
 

    
 

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ 
 

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális 
pénzügyi helyzetéről 

 

 

MELLÉKLETEI:  

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság       

 

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt 

 

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. június 30. 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI:  

 

MEGHÍVOTTAK:  

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Pénzügyi Osztály 

 

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hajdu Boglárka jegyző   

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya, Benedek Marianne 

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka 

2020. június 24. 



 
TÁJÉKOZTATÓ 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

(2020. június 24.) 
 
 
 
 
I. Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről 
 
Az Önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a 
folyószámla hitelkeret nélkül) 2020 június 24-én 1.162.631 eFt. 
Az Önkormányzat elkülönített pénzeszközök bankszámláinak egyenlege: 167.130 eFt.  
 
 
A 2020. június 23 -ig beérkezett, feldolgozott, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 
állománya 2.375  eFt. A számlák kiegyenlítése folyamatban van.  
 
 
 
II. Tájékoztató az adóbevételek 2020. évi alakulásáról 
 
A 2020. évi önkormányzati adóbevételi előirányzat 4 220 000 e Ft-ban került elfogadásra, 
melyből – június 19-ig – 1 712 821 e Ft, az adóbevételi terv 40,6 %-a realizálódott az alábbi 
táblázatban részletezettek szerint. 
 

2020.06.19 
Adónem  2020.évi terv ( Ft)   Teljesítés ( Ft)   Teljesítés %  Eltérés a tervhez képest (Ft) 

Iparűzési adó        3 420 000 000               1 358 921 176                     39,7     -                           2 061 078 824     
Építményadó           450 000 000                  221 736 173                     49,3     -                               228 263 827     
Telekadó           265 000 000                  129 038 414                     48,7     -                               135 961 586     
Gépjárműadó              85 000 000                                     -                            -       -                                 85 000 000     
Talajterhelés 

  

                                -       

                                                      -       

Mulasztási bírság                      376 144     
Idegen bev.   
Földbérbea.szja.                        28 235     
Késedelmi pótlék                   2 721 027     
Összesen        4 220 000 000               1 712 821 169                     40,6     -                           2 507 178 831     
 
 

2019.06.19 
Adónem  2019.évi terv ( Ft)   Teljesítés ( Ft)   Teljesítés %  Eltérés a tervhez képest (Ft) 

Iparűzési adó       2.800.000.000              1.123.649.043                     40,1     -                          1.676.350.957     
Építményadó           405.000.000                 213.125.356                     52,6     -                              191.874.644     
Telekadó           270.000.000                 115.040.043                     42,6     -                              154.959.957     
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Gépjárműadó             75.000.000                    49.259.025                     65,7     -                                25.740.975     
Talajterhelés 

  

                                -       

                                                      -       

Mulasztási bírság -                   977.371     
Idegen bev.                                 -       
Földbérbea.szja.                        28.235     
Késedelmi pótlék                      272.086     
Összesen       3.550.000.000              1.500.396.417                     42,3     -                          2.049.603.583     
 
 
A vállalkozások helyi iparűzési adóelőlegüket félévi részletekben fizethetik meg. 
A naptári évvel megegyező üzleti év alkalmazása esetén(általános esetben), az adóelőleg az 
adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig esedékes. 
A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók előlegfizetési kötelezettségüket az adóév 
harmadik hónapjának 15-ig, illetve az adóév kilencedik hónapjának 15. napjáig teljesítik. 
Fentiek alapján az eltérő üzleti évet választó adózóink esetében az I. féléves adóelőleg 
megfizetése – az alábbiak szerint – későbbi időpontokban esedékes. 

 

Adóelőleg esedékessége Fizetendő adóelőleg ( Ft) 

2020. június 15.(még nem teljesített) 74 381 799  

2020. július 15. 5 394 700 

Összesen: 79 776 499 

 

A koronavírus okozta járványhelyzet és a nyomában kialakuló válsághelyzet miatt az 
önkormányzatot az általa 2020.01.01-től beszedett gépjárműadó 40 %-a nem illeti meg, az a 
XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi. 

Fentiek alapján a 2020. évben beszedett összesen 109 721 850,-Ft a Magyar Államkincstár 
részére átutalásra került az alábbiak szerint. 

Utalás megoszlása MÁK számlák között Átutalt gépjárműadó (Ft) 
MÁK Gépjárműadó bev. számla 60% 65 833 110 
Járvány elleni védekezési alap 40% 43 888 740 
Összesen: 109 721 850 

 

 A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak 
mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. 
rendelet (Korm. rendelet) a helyi iparűzési adóra vonatkozó törvényi szabályokhoz képest az 
adózók számára lényegesen kedvezőbb anyagi és eljárásjogi rendelkezéseket fogalmazott 
meg. 

• A 2020. 04. 21. és 2020. 09. 30. között esedékes bevallási és fizetési 
kötelezettségek határideje 2020. szeptember 30-ra módosult. 
 
Adózóink kb. 1/3-a nem élt fenti könnyítéssel, bevallási-fizetési kötelezettségüknek - a 
korábbi szabályozás szerint - május 31-ig eleget tettek. Ezen adózók szeptember 15- 



3 
 

előlegfizetési kötelezettségüknek a korábbi szabályozásnak  megfelelően a benyújtott 
bevallásuk alapján tesznek eleget. 
Azon adózók akik bevallás kötelezettségüket szeptember 30. napjáig teljesítik, a 
szeptember 15-i előlegfizetési kötelezettségük alól nem mentesülnek, ők a március 15-i 
esedékességi előlegüket kell megfizessék, szeptember 30-án pedig a bevallás alapján 
az adókülönbözetet. 
 

• Az adóhatóság az adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek a 
veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az 
adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb öt millió forint összegű adóra, egy 
alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb 
tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem 
benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a 
veszélyhelyzetre vezethető vissza. 

 
A helyi adónemekben – a vészhelyzetre való hivatkozással -  az alábbi összegekben  
nyújtottak be adózók fizetési könnyítési kérelmet. 

       Fizetési könnyítés 
típusa HIPA Telekadó 
Fizetési halasztás 16 801 392 20 050 240 
Részletfizetés 3 020 428 10 469 040 
Összesen: 19 821 820 30 519 280 

 
• Az adóhatóság a nem természetes személy adózónak a veszélyhelyzet megszűnését 

követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást egy 
alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de öt millió forintot meg nem haladó 
összegben mérsékli, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási 
tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az 
adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető. A fennmaradó összegre a 
pótlékmentes fizetési halasztás és részletfizetés nem engedélyezhető. 

 
Ilyen irányú mérséklésre vonatkozó kérelem még nem érkezett az adóhatósághoz. 

 
 
Kérem a tájékoztató szíves elfogadását. 
 
 
Biatorbágy, 2020.június 24. 

Tisztelettel: 
 

dr. Hajdu Boglárka 
jegyző 

 
 
 
 
 
Összeállította:  Benedek Marianne, adóosztály vezetője, Czuczor Orsolya pénzügyi 

osztályvezető 
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