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Tisztelt Polgármester Úr! 

Beszámoló a 2020. évi adóigazgatási tevékenységről: 

Az adóigazgatási tevékenységet a jegyző irányítása és a jogszabályi keretek betartása mellett 3 

fő köztisztviselő, részmunkaidőben látta el: Rédén Vadász-Volf Jennifer. 

A tárgyi feltételek biztosítottak. Az ASP rendszeren vezetett nyilvántartás alapján, sablonból 

készülnek a határozatok. A helyi adók részben kivetéses, részben bevallás alapúak. Kivetéses 

adók: építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója, gépjárműadó. Bevalláson 

alapuló adók: idegenforgalmi adó, talajterhelési díj 

A 2020 évben kialakult veszélyhelyzet miatt a 2020. évi gépjárműadót – előre láthatóan a 

következő 4 évben – a koronavírus elleni védekezési alap javára szedtük be. 2020. április 26-i 

hatálybalépéssel 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni 

idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek 

nem kell beszednie, befizetne, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania 

az adóhatósághoz. Ezt az adónemet az ebr rendszeren keresztül lejelentettük, az állam részünkre 

kompenzálja. 

Az adó végrehajtásokkal, az adók bevallásával kapcsolatos szabályok enyhültek, a határidők 

kitolódtak. Több esetben lehetett részletfizetést, méltányosságot kérni, ami a veszélyhelyzeti 

időtartamban kialakult gazdasági könnyítések komplex rendszerének részét képezte. 

Az alábbiak szerint alakult az adóztatási tevékenység a településen:  

Réde 2020.11.23-i állapot szerint beszedett adók 

Telekadó 

Előírt adó: 693.500 Ft 

Befizetett adó: 693.500 Ft 

Hátralék: 0 Ft 

Adózók száma: 3 

 

Magánszemélyek kommunális adója: 

Előírt adó: 810.000 Ft 

Befizetett adó: 695.000 Ft 

Hátralék: 115.000 Ft 

Adózók száma: 66 

 

Idegenforgalmi adó: 

Előírt adó: 48.300 Ft 

Befizetett adó: 48.300 Ft 

Hátralék: 0 Ft 

Adózók száma: 4 
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Helyi iparűzési adó: 

Előírt adó: 24.864.597 Ft 

Befizetett adó: 20.421.389 Ft 

Hátralék: 4.443.208 Ft 

Adózók száma: 131 

 

Gépjármű adó: 

Előírt adó: 15.346.863 Ft 

Befizetett adó: 14.440.334 Ft 

Hátralék: 906.529 Ft 

Adózók száma: 522 

 

 

Határozatok száma összesen: 300 db 

Főszámra iktatott ügyek száma: 573 db 

Alszámra iktatott ügyek száma: 917 db 

1201 esetben egyenlegközlő lapot küldtünk az adózók részére, mely elősegítette a jogkövető 

adózói magatartás tanúsítását. Fizetési felszólítást 13 esetben bocsátottunk ki. Adó-és 

értékbizonyítványt 19 esetben állítottunk ki. Idegen helyről érkezett tartozás behajtására, illetve 

saját adó behajtására nem került sor, de jelenleg is folyamatban van a Réde-Bakonybánk 

Víziközmű-társulat érdekeltségi hozzájárulás hátralékok behajtása.  

Határozati Javaslat: 

…/2020. (XI. ...) határozat: 

 

Réde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljárva Réde Község Önkormányzat 

Polgármestere a Rédei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének a 2020. évi adóigazgatási 

tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:  Baloghné dr. Pölöskei Hedvig jegyző 

Határidő:  folyamatosan 

 

 

 


