rendszeres, végreh ajtás alávonható
jÖvedelemmel, annak behajtására nincs lehetőség. Nem lehet letiltáni a_ foglalkoztatást
helyettesítő támogatásból, álláskeresési ellátásból, időskoruak járadékából, rokkantsági
járadékból, rendszeres szociális segélyből, átmeneti segélyből. Az adőzás rendjéről szól-ó
2003, évi XCII. törvény 155. §-a alapján ingatlan-végrehajtásnak akkor van hólye, ha az
adőtaftozás az 500 ezer forirrtot meghaladja, illetve enrrél kisebb összeg esetén, ha a
tartozás a végrehajtás alá vont ingatlan értékével arányban á11. Ingatlanra vonatkozőan a
tartozás erejéig jelzálogjog bejegyzését lehet kezdeményezni. Jelenleg nincs olyan
adőtartozŐ, akinek hátraléka az 500.000,-Ft összeget meghaladja. A jelzálÓgiog begyeiés
lehetőségével lehet élni, de abból adóbevétel nem keletkezlk, az adőtártozásáévülése után
azt tÖrÖlni kell. ElévÜlési idő 5 év. A jelzálogjog bejegyzése, illetve törlóse íöldhivatali
igazgatási szalgáltatási díjköteles, 6.600-6.600,-Ft kiadást jelent az önkorm ányzatnak.
Az adőtartozás behajtása során a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LVIII. törvény
szabélyait kell alkalmazni. Az ingó vógrehajtásnak szigoru feltételei vannak. Nem lehet
leÍbglalni azokat a vagyontárgyakat, melyeket a törvény a végrehajtás alól mentesít. Ezek
tÖbbek kÖzÖtt: olyan eszköz, mely az adós tbglalkozásának gyakorlásához
nélkÜlÖzhetetlen, a szükséges ruházati cikkeket, szükséges ágyneműt, Í-héatartáshoz
szÜkséges bútort, fekvőhelyet, ülőbútort, fútő, világító eszközt, a háztartáshoz szükséges
konYhai és hÍztartási felszereléseket, lmosógép, hűtőszekrény, fagyasztő/ a fold
műveléséhez szÜkséges mezőgazdaság1 gép, felszerelés, takarmány. A felsorolásból is
látszik, hogy ténylegesen lefoglalható vagyontárgy az'adősok vagyoni helyzetét ismerve
esetlegesen csak a televiziŐ, vagy havagy szémtítógép. Ezek a túgyak azonban nagyon
nehezen értékesíthetők, mivel több helyen beszerezhető egy használi készülék. A lefoglalt
tárgYakat, amennyiben valószínűsíthető, I,ngy az adós elidegeníti, egy kiilön lezárt,
lepecsételt helyiségben kell tárolni.

Kovács Mihály tapolcai bírósági végrehajtót megkerestem adőtartozások behajtásával
kaPcsolatban, aki tájékoztatásul elmondta, hogy nem vállal önkormányz ati adőtartozás
behajtást, mivel a behajtás terén Ő sem tud többet elérni, mint a helyi adóhatóság,
végrehajtási eszközei azonosak az adóhatós ágév a|.

A helYi adórendeletek a központi jogszabály fe\batalmazása alaplán készültek, azok nem
terjeszkedlretnek tul a központi jogszabályon. A behajtás szabályait nem lehet helyi
rendeletben szabályozni, ar. a vonatkozólag az adőzás rendjéről szőlő törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.

HelYben kereskedelmi tevékenységet foiytatókat, vállalkozói igazolvárulyal nem
rendelkező személyeket a hivatal nern ellenőizheti, az a NAV hatásköreb e tartozlk, ugyan
ÚgY, mint a jÖvedelmek ellenőrzése. A hivatal csak a működési engedéllyel rendelkező



üzleteket ellenőrizheti, azon belül is csak azt, hogy a jogszabályi előírásokat betartják-e.
Amennyiben törvénysértést észlel, akkor a kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 210l2009.(IX,29.) Korm. rendelet alapjan kilencven napra a
tevékenysé get me gtilthatj a, vagy az ilzletet idei gl enes b ezát athatj a.

Kérem tájékortaóm szíves fu domásulvételét.

Monostorap áti, 20l 5. január 28.

( --t G l
takacíI-as r]arÉ)

jeeyző

b§.M
ffi;.-s



í Önáiló Képviselői indíwány! ,?rri Í c:,|

T árgy:I{ereskedelmi tevékenységet folytatók ellenőrzés. / 4 t''1-4 
|ü 

/9

Tisztelt Polgármester Úr!

,1

/,4,,

.i-+-/ l

l ú,Ll

A 201,4. december 3-i l{épviseló-testrileti üiésen a közös önkormányzai bivatal
beszámolÓjában olvashattuk, majd alrőI tárgyaltunk is, hogy a helyben kivetett adók
befizetési hajlandósága közel 70-75 százalék. Az önkormányzat kintlévősége így is
elért a ttz ml]]tő forint.

Véleményem szerint, a település iakoss ágát jelentősen zavatja, hogy vannak olyan
lakosok, akik jövedelemmel rendelkeznek, de próbálnak minden lehetséges módon
kibújni a közös köztehewiselés alól.

Indítványozoííl, hogy a helyben kereskeclelmi tevékenységet folytatő, de vállalkozói
Ígazo/vánnya| nem rendelkező személyeket a közös önkor:rrlányzaa hivatal
fokozottabban ellenőnzze. Azon lakosok esetében, akjk több felszőIítás ellenére
sem teszfiek eleget állampolgáti kötelezettségüknek, további intézkedést javaslok
(letiltás, ingó, ingóság lefoglalása, végrehajtás indítása). A jogkövető magataftást
folytató emberek kárár ( - nert al lgy be nen follt Pénvt, nem tudl'a a nlepn/ős ue1etése a
telePülés f/les{áshe fordítani), nem engedhetjük, hogy a jelenlegi adósságállomány
tovább gyarapodjon a kintlévőség tekintetében A kintlévőség mielőbbi behajtását,
minden jogi lehetőséget felhasználva meg kell kezdeni.

Ha ehhez új önkormányzatl rendeiet megalkotása szükséges, vagy már meg,lévőt
kel1 aktualtzáIrlt, kérem a 1egyző asszolrnyai közösen azt terjess ze a Képviselő-
tesület e]é.

Monostor apátl, 20'I 5. 1anuár 1 3.

l/t {lit"\ "ry'l_ 1-! u'L.Llk
Vis}t Elemér
alpolgármestef


