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I. Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről 
 
Az Önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható 
egyenleg (a folyószámla hitelkeret nélkül) 2018 február 14-én 972.960 eFt.. 
Az Önkormányzat elkülönített pénzeszközök bankszámláinak egyenlege: 167.131 
eFt.  
 
A 2018. február 13-ig beérkezett, feldolgozott, lejárt fizetési határidejű szállítói 
tartozás 46.699 eFt, melynek kiegyenlítése folyamatban van. 
A szállítói tartozás több mint felét 7 db számla teszi ki. A lemaradás oka az előző 
hónapban ismertetett kötelező átállás miatti többletmunkák időigénye.  
 
A törzsadattárak feltöltése a mai napra megtörtént, a beérkezett számlák rendszerbe 
történő rögzítésével 3 nap csúszás van. 
 
Az új rendszer pénzügyi munkafolyamatok más sorrendjét követeli meg, mely miatt a 
fizetéshez szükséges átfutási idő megnövekedett.  
A szállítói számlák határidőben történő kifizetését úgy tudjuk kezelni, hogy a 
szerződés megkötésekor, illetve a megrendelés leadásakor az eddig 8 nap helyett 15 
napos fizetési határidőt vállalunk. 
 
Osztályunk – jelenleg 2 nappal - elmaradt feladata a gyermekétkeztetéshez 
kapcsolódó vevői számlák kiállítása.  
Tekintettel arra, hogy ez havonta nagyságrendileg közel 1.500 db számlát jelent az 
előző években az integrált rendszer részeként külön modulban kerültek rögzítésre 
étkező gyermekenként, a rendelt ellátások fajtája (tízórai, ebéd, uzsonna) napi 
bontásban.. A rendszerben lehetőség volt megjelölni, hogy az étkező gyermek 
milyen normatív kedvezményben részesül, valamint milyen típusú étkezést vesz 
igénybe (normál, diétát, diétás szakorvosi igazolás nélkül – alsós, felsős bontásban. 
Ez azért fontos, mert mindegyikhez más térítési díj társul) A számlák ezen modul 
feladása alapján automatikusan generálásra kerültek a térítési díjak és 
kedvezmények figyelembevételével.  
Az ASP rendszerben erre jelenleg nincs lehetőség, a Magyar Államkincstár (tegnapi) 
tájékoztatása alapján legkorábban 2018. augusztusától várható egy, az étkeztetési 
feladatokhoz kapcsolódó modul beépítése a rendszerbe. A probléma megoldása 
folyamatban van, azonban a számlák kiállításánál csúszás várható. 
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II. Tájékoztató a bizottságok által február hónapban tárgyalt napirendi pontok 
2018. évi költségvetésre gyakorolt hatásáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet 
az e havi bizottsági ülések napirendjén szerepel.  
 
III. 2018. évi adóbevételi terv 
 
Építményadó: 
Az építményadó 2018. évi tervezés alapját a 2017. évi terhelt kivetés képezi. A 2017. 
évben 3384 adózó bevallása alapján összesen 4790 adótárgyat tartunk, mely alapján 
a kivetett adó összege 364.419 e Ft. A helyi adórendeletek felülvizsgálata során az 
adómértéket ill. mentességi kört érintően módosításra nem került sor. Figyelembe 
véve a 2017. évben kiadott használatbavételi engedélyeket az adónemből várható 
2018. évi adóbevétel 375.000 e Ft 
 
Telekadó: 
A telekadó 2018. évi tervezés alapját a 2017. évi terhelt kivetés képezi. A 99 
adóalany bevallása alapján 169.696 e Ft adó került kivetésre. . A helyi adórendeletek 
felülvizsgálata során a Képviselő testület adómérték emeléséről döntött. Az adó 
mértéke 2018. január 1.től 160,-Ft/m2/ év lett a korábbi 100,-Ft /m2/ év helyett.  A 
mértékemelés hatására az adónemből várható 2018. évi adóbevétel 270.000 e Ft. 
 
Helyi iparűzési adó: 
Az iparűzési adó 2018. évi tervezésének alapja a 2016. évi bevallások alapján terhelt 
2017. évi adóelőleg, valamint a december hónapban realizálódott adóelőleg 
kiegészítés. 
 
A 2016. adóévről benyújtott és feldolgozott (1681 db) iparűzési adóbevallás adatai 
alapján a 2017. évre előírt adóelőleg összege 1.861.701 e Ft, adóelőleg-kiegészítés 
400.000 e Ft volt.   
Fentiek figyelembevételével az adónemből várható 2018. évi adóbevétel 2.350.000 e 
Ft-ra becsülhető. 
 
Gépjárműadó: 
A gépjárműadó kivetése a Belügyminisztérium által szolgáltatott adatok alapján 
történik. Az éves adóztatás alapját képező adatok közlése minden év január 31. 
napjáig történik, ezt követően pedig az adókötelezettséget érintő évközi változásokról 
havonta történik adatszolgáltatás. A 2018. év tervezése során jelenleg rendelkezésre 
álló 2017. év kivetési adatait tudjuk figyelembe venni.  
A 2013. január 1-től a gépjárműadó bevétel 60 %-a az önkormányzatoktól elvonásra 
kerül. A 2017. évben kivetett éves adó összege 175.609 e Ft, az önkormányzat 
bevételét képező 40% 70.000 e Ft. Az adónemből várható 2018. évi bevétel 70.000 e 
Ft. 
 
Hátralék behajtás: 
Az adóztatási munka legnehezebb részfeladata – az adóhiány feltárása mellett - a 
jogerősen kiszabott, de határidőre meg nem fizetett adóhátralékok behajtása. A 
hátralék állomány egy göngyölített adat, tartalmazza az elmúlt öt év valamint a 
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tárgyév hátralékait, melynek összetétele - a behajtott valamint az újabb hátralékok 
függvényében folyamatosan változik. 
Az hátralékok beszedése érdekében 2017. évben 1086 végrehajtási cselekményt 
foganatosítottunk, melynek eredményeként 39.630 e Ft került behajtásra. A 2017. 
január 1-i nyitó hátralékállománya 96.029  e Ft-tal csökkent, melynek 66,1 %-a, azaz 
63.511 ezer Ft az előírások törléséből ill. egyéb pénzforgalom nélküli korrekciókból 
adódik, 33,8 %-a, 32.518 ezer Ft pedig a behajtási  cselekmények eredményeként 
került megfizetésre.  
Az igazságos közteherviselés érdekében továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni-  az 
adóbevallási ill. adófizetési kötelezettségüket elmulasztó adózók felderítésére, ill. 
adóhátralékot felhalmozó adózók esetében a behajtási tevékenység erősítésére. 
 
Kérem a tájékoztató szíves elfogadását. 
 
Biatorbágy, 2018. február 14. 
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jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összeállította:  Benedek Marianne, adóosztály vezetője, Czuczor Orsolya 

pénzügyi osztályvezető  


