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ELŐTERJESZTÉS 

 
A helyi iparűzési adóval kapcsolatos Állami Számvevőszéki jelentésről és a hozzá 

kapcsolódó intézkedési tervről 

 

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) a 2021. évben átfogó ellenőrzést hajtott végre 
66 önkormányzat esetében az önkormányzatok helyi iparűzési adóval kapcsolatos 
tevékenységével kapcsolatban. 
Az ÁSZ 2021. június 28-i kezdő időponttal Biatorbágy Város Önkormányzata esetében is 
elindította a helyi iparűzési adóval kapcsolatos ellenőrzését.  
Az ellenőrzés négy ütemben, egészen 2021. év végéig tartott. Az ellenőrzés megfelelőségi és 
teljesítmény jellegű ellenőrzés volt, mely a 2018. január 1.-2020. december 31. közötti idő-
szakot vizsgálta. 
Az ÁSZ 2022. május 6. napján kelt levelében megküldte az ellenőrzés tett megállapításait, 
mely az előterjesztés melléklete. 
2022. május 24-én megküldésre kerültek a megállapításokkal kapcsolatos jegyzői 
észrevételek, melyeket az ÁSZ nem fogadta el. Az észrevételekkel kapcsolatos kifogások a 
jelentés 73. oldalán találhatóak. 
Az Önkormányzat belső ellenőre elkészítette a megállapításokkal kapcsolatos intézkedési 
tervet, valamint a 2023 belső ellenőrzési tervben a belső ellenőrre egyeztetettek alapján 
szerepelni fog az intézkedési terv alapján megtett intézkedések utóellenőrzése. 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés mellékletét képező intézkedési tervet elfogadni 
szíveskedjenek! 
 
Biatorbágy, 2022. szeptember 13. 
 
 
 
 
        Tarjáni István s.k. 
           Polgármester 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

/2022. (X. 27.) határozata 

 
A helyi iparűzési adóval kapcsolatos Állami Számvevőszéki jelentésről és a hozzá 

kapcsolódó intézkedési tervről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

jóváhagyja 

 

a helyi iparűzési adóval kapcsolatos Állami Számvevőszéki jelentéshez kapcsolódó 
intézkedési tervet. 

Az Állami Számvevőszéki jelentéshez kapcsolódó intézkedési terv a határozat melléklete. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, jegyző 

Végrehajtásért felelős: Adóügyi Osztály, Jegyzői titkárság 



 
INTÉZKEDÉSI TERV  

 
„ÁSZ - Az önkormányzatok helyi iparűzési adóval kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése.” 

című vizsgálathoz 

Megállapítás Javaslat Intézkedés Határidő1 Felelős 

2018-2020. években a 
jegyző, mint a 
költségvetési szerv 
vezetője a Bkr. 6. § (3) 
bekezdésében előírtak 
ellenére nem készítette 
el az adóellenőrzés 
ellenőrzési 
nyomvonalát. 

Javaslat nem került 
megfogalmazásra. 

Adóellenőrzési nyomvonal 
elkészítése. 

2022.12.31. Jegyző 

2018-2020. években a 
jegyző, mint a 
költségvetési szerv 
vezetője a Bkr. 6. § (3) 
bekezdésében előírtak 
ellenére nem készítette 
el a fizetési halasztás 
elbírálásának 

Javaslat nem került 
megfogalmazásra. 

Fizetési halasztás elbírálás 
ellenőrzési nyomvonalának 
elkészítése. 

2022.12.31. Jegyző 

 
1 Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat 
jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve részhatáridőket kell meghatározni, ahol értelmezhető. 

 



ellenőrzési 
nyomvonalát. 

2018-2020. években a 
jegyző, mint a 
költségvetési szerv 
vezetője a Bkr. 6. § (3) 
bekezdésében előírtak 
ellenére nem készítette 
el a részletfizetés 
elbírálásának 
ellenőrzési 
nyomvonalát. 

Javaslat nem került 
megfogalmazásra. 

Részletfizetés elbírálásának 
ellenőrzési nyomvonal 
elkészítése. 

2022.12.31. Jegyző 

2018-2020. években a 
jegyző, mint a 
költségvetési szerv 
vezetője a Bkr. 6. § (3) 
bekezdésében előírtak 
ellenére nem készítette 
el az adómérséklés 
elbírálásának 
ellenőrzési 
nyomvonalát. 

Javaslat nem került 
megfogalmazásra. 

Adómérséklés elbírálásának 
ellenőrzési nyomvonal 
elkészítése. 

2022.12.31. Jegyző 

2018-2020. években a 
jegyző, mint a 
költségvetési szerv 
vezetője a Bkr. 6. § (3) 
bekezdésében előírtak 
ellenére nem készítette 
el a végrehajtási eljárás 
ellenőrzési 
nyomvonalát. 

Javaslat nem került 
megfogalmazásra. 

Végrehajtás ellenőrzési 
nyomvonal elkészítése. 

2022.12.31. Jegyző 



Az önkormányzati 
adóhatóság 2018-
2020. években több 
esetben nem hívta fel 
az adózót az Art. 221. § 
(1) bekezdés 
a) pontjában előírtak 
ellenére a mulasztás 
jogkövetkezményeire 
történő figyelmeztetés 
mellett, tizenöt napos 
határidő tűzésével a 
helyi iparűzési adó 
tekintetében bevallási 
kötelezettsége 
jogszerű teljesítésére. 

Javaslat nem került 
megfogalmazásra. 

Bevallási kötelezettségüket 
nem teljesítők felhívása a 
mulasztás 
jogkövetkezményeinek 
ismertetése mellett. 

  

Az önkormányzati 
adóhatóságnál 2018. 
évben több esetben 
nem gondoskodtak a 
335/2005. (XII. 29.) 
Korm. 
rend. 55. § 
rendelkezéseiben 
foglaltak érvényre 
juttatásáról, ezáltal 
dokumentáltan nem 
igazolták a fizetési 
kedvezmény 
igénybevételére 
irányuló kérelem 
elbírálására vonatkozó 

Javaslat nem került 
megfogalmazásra. 

Fizetési kedvezmény 
elbírálására vonatkozó 
határidő figyelemmel 
tartása, igazolás elmentése, 
hogy az adózó értesítésre 
került. 

2022.12.31. Jegyző 



ügyintézési határidő 
betartását. 

2019. évben az Avt. 29. 
§ (1) bekezdésében 
előírtak ellenére a 
végrehajtási eljárás 
megindítására nem 
végrehajtható 
okirat alapján került 
sor, illetve az Avt. 30. § 
(1) bekezdésében 
előírtak ellenére 
végrehajtást nem 
indított 
el a helyi iparűzési 
adótartozások 
megfizetése 
érdekében. 2020. 
évben az Avt. 18. § (1) 
bekezdés b) pontjában 
foglaltak ellenére a 
végrehajtási eljárást 
több esetben – a 
tartozás teljes összegű 
behajtása ellenére – 
nem szüntette meg. 

Javaslat nem került 
megfogalmazásra. 

Végrehajtási eljárás 
szabályszerűségének 
fokozott nyomon követése, 
tartozás teljes összegű 
behajtása esetén a 
végrehajtási eljárások 
megszüntetése az Avt.18. § 
(1) bekezdés b) pontjában 
foglaltaknak megfelelően. 

2022.12.31. Jegyző 

 
Készítette: Jóváhagyta: Képviselő-testületi elfogadás: 

Dátum:2022.10.11. Dátum:2022.10.11. Dátum:2022.10.27. 
Benedek Marianne Dr. Szabó Ferenc  

adóügyi osztályvezető jegyző  
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ELNÖK 

 

Tarjáni István János úr 

Polgármester  

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) „Az önkormányzatok helyi iparűzési adóval 

kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése" keretében BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (a 

továbbiakban: Önkormányzat), illetve BIATORBÁGYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (a továbbiakban: 

Hivatal) ellenőrzését végzi. Az ellenőrzés keretében az ÁSZ az önkormányzatok helyi iparűzési 

adóval kapcsolatos tevékenységét értékeli. 

Az ÁSZ célja, hogy hatékonyan támogassa az ellenőrzött szervezeteket, ellenőrzéseivel 

előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, a közpénzügyi helyzet javulását, 

ezért az ÁSZ kiemelten fontosnak tartja az ellenőrzések során feltárt szabálytalanságok mielőbbi 

megszüntetését, a pozitív változások elindítását. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok 

megszüntetése, a kapcsolódó kockázatok feltárása és kezelése hozzájárul a helyi önkormányzatok, 

önkormányzati adóhatóságok jogkövető magatartásához, az önkormányzati bevételek 

beszedéséhez, valamint ahhoz, hogy a közfeladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet az 

adózók arányos és jogkövető módon megvalósított közteherviselése teremtse meg. 

Az ellenőrzés során tett megállapításokat az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 

29. § (1) bekezdésében szabályozott észrevételezési jog biztosítása érdekében az önkormányzati 

adóhatóságként jogszabályban megjelölt jegyzőnek megküldtem. A jegyzőnek szóló ellenőrzési 

megállapításokat tartalmazó levelet és annak mellékletét másolatban tájékoztatásul Polgármester 

úr részére is megküldöm. 

A jogszabályi rendelkezések a helyi iparűzési adó kivetésében hatáskörrel rendelkező képviselő-

testület vezetőjeként, valamint a jegyző tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlójaként olyan 

jogköröket biztosítanak Polgármester úr részére, amelyek keretében hozzájárulhat az ellenőrzés 

során feltárt hiányosságok megszüntetéséhez, ezáltal az önkormányzati adóztatás 

Ikt. szám: EL-3421-109/2022.  

 



 

törvényességéhez. 

Mindezek alapján tisztelettel kérem Polgármester úr együttműködését, támogatását a 

közpénzügyi helyzet javítása érdekében a helyi iparűzési adóztatás tekintetében. 

Bízom benne, hogy a szükséges lépések megtételével Polgármester úr hozzájárul az 

önkormányzati adóhatóság helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatellátása szabályszerűségének 

javításához, ezáltal az adózók közteherviselési kötelezettségének jogszabályokban előírtakkal 

összhangban történő érvényre juttatásához.  

Együttműködését előre is köszönöm, munkájához jó egészséget kívánok! 

 

Budapest, 2022. május 09. 

 

 

 Tisztelettel: 

 Domokos László s.k. 
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                tevékenységének ellenőrzése” című számvevőszéki ellenőrzés megállapításaira 

 

Hivatkozási szám: EL-3421-073/2022 
 
Állami Számvevőszék 
 
Budapest 
Apáczai Csere János u. 10. 
1052 
 
 
Domokos László 
Állami Számvevőszék elnöke részére 
 
 
Tisztelt Elnök Úr! 
 
 
A Hivatalom részére 2022. május 9. napján megküldött, „Az önkormányzatok helyi 
iparűzési adóval kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése” című EL-3421-
073/2022. számvevőszéki ellenőrzés megállapításaira az Állami Számvevőszékről 
szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi 
észrevételeket teszem: 
 
1) Megállapítások 6. pont:  
„Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években több esetben nem hívta fel az 
adózót az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 221. § 
(1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére a mulasztás jogkövetkezményeire történő 
figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó 
tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére.”  
 
Észrevétel:  
Adóhatóságom mulasztást nem követett el, mivel helyi iparűzési adó 
tekintetében a bevallási kötelezettség jogszerű teljesítésére történő felhívás 
kibocsátására annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltéig 
van lehetőség, amelyben az adóról bevallást kellett volna tenni.  
 
2) Megállapítások 7. pont:  
„Az önkormányzati adóhatóságnál 2018. évben több esetben nem gondoskodtak a 
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 
335/2005. (XII. 29.) Korm. rend. 55. § rendelkezéseiben foglaltak érvényre 
juttatásáról, ezáltal dokumentáltan nem igazolták a fizetési kedvezmény 
igénybevételére irányuló kérelem elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő 
betartását.”  
 



 

 

Észrevétel:  
Az ellenőrző szerv által Hivatalom részére 2021. október 10. napján megküldött EL-
3216-891/2021 iktatószámú adatszolgáltatást kérő megkeresés 2. számú melléklet 
IV. C/28. pontja alapján beküldeni kért dokumentum: a közfeladatot ellátó szervek 
iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 55. §-a alapján „a fizetési kedvezmény 
igénybevételére irányuló kérelem elbírálásáról hozott adóhatósági döntés adózó 
részére történő továbbításával kapcsolatos információkat tartalmazó dokumentum 
(expediálás)”. A Hivatalom által használt ASP Iratkezelő Szakrendszer fenti 
jogszabályhely előírásainak megfelelően valamennyi kimenő irat esetében rögzíti az 
expediálás adatait, a Korm. rendelet 55. §-a az ügyintézési határidőről nem 
rendelkezik, ennek alapján a fizetési kedvezmény igénybevételére irányuló 
kérelem elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő betartását igazolni nem 
szükséges. 
 
3) Megállapítások 7. pont:  
„2019-2020. években az adóhatóság az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi 
CLI. törvény (továbbiakban: Air.) 72. § előírása ellenére a fizetési kedvezmény 
igénybevételére irányuló kérelem elbírálásáról határozattal nem döntött.” 
 
Észrevétel: 
Adóhatóságom az Air. 72. §-a előírásainak megfelelően a fizetési kedvezmény 
igénybevételére irányuló kérelem elbírálásáról határozattal döntött. Határozat 
azokban az esetekben nem született, amikor kérelmező kérelmét visszavonta; a 
kibocsátott hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget; illetve kérelmét nem a vonatkozó 
jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő formában nyújtotta be, és erről 
adóhatóságom az adózót tájékoztatta (az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 
szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés c) pont alapján). A 
mellékelt 1. számú táblázatban található az adatszolgáltatás során feltöltött 
határozatokat tartalmazó fájlok neve, ill. az azok feltöltésének időpontjáról készült 
lista. 
 
4) Megállapítások 8. pont:  
„2019. évben az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 
2017. évi CLIII. törvény (továbbiakban: Avt.) 29. § (1) bekezdésében előírtak ellenére 
a végrehajtási eljárás megindítására nem végrehajtható okirat alapján került sor, 
illetve az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére végrehajtást nem indított el a 
helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében.”  
 
Észrevétel: 
A fenti megállapítás második része szerint Adóhatóságom 2019. évben végrehajtási 
eljárást nem indított, azonban a megállapítás első részében - ennek ellentmondva - 
ugyanarra az időszakra vonatkozóan a megindított végrehajtási eljárások esetében a 
végrehajtási okiratot hiányolja. 
 
Adóhatóságom az Avt. 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
végrehajtást indított a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. A 
megindított végrehajtási eljárásokról készített kimutatást a Végrehajtás 2019.pdf 
elnevezésű fájl, ill.  a Végrehajtási eljárások biatorbagy.xlsx munkafüzet VH - BHCS 
2019_ elnevezésű lapja tartalmazza, amelyek 2021.09.29 18:09-kor, illetve 
2021.09.29 17:38-kor feltöltésre kerültek az Elektronikus Adatbekérési Rendszerbe. 
 



 

 

A végrehajtási eljárás megindítására az Avt. 29. § (1) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően végrehajtható okirat alapján került sor. A végrehajtási eljárás 
megindítását megelőző intézkedések esetében a végrehajtható okirat nem került 
feltöltésre, mivel az Avt. 30. § (1) bekezdése alapján az adóhatóság a tartozás 
megfizetésére az adóst felhívhatja, azonban az Avt. 31.§ (1) bekezdése kimondja, 
hogy a végrehajtási eljárás az első végrehajtási cselekmény foganatosításával indul. 
A mellékelt 2. számú táblázatban található az adatszolgáltatás során feltöltött 
végrehajtható okiratokat tartalmazó fájlok nevéről, ill. azok feltöltésének időpontjáról 
készült lista. 
 

Önkormányzatunk a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 114. §-ában leírtak alapján csatlakozott az állam által biztosított, 
elektronikus információs rendszerhez, az önkormányzati ASP rendszerhez. A helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 44. §-a alapján Önkormányzatunk a 
hatáskörébe tartozó adókat és adók módjára behajtandó köztartozásokat 
kizárólag a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott számítógépes 
programrendszerrel tarthatja nyilván. Az adóügyi szakrendszernek biztosítania 
kell a jogszabályi környezetből adódó követelmények alapján az önkormányzati 
adóhatóság hatáskörébe tartozó adókkal és adók módjára behajtandó 
köztartozásokkal kapcsolatos nyilvántartások létrehozását, vezetését, kezelését 
jogszabályban meghatározott adattartalommal. Az Önkormányzatunk által 
kötelezően alkalmazandó ASP Adó szakrendszer a végrehajtható okiratot 
nyilvántartja, működési elvéből következően a végrehajtási eljárások kizárólag 
olyan tartozások esetében indíthatóak, amelyekre a végrehajtható okirat 
rendelkezésre áll, azonban a rendszer által a végrehajtási cselekményekről 
vezetett nyilvántartásában az EL-3216-527/2021. ikt. sz. adatbekérő levél 2. számú 
melléklet III/12. pontjában kért - a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdés 
nc) pont szerinti - adatok, azaz a végrehajtható okirat adatai (pl. megnevezése, 
száma, döntés jogerőre emelkedésének vagy véglegessé válásának időpontja) nem 
rögzíthetőek, így a nyilvántartás vezetését a jogszabályban meghatározott 
adattartalommal nem biztosítja, aminek következtében a kért nyilvántartás a 
rendszerből nem állítható elő. 
 
 
Biatorbágy, 2022. május 24. 
 
 
      Tisztelettel: 
     
        dr. Hajdu Boglárka  
         jegyző 
 

 



 

 

 
 
 

MELLÉKLET 
 
 
 

1. számú táblázat 

    
  

 

Mappa neve 
Fizetési könnyítési 

határozat - feltöltött 
fájl neve 

Fájl feltöltés 
dátuma 

Határozat hiányának 
oka 

Határozat hiányának 
okát igazoló feltöltött 

fájl neve 

Határozat 
hiányának okát 

igazoló fájl 
feltöltési dátuma 

2019_001_tétel_C 2019_C_001 Határozat 2021.10.26 15:14       

2019_002_tétel_C 2019_C_002 Határozat 2021.10.26 15:50       

2019_003_tétel_C     
Adózó hiánypótlási 
felhívásnak nem tett 
eleget 

2019_C_003 
Hiánypótlási felh 

2021.10.26 15:57 

2019_004_tétel_C     
Kérelem 
visszavonása 

2019_C_004 kérelem 
visszavonás 

2021.10.26 16:06 

2019_005_tétel_C 2019_C_005 Határozat 2021.10.26 16:26       

2019_006_tétel_C 2019_C_006 Határozat 2021.10.26 16:38       

2019_007_tétel_C 2019_C_007 Határozat 2021.10.26 16:43       

2019_008_tétel_C 2019_C_008 Határozat 2021.10.26 17:14       

2019_009_tétel_C 2019_C_009 Határozat 2021.10.26 17:34       

2019_010_tétel_C 2019_C_010 Határozat 2021.10.27 11:25       

2019_011_tétel_C 2019_C_011 Határozat 2021.10.26 17:44       

2019_012_tétel_C 2019_C_012Határozat 2021.10.26 17:57       

2019_013_tétel_C 2019_C_013 Határozat 2021.10.27 10:20       

2019_014_tétel_C 2019_C_014 Határozat 2021.10.26 18:07       

2020_001_tétel_C 2020_C_001 Határozat 2021.10.26 18:14       

2020_002_tétel_C 2020_C_002 Határozat 2021.10.26 18:21       

2020_003_tétel_C     
Kérelem 
visszavonása 

2020_C_003 kérelem 
visszav.EPAPIR 

2021.10.26 18:22 

2020_C_003 végzés 
eljárás megsz. 

2021.10.26 18:22 

2020_004_tétel_C 2020_C_004 Határozat 2021.10.26 18:28       

2020_005_tétel_C     

Be nem nyújtottnak 
tekintendő kérelem 
(az elektronikus 
ügyintézés 
részletszabályairól 
szóló 451/2016. (XII. 
19.) Korm. rendelet 
7. § (1) bekezdés c) 
pontja) 

2020_C_005 
tájékoztatás 

2021.10.26 18:36 

2020_006_tétel_C 2020_C_006 Határozat 2021.10.27 10:48       

2020_007_tétel_C 2020_C_007 Határozat 2021.10.26 19:48       

2020_008_tétel_C 2020_C_008 Határozat 2021.10.27 10:37       

2020_009_tétel_C 
2020_C_009 Határozat 
- ÚTNET KFT. 

2021.10.26 19:54       

2020_010_tétel_C 2020_C_010 Határozat 2021.10.26 19:56       

2020_011_tétel_C     
Kérelem 
visszavonása 

2020_C_011 kérelem 
visszavon. 

2021.10.26 19:57 

2020_C_011 végzés 
eljárás megsz. 

2021.10.27 19:57 

2020_012_tétel_C     
Végzéssel eljárás 
megszüntetése 

2020_C_012 Végzés 2021.10.27 10:17 

2020_013_tétel_C     

Be nem nyújtottnak 
tekintendő kérelem 
(az elektronikus 
ügyintézés 
részletszabályairól 
szóló 451/2016. (XII. 
19.) Korm. rendelet 
7. § (1) bekezdés c) 
pontja) 

2020_C_013 
tájékoztatás 

2021.10.26 19:59 



 

 

 
 

 

 

2020_014_tétel_C 2020_C_014 Határozat 2021.10.26 20:00       

2020_015_tétel_C 2020_C_015 Határozat 2021.10.26 20:07       

2020_016_tétel_C 

2020_C_016 Határozat 
hipa  

2021.10.26 20:15       

2020_C_016 Határozat 
gj 

2021.10.26 20:15       

2020_017_tétel_C 

2020_C_017 Határozat 
HIPA 

2021.10.27 8:46       

2020_C_017 Határozat 
Gj. 

2021.10.27 8:46       

2020_018_tétel_C     
Kérelem 
visszavonása 

2020_C_018 Kérelem 
visszavonása 

2021.10.26 20:17 

2020_019_tétel_C 2020_C_019 Határozat 2021.10.27 10:11       

2020_020_tétel_C 2020_C_020 Határozat 2021.10.27 10:15       

2020_021_tétel_C 2020_C_021 Határozat 2021.10.26 20:34       

2020_022_tétel_C 
2020_C_022 
Határozat. 

2021.10.26 20:39       

2020_023_tétel_C 2020_C_023 Határozat 2021.10.26 20:43       

2020_024_tétel_C 2020_C_024 Határozat 2021.10.26 20:45       

2020_025_tétel_C     
Kérelem 
visszavonása 

2020_C_025 kérelem 
visszavonás 

2021.10.26 20:55 

2020_C_025 végzés 
eljárás megsz. 

2021.10.26 20:55 

2020_026_tétel_C 

2020_C_026 Határozat 
gépj.adó 

2021.10.26 21:12       

2020_C_026 Határozat 
HIPA 

2021.10.26 21:12       

2020_C_026 Határozat 
telekadó 2021.10.26 21:12 

      

2020_027_tétel_C 2020_C_027 Határozat 2021.10.26 21:19       

2020_028_tétel_C 2020_C_028 Határozat 2021.10.26 21:27       

2020_029_tétel_C 2020_C_029 Határozat 2021.10.26 21:30       

2020_030_tétel_C 2020_C_030 Határozat 2021.10.26 21:31       



 

 

 
 
 

2. számú táblázat 

      

Mappa neve INTÉZKEDÉS 
Az eljárás megindítását 

igazoló, feltöltött fájl 
neve 

Fájl feltöltés 
dátuma 

Végrehajtható okirat 
Végrehajtható okirat 
fájl feltöltés dátuma 

2019_001_tétel_D 
Fizetési 
felszólítás 

2019_D_001 - bhcs 2021.10.27 10:09 
Végrehajtási eljárás megindítását megelőző 
intézkedés, nem végrehajtási cselekmény 

 - 

2019_002_tétel_D 
Fizetési 
felszólítás 

2019_D_002 - bhcs 2021.10.27 10:05 
Végrehajtási eljárás megindítását megelőző 
intézkedés, nem végrehajtási cselekmény 

 - 

2019_003_tétel_D 
Fizetési 
felszólítás 

2019_D_003 - bhcs 2021.10.27 10:07 
Végrehajtási eljárás megindítását megelőző 
intézkedés, nem végrehajtási cselekmény 

 - 

2019_004_tétel_D 
Gépjármű 
foglalás 

2019_D_004 - bhcs 2021.10.27 11:08 
2019_D_004 - vho 2021.10.27 11:08 

2019_D_004 - vho_2 2021.10.27 11:08 

2019_005_tétel_D 
Hatósági 
átutalási 
megbízás 

2019_D_005 - bhcs 2021.10.27 11:10 

2019_D_005 - vho 2021.10.27 11:10 

2019_D_005 - vho2 2021.10.27 11:10 

2019_006_tétel_D 
Fizetési 
felszólítás 

2019_D_006 - bhcs 2021.10.27 16:01 
Végrehajtási eljárás megindítását megelőző 
intézkedés, nem végrehajtási cselekmény 

 - 

2019_007_tétel_D 
Hatósági 
átutalási 
megbízás 

2019_D_007 - bhcs 2021.10.27 11:16 
2019_D_007 - vho 2021.10.27 11:16 

2019_D_007 - vho2 2021.10.27 11:16 

2019_008_tétel_D 
Fizetési 
felszólítás 

2019_D_008 - bhcs 2021.10.27 11:20 
Végrehajtási eljárás megindítását megelőző 
intézkedés, nem végrehajtási cselekmény 

 - 

2019_009_tétel_D 
Fizetési 
felszólítás 

2019_D_009 - bhcs 2021.10.27 11:21 
Végrehajtási eljárás megindítását megelőző 
intézkedés, nem végrehajtási cselekmény 

 - 

2019_010_tétel_D 
Fizetési 
felszólítás 

2019_D_010 - bhcs 2021.10.27 11:44 
Végrehajtási eljárás megindítását megelőző 
intézkedés, nem végrehajtási cselekmény 

 - 

2019_011_tétel_D 
Fizetési 
felszólítás 

2019_D_011 - bhcs 2021.10.27 11:55 
Végrehajtási eljárás megindítását megelőző 
intézkedés, nem végrehajtási cselekmény 

 - 

2019_012_tétel_D 
Hatósági 
átutalási 
megbízás 

2019_D_012 - bhcs 2021.10.27 11:56 

2018_D_012 - vho 2021.10.27 11:56 

2018_D_012 - vho_ 2 2021.10.27 11:56 

2019_013_tétel_D 
Fizetési 
felszólítás 

2019_D_013 - bhcs 2021.10.27 16:05 
Végrehajtási eljárás megindítását megelőző 
intézkedés, nem végrehajtási cselekmény 

 - 

2019_014_tétel_D 
Fizetési 
felszólítás 

2019_D_014 - bhcs 2021.10.27 11:58 
Végrehajtási eljárás megindítását megelőző 
intézkedés, nem végrehajtási cselekmény 

 - 

2019_015_tétel_D 
Fizetési 
felszólítás 

2019_D_015 - bhcs 2021.10.27 12:40 
Végrehajtási eljárás megindítását megelőző 
intézkedés, nem végrehajtási cselekmény 

 - 

2019_016_tétel_D 
Gépjármű 
foglalás 

2019_D_016 - bhcs 2021.10.27 12:42 
2019_D_016 - vho 2021.10.27 12:42 

2019_D_016 - vho2 2021.10.27 12:42 

2019_017_tétel_D 
Fizetési 
felszólítás 

2019_D_017 - bhcs 2021.10.27 12:44 
Végrehajtási eljárás megindítását megelőző 
intézkedés, nem végrehajtási cselekmény 

 - 

2019_018_tétel_D 
Fizetési 
felszólítás 

2019_D_018 - bhcs 2021.10.27 12:49 
Végrehajtási eljárás megindítását megelőző 
intézkedés, nem végrehajtási cselekmény 

 - 

2019_019_tétel_D 
Fizetési 
felszólítás 

2019_D_019 - bhcs 2021.10.27 12:53 
Végrehajtási eljárás megindítását megelőző 
intézkedés, nem végrehajtási cselekmény 

 - 

2019_020_tétel_D 
Fizetési 
felszólítás 

2019_D_019 - bhcs 2021.10.27 13:13 
Végrehajtási eljárás megindítását megelőző 
intézkedés, nem végrehajtási cselekmény 

 - 

2019_021_tétel_D 
Fizetési 
felszólítás 

2019_D_021 - bhcs 2021.10.27 13:16 
Végrehajtási eljárás megindítását megelőző 
intézkedés, nem végrehajtási cselekmény 

 - 

2019_022_tétel_D Átvezetés 
2019_D_022 - bhcs 2021.10.27 13:18 Végrehajtási eljárás megindítását megelőző 

intézkedés, nem végrehajtási cselekmény 

 - 

2019_D_022 - bhcs2 2021.10.27 13:18  - 

2019_023_tétel_D 
Gépjármű 
foglalás 

2019_D_023 - bhcs 2021.10.27 15:31 

2018_D_023 - vho 2021.10.27 15:31 

2019_D_023 - vho2 2021.10.27 15:31 

2019_D_023 - vho2-2 2021.10.27 15:31 

2019_024_tétel_D 
Fizetési 
felszólítás 

2019_D_024 - bhcs 2021.10.27 13:21 
Végrehajtási eljárás megindítását megelőző 
intézkedés, nem végrehajtási cselekmény 

 - 

2019_025_tétel_D 
Fizetési 
felszólítás 

2019_D_025 - bhcs 2021.10.27 13:24 
Végrehajtási eljárás megindítását megelőző 
intézkedés, nem végrehajtási cselekmény 

 - 



 

 

 

 

2019_026_tétel_D 
Hatósági 
átutalási 
megbízás 

2019_D_026 - bhcs 2021.10.27 16:08 2019_D_026 - vho 2021.10.27 16:08 

2019_027_tétel_D 
Hatósági 
átutalási 
megbízás 

2019_D_027 - bhcs 2021.10.27 13:54 2019_D_027 - vho 2021.10.27 13:54 

2019_D_027 - bhcs2 2021.10.27 13:54 2019_D_027 - vho2 2021.10.27 13:54 

    2019_D_027 - vho3 2021.10.27 13:54 

    2019_D_027 - vho3_2 2021.10.27 13:54 

2019_028_tétel_D 
Fizetési 
felszólítás 

2019_D_028 - bhcs 2021.10.27 14:09 
Végrehajtási eljárás megindítását megelőző 
intézkedés, nem végrehajtási cselekmény 

 - 

2019_029_tétel_D 
Hatósági 
átutalási 
megbízás 

2019_D_029 - bhcs 2021.10.27 14:12 

2019_D_029 - vho1 2021.10.27 14:12 

2019_D_029 - vho2 2021.10.27 14:12 

2019_D_029 - vho3 2021.10.27 14:12 

2019_D_029 - vho3_2 2021.10.27 14:12 

2019_D_029 - vho4 2021.10.27 14:12 

2019_D_029 - vho4_2 2021.10.27 14:12 

2019_030_tétel_D 
Gépjármű 
foglalás 

2019_D_030 - bhcs 2021.10.27 14:19 
2019_D_030 - vho 2021.10.27 14:19 

 2019_D_030 - vho_2 2021.10.27 14:19 

2019_Pót_1_tétel_D 
Hatósági 
átutalási 
megbízás 

2019_D_P_1 - bhcs 2021.10.27 14:22 

2019_D_P_1 - vho 2021.10.27 14:22 

2019_D_P_1 - vho2 2021.10.27 14:22 

2019_Pót_2_tétel_D 
Hatósági 
átutalási 
megbízás 

2019_D_P_2 - bhcs 2021.10.27 14:41 2019_D_P_2 - vho 2021.10.27 14:41 

2019_Pót_3_tétel_D 
Hatósági 
átutalási 
megbízás 

2019_D_P_3 - bhcs 2021.10.27 14:44 

2019_D_P_3 - vho 2021.10.27 14:44 2019_D_P_3 - bhcs2 2021.10.27 14:44 

2019_D_P_3 - bhcs3 2021.10.27 14:44 

2019_Pót_4_tétel_D 
Fizetési 
felszólítás 

2019_D_P_4 - bhcs 2021.10.27 11:11    - 

2019_Pót_5_tétel_D 
Hatósági 
átutalási 
megbízás 

2019_D_P_5 - bhcs 2021.10.27 14:55 2019_D_P_5 - vho 2021.10.27 14:55 

2019_D_P_5 - bhcs2 2021.10.27 14:55 2019_D_P_5 - vho2 2021.10.27 14:55 

    2019_D_P_5 - vho2_2 2021.10.27 14:55 
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ÖSSZEGZÉS 

Nem töltötték be a szerepüket az önkormányzati adóhatóságok a helyi iparűzési adó bevé-

telek beszedésében, mivel a 2018-2020. években az adóigazgatási feladatok ellátása során 

nem gondoskodtak a jogszabályi előírások betartásáról és az önkormányzat adórendeleté-

ben foglaltak érvényre juttatásáról. 

Az önkormányzati adóhatóságok nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy a rendel-

kezésükre álló, az adóbevételek realizálása érdekében lehetővé tett eszközökkel a helyi ipar-

űzési adó bevételeket eredményesen realizálják. 

 Értékelések 
  

A helyi iparűzési adóból származó bevételek rendelkezésre állása akkor lehet biztosított az önkormányzati feladatok 
ellátásához, ha mind az önkormányzat, mind az önkormányzati adóhatóságként jogszabályban kijelölt jegyző törvé-
nyesen látja el az adózáshoz kapcsolódó feladatait, és ezzel betölti a szerepét a helyi iparűzési adózás tekintetében. 
Erre figyelemmel az ellenőrzés az önkormányzatok és az önkormányzati adóhatóságok tevékenységének azon lénye-
ges területeit értékelte, amelyek meghatározók a helyi iparűzési adó kivetésének és beszedésének törvényessége, és 
az adóbevételek realizálása szempontjából.  

 

AZ ELLENŐRZÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK REPREZENTATÍV JELLEGE:   

 A nagyobb adóbevétellel – az összes magyarországi helyi iparűzési adó bevétel 80%-ával – rendelkező 
121 önkormányzat és adóhatóság közül reprezentatív mintaként kiválasztott és ellenőrzött 36 önkormányzat 
és önkormányzati adóhatóság értékelése az általuk reprezentált 121 önkormányzat és adóhatóság értékelé-
sét is jelenti. 

 A kisebb adóbevétellel – az összes magyarországi helyi iparűzési adó bevétel 20%-ával – rendelkező 2744 ön-
kormányzat és adóhatóság közül reprezentatív mintaként kiválasztott és ellenőrzött 30 önkormányzat és ön-
kormányzati adóhatóság értékelése az általuk reprezentált 2744 önkormányzat és adóhatóság értékelését is 
jelenti, az alábbi területek kivételével: fizetési kedvezmények és az adótartozások beszedése területén (a 
kapcsolódó adóhatósági intézkedések alacsony száma miatt az értékelés kizárólag a 30 ellenőrzött önkor-
mányzati adóhatóságra vonatkozik). 

Az iparűzési adóbevétellel rendelkező, összesen 2865 önkormányzatra és önkormányzati adóhatóságra vo-
natkozó reprezentatív értékelés 

AZ ADÓZÁS KERETEIT  az önkormányzatok 2018-2020. években a törvényi előírásokkal összhangban ala-

kították ki, az adórendeletben a jogszabályi előírásokat betartva döntöttek a helyi iparűzési adó mértékéről, az adó-
kedvezményekről és mentességekről.  

AZ ADÓIGAZGATÁSI SZABÁLYOKAT a helyi iparűzési adó beszedéséhez az önkormányzati adóha-

tóságok 2018-2020. években nem határozták meg. Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez 
kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének 

ÖNKORMÁNYZAT 
SZEREPE

Adózás kereteinek 
kialakítása

ÖNKORMÁNYZATI 
ADÓHATÓSÁG 

FELADATA

Adóigazgatási 
szabályok 

meghatározása

ÖNKORMÁNYZATI 
ADÓHATÓSÁG 
TEVÉKENYSÉGE

Bevallást nem teljesítők 
felszólítása, 

adóellenőrzés 

ÖNKORMÁNYZATI 
ADÓHATÓSÁG 
TEVÉKENYSÉGE
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kedvezmények 

elbírálása

ÖNKORMÁNYZATI 
ADÓHATÓSÁG 
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alapvető feltétele. Ezek hiánya kockázatot jelent az önkormányzati adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsola-
tos feladatok maradéktalan és szabályos ellátására, továbbá arra, hogy az adóigazgatási tevékenységét minden érin-
tett számára azonos módon, befolyástól mentesen végezze.  

A BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGÜKET NEM TELJESÍTŐ  adózókat az önkormányzati adó-

hatóságok jogszabályi előírás ellenére nem hívták fel vagy nem szabályszerűen hívták fel a bevallási kötelezettségük 
jogszerű teljesítésére 2018-2020. években. Ezáltal az adóhatóságok nem gondoskodtak a képviselő-testület által el-
fogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és arról, hogy a helyi iparűzési adó bevételek az önkormány-
zati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. Adóellenőrzést nem végeztek az önkormányzati adóhatóságok, an-
nak ellenére, hogy a jogszabályban biztosított ellenőrzési jogkör gyakorlása hozzájárulhat a helyi iparűzési adóhoz 
kapcsolódó adózói kötelezettségek teljesítésének erősítéséhez és a helyi adóból származó bevételek realizálásához. 

Az összes helyi iparűzési adó bevétel 80%-ával rendelkező 121 önkormányzatra és önkormányzati adóha-
tóságra vonatkozó reprezentatív értékelés 

A FIZETÉSI KEDVEZMÉNYEKRŐL az önkormányzati adóhatóságok 2018-ban nem szabályszerűen, 
2019-ben és 2020-ban szabályszerűen döntöttek. Az adóhatóságnál a fizetési kedvezmények iránti kérelmek szabá-
lyos elbírálása mind az adóbevételek beszedése, mind az adózók azonos mércével történő, befolyástól mentes keze-
lése szempontjából kiemelten fontos.  

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ TARTOZÁSOK  beszedése érdekében az önkormányzati adóhatóságok 

nem intézkedtek szabályszerűen a 2018-2020. években. Az adóhatóságok ezáltal nem gondoskodtak a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és arról, hogy a helyi iparűzési adó bevételek 
az önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak.  

Az összes helyi iparűzési adó bevétel 20%-ával rendelkező 2744 önkormányzat és önkormányzati adóható-
ság közül kiválasztott, 30 ellenőrzött önkormányzati adóhatóságra vonatkozó értékelés 

A FIZETÉSI KEDVEZMÉNYEKRŐL döntő, ellenőrzött önkormányzati adóhatóságok 50%-a a jogsza-

bályi előírásokkal összhangban járt el a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó fizetési kedvezményeknél 2018-ban. A sza-
bályszerűen döntő adóhatóságok aránya 2019-re 66%-ra, 2020-ra 85%-ra nőtt. Az adóhatóságnál a fizetési kedvez-
mények iránti kérelmek szabályos elbírálása mind az adóbevételek beszedése, mind az adózók azonos mércével tör-
ténő, befolyástól mentes kezelése szempontjából kiemelten fontos.  

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ TARTOZÁST nyilvántartó, ellenőrzött önkormányzati adóhatóságok 
77%-a 2018-ban, 70%-a 2019-ben és 80%-a 2020-ban nem intézkedett vagy nem szabályszerűen intézkedett az adó-
tartozások beszedése érdekében. Ezek az adóhatóságok nem gondoskodtak a képviselő-testület által elfogadott adó-
rendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és arról, hogy a helyi iparűzési adó bevételek az önkormányzati feladatok 
ellátásához rendelkezésre álljanak.  

Az iparűzési adóbevétellel rendelkező, összesen 2865 önkormányzatra és önkormányzati adóhatóságra vo-
natkozó reprezentatív értékelés a teljesítmény ellenőrzés tekintetében 

A TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉS  azt értékelte, hogy az önkormányzati adóhatóság tevékenysége hoz-

zájárult-e a helyi iparűzési adóbevételek realizálásához, az adókötelezettségek teljesítéséhez. 

Az önkormányzatok ADÓHATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGÜK  keretében az adóbevételek minél ered-
ményesebb teljesülését ellenőrzés lefolytatásával, támogató eljárás keretében az adózók önellenőrzésre történő ösz-
tönzésével, a hibák, hiányosságok orvoslása érdekében az adózót érintő felhívással, továbbá az adózók kérelme alap-
ján fizetési kedvezmény biztosításával, és végrehajtási cselekmények lefolytatásával mozdíthatták elő.   

Az értékelt 2018-2020. időszakban a helyi iparűzési adóval kapcsolatos tevékenységgel kapcsolatban jellemző volt, 

az önkormányzati adóhatóságok nem határoztak meg CÉLOKAT, elvárásokat, ily módon nem járultak hozzá a 
helyi iparűzési adóbevételek teljesítésének eredményességéhez. Az önkormányzati adóhatóságok tevékenységük ke-
retében jellemzően nem biztosították, hogy a helyi iparűzési adó vonatkozásában kockázatelemzési tevékenységet, 
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ellenőrzési tevékenységet végezzenek, továbbá támogató eljárás keretében végzett cselekménnyel járuljanak hozzá 
az iparűzési adóbevételek realizálásához.  

Az adóhatósági tevékenység keretében rendelkezésre álló eszközök közül a nagyobb helyi iparűzési adó bevétellel 
rendelkező önkormányzati adóhatóságok fizetési kedvezmény biztosításával és hátralékkezelési tevékenység kere-

tében végrehajtási cselekménnyel mozdították elő az adóbevételek realizálását, az adóbevételek teljesítését. A FI-

ZETÉSI KEDVEZMÉNYt biztosító önkormányzati adóhatóságok negyede esetében tevékenységük ered-

ményessége kis mértékben erősödött az ellenőrzött időszakban, a VÉGREHAJTÁSI CSELEKMÉNYt 
foganatosító önkormányzatok kevesebb, mint felénél erősödött az eredményesség a 2018. és 2019. év viszonylatá-
ban, mely arány kis mértékben emelkedett a 2020. évben. A kisebb helyi iparűzési adó bevétellel rendelkező önkor-
mányzati adóhatóságok végrehajtási cselekménnyel nem támogatták az adóbevételek realizálását. 

Az önkormányzati adóhatóságok a helyi iparűzési adóval kapcsolatos tevékenységük ellátásához a humán erőfor-
rást biztosították. 

 Következtetések 
  

BETÖLTÖTTÉK SZEREPÜKET AZ ÖNKORMÁNYZATOK a helyi iparűzési adózás kereteinek 

kialakítása tekintetében. A helyi iparűzési adót kivető önkormányzatok törvényesen éltek az Alaptörvényben foglalt 
lehetőséggel, amely szerint a helyi önkormányzatok a törvények keretei között döntenek a helyi adók fajtájáról és 
mértékéről. 

NEM TÖLTÖTTÉK BE A SZEREPÜKET AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁGOK  

a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó adóigazgatási tevékenységek tekintetében. Az önkormányzati adóhatóságok te-
vékenységében feltárt hiányosságok kockázatot jelentenek a képviselő-testületek által megállapított helyi iparűzési 
adó és a kapcsolódó mulasztási bírság bevételek beszedésére és rendelkezésre állására az önkormányzati feladatok 
ellátásához. Emellett a feltárt hiányosságok kockázatot jelentenek arra is, hogy az önkormányzati adóhatóságok a 
helyi adókkal kapcsolatos adóigazgatási tevékenységüket az integritás elvű feladatellátást szem előtt tartva, minden 
érintett számára azonos módon, befolyástól mentesen végezzék. 

AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁGOK NEM TETTEK MEG MINDENT  annak érde-
kében, hogy a rendelkezésükre álló eszközök eredményes felhasználása által a helyi iparűzési adó bevételeket reali-
zálják. Az önkormányzatok az adóhatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatellátásuk során a 2018-2020. években 
jellemző fizetési kedvezmények biztosításán és hátralékkezelési tevékenységen túl, további eszközök alkalmazása - 
kockázatelemzés, ellenőrzés és támogató eljárás lefolytatása - a helyi iparűzési adóbevételek eredményesebb be-
szedését eredményezhette volna. A helyi iparűzési adóból származó bevételek realizálása az önkormányzati felada-
tok finanszírozása szempontjából volt lényeges. 

TOVÁBBFEJLESZTÉSRE JAVASOLT A VÉGREHAJTÁS KONTROLLJAINAK KI-

ÉPÍTÉSE, mivel az ellenőrzött területen a belső irányítási és kontrollrendszer nem épült ki, nem biztosította a 

feladatok szabályszerű és eredményes végrehajtását. 

FELVETŐDHET a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó adóigazgatási tevékenységek rendszerszintű felülvizsgá-
latának indokoltsága az önkormányzati adóhatóságok tevékenységében azonosított kockázatok alapján. 
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AZ ELLENŐRZÉS JELENTŐSÉGE, 

AKTUALITÁSA, TÁRSADALMI SZEREPE, 

SZEMPONTJAI 

Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy a helyi közügyek intézése és a helyi közhatalom gyakorlása érdekében 
helyi önkormányzatok működnek hazánkban. Az önkormányzatok alapvető feladata a helyi közszolgáltatások folya-
matos biztosítása, ehhez pedig fontos, hogy fenntartható költségvetéssel rendelkezzenek. A feladatnak a helyi sajá-
tosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok önálló gazdálkodásának a 
megteremtését, aminek egyik eszköze a helyi adók rendszere. Az Alaptörvény rögzíti, hogy a helyi önkormányzatok 
a törvények keretei között döntenek a helyi adók fajtájáról és mértékéről. 

A helyi adózást érintő kérdések nagy társadalmi relevanciával bírnak, hiszen az önkormányzatok gazdálkodásában 
mind társadalompolitikai jelentősége, mind volumene miatt fontos szerepet tölt be a helyi adóztatás. A helyi adók 
alkalmazásának lehetőségével a települési önkormányzatok 99,3%-a élt 2019-ben. Az önkormányzatok költségvetési 
bevételeinek mintegy egyharmadát tették ki a helyi adókból származó bevételek. A helyi adóbevételeken belül a 
legnagyobb súlyt (közel 80%-ot) a helyi iparűzési adó képviselte. Az önkormányzatok által beszedett helyi adók nem 
csak bevételt jelentenek, hanem kiadás formájában megjelennek a vállalkozások, háztartások költségvetésében is.  

A helyi adóztatás sokrétű, szakértelmet igénylő feladat, amely magában foglalja az önkormányzat részéről az adó 
mértékének meghatározását, és az adókedvezmények, adómentességek megállapítását, valamint a jegyző, mint ön-
kormányzati adóhatóság részéről az adó beszedését, az adóellenőrzést és a hátralékok behajtását. Minden érintett 
érdeke, hogy ez az adóztatási tevékenység összhangban legyen a jogszabályi előírásokkal, biztosítsa az önkormányzat 
feladatellátáshoz szükséges bevételeket, emellett a helyben működő vállalkozások fennmaradása és a lakosság fize-
tőképessége is biztosított legyen. Emellett mind az önkormányzat, mind az adózók szempontjából lényeges, hogy az 
önkormányzati adóhatóság a helyi adókkal kapcsolatos adóigazgatási tevékenységét minden érintett számára azonos 
módon, befolyástól mentesen végezze. 

Az iparűzési adó jelentős bevételi forrást jelent a helyi önkormányzatok számára, ezért az ellenőrzés célja az ön-
kormányzatok adóztatási tevékenységén belül az iparűzési adóval kapcsolatos tevékenység szabályszerűségének, 
eredményességének és hatékonyságának értékelése. 

Az ÁSZ ellenőrzése az esetleges hiányosságok feltárásával hozzájárul a helyi önkormányzatok, önkormányzati adó-
hatóságok jogkövető magatartásához, és rámutathat a helyi iparűzési adóból származó önkormányzati bevételek 
rendelkezésre állását érintő adóztatási kockázatokra.
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AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETE 

 66 önkormányzat és önkormányzati adóhatóság 
 

Magyarország Alaptörvénye értelmében a helyi önkormányzat 
a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között dönt 
a helyi adók fajtájáról és mértékéről. Az Mötv.1 rögzíti, hogy a 
helyi adóval kapcsolatos feladatok ellátása a helyi önkormány-
zatok feladata. A Hatásköri tv.2, valamint a Htv.3 értelmében a 
helyi adók bevezetéséről a települési önkormányzat képviselő-
testülete dönt.  

A Htv. rögzíti, hogy az önkormányzatok adómegállapítási 
joga kiterjed az adó bevezetésére, a már bevezetett adó hatá-
lyon kívül helyezésére, illetőleg módosítására, az adó mértéké-
nek a törvényi keretek közötti megállapítására, a törvényben 
meghatározott mentességeken, kedvezményeken túli további 
mentességek, kedvezmények biztosítására, valamint a Htv., az 

Art.4, az Air.5 keretei között az adózás részletes szabályainak meghatározá-
sára. A Hatásköri tv. és az Air. előírja, hogy adóügyekben elsőfokú hatósági 
jogkörben a település jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság jár el. 

Az ellenőrzött 66 önkormányzat és önkormányzati adóhatóság lénye-
ges adatait a II-III. számú melléklet mutatja be. Nógrádmarcal Község Ön-
kormányzata a teljesítmény-ellenőrzés feltételeit nem biztosította. 
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AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZEREI 

 

 Az ellenőrzés típusa 
  

Megfelelőségi és teljesítmény-ellenőrzés. 

 Az ellenőrzött időszak 
  

Az ellenőrzött időszak a 2018. január 1.-2020. december 31. közötti idő-
szak. 

 Az ellenőrzés tárgya 
  

Az önkormányzatok helyi iparűzési adóval kapcsolatos tevékenységének 
ellátása. 

 Az ellenőrzött szervezet 
  

Az I. számú mellékletben felsorolt önkormányzatok és önkormányzati adó-
hatóságok 

 Az ellenőrzés jogalapja 
  

Az ellenőrzés jogszabályi alapját az ÁSZ törvény6 5. § (2), (6) és (8) bekez-
dései képezik. 

 Az ellenőrzés módszerei 
  

Az ellenőrzést az ellenőrzési program szempontjai, az ellenőrzött időszak-
ban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés általános szakmai szabályai és az 
ellenőrzésre irányadó ÁSZ módszertanok alapján végzi az ÁSZ.  

Az ellenőrzés ideje alatt az ellenőrzött szervezetekkel történő kapcso-
lattartást az ÁSZ SZMSZ-ének vonatkozó előírásai alapján biztosítja az ÁSZ.  

Az ellenőrzési kérdések megválaszolásához szükséges bizonyítékok 
megszerzése az ellenőrzött szervezetek által rendelkezésre bocsátott do-
kumentumokra, adatokra alapozva megfigyelés, szemle (szemrevétele-
zés), kérdésfeltevés (információkérés), mintavételezés, valamint elemző 
eljárás útján történik. Az ellenőrzési bizonyítékként felhasználható adatfor-
rások közé tartoznak egyrészt az ellenőrzési program részletes szempont-
jainál felsorolt adatforrások, másrészt minden egyéb – az ellenőrzés folya-
mán feltárt, az ellenőrzés szempontjából információt tartalmazó – doku-
mentum.  
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Az ellenőrzés végrehajtása során a rendelkezésre álló dokumentumo-
kat bizonyosság szerint csoportosítjuk és vesszük figyelembe az ellenőrzési 
értékelések és következtetések levonása során. 

Az ellenőrzés lefolytatásához az ellenőrzött szervezetek tanúsítványok 
elektronikus kitöltésével, valamint az ÁSZ által kért dokumentumok elekt-
ronikus megküldésével szolgáltatnak adatokat, amelyek valódiságát és tel-
jes körűségét az ellenőrzött szervezetek vezetője által tett teljességi és hi-
telességi nyilatkozat igazolja. A rendelkezésre bocsátott adatok, informá-
ciók kontrollja az ellenőrzés keretében történik.  

Az egyes adóhatósági tevékenységek (ellenőrzés; fizetési kedvezmé-
nyek engedélyezése; hátralékok beszedése) szabályszerűségének ellenőr-
zésénél mintavételezést alkalmaz az ÁSZ. A mintatételek kiválasztása egy-
szerű véletlen mintavételi eljárással történik. A minta tételeinek értékelése 
„szabályszerű”, ha a minta ellenőrzésének eredménye alapján 95%-os bi-
zonyossággal a teljes sokaságban az átlagos hibaarány nem haladja meg a 
10%-ot, „nem szabályszerű", ha nagyobb, mint 10%. 

Az Állami Számvevőszék az ellenőrzés során statisztikai ellenőrzési 
módszereket alkalmazott. 

A nagyobb adóbevétellel – az összes magyarországi helyi iparűzési adó 
bevétel 80%-ával – rendelkező 121 önkormányzat és önkormányzati adó-
hatóság közül reprezentatív mintaként 36 önkormányzat és önkormányzati 
adóhatóság került kiválasztásra. Így az ellenőrzött, reprezentatív minta-
ként kiválasztott 36 önkormányzat és önkormányzati adóhatóság repre-
zentálja azt a 121 önkormányzatot és adóhatóságot, amelyekhez az összes 
magyarországi helyi iparűzési adó bevétel 80%-a folyt be 2020-ban. Mind-
ezek alapján az ellenőrzés értékelése nem csak az ellenőrzött 36 önkor-
mányzatra és adóhatóságra vonatkozik, hanem az általuk reprezentált 
121 önkormányzat és adóhatóság értékelését is jelenti. 

A kisebb adóbevétellel – az összes magyarországi helyi iparűzési adó 
bevétel 20%-ával – rendelkező 2744 önkormányzat és önkormányzati adó-
hatóság közül reprezentatív mintaként 30 önkormányzat és önkormányzati 
adóhatóság került kiválasztásra. Így az ellenőrzött, reprezentatív minta-
ként kiválasztott 30 önkormányzat és önkormányzati adóhatóság repre-
zentálja azt a 2744 önkormányzatot és adóhatóságot, amelyekhez az ösz-
szes magyarországi helyi iparűzési adó bevétel 20%-a folyt be 2020-ban. 
Mindezek alapján az ellenőrzés értékelése nem csak az ellenőrzött 30 ön-
kormányzatra és adóhatóságra vonatkozik, hanem az általuk reprezentált 
2744 önkormányzat és adóhatóság értékelését is jelenti. Ugyanakkor az el-
lenőrzött adóhatóságoknál a fizetési kedvezmények és az adótartozások 
beszedése iránti intézkedések alacsony száma miatt ezeken a területeken 
az értékelés nem volt kivetíthető a 2744 adóhatóságra, hanem kizárólag a 
30 ellenőrzött önkormányzati adóhatóságra vonatkozik. 

Azokon az ellenőrzött területeken, ahol a reprezentatív mintaként kivá-
lasztott 36 önkormányzat és önkormányzati adóhatóság által reprezentált 
megállapítások a 121 önkormányzat és adóhatóság vonatkozásában meg-
egyeztek a reprezentatív mintaként kiválasztott 30 önkormányzat és ön-
kormányzati adóhatóság által reprezentált 2744 önkormányzat és adóha-
tóság megállapításaival, az eredmény az iparűzési adó bevétellel rendel-
kező valamennyi, 2865 önkormányzatra és önkormányzati adóhatóságra 
vonatkozik. 
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MELLÉKLETEK 

◼ I. SZ. MELLÉKLET: ELLENŐRZÖTT SZERVEZETEK 

 

Ellenőrzött önkormányzat Hivatal 

1. ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

2. BAJA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BAJA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 

3. BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BALASSAGYARMATI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

4. BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BIATORBÁGYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

5. BOLDVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BOLDVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

6. BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

7. BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BUDAÖRSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

8. BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 

9. CSÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ECSEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

10. CSOMBÁRD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JUTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

11. CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSÖMÖRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

12. DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA DOROGI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

13. DRÁVAFOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

14. DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA APOSTAGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

15. EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 

16. EGYHÁZASKOZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYHÁZASKOZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

17.ERDŐHORVÁTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TOLCSVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

18. ESZTERGOM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

19. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FEHÉRGYARMATI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

20. FELSŐDOBSZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ABAÚJSZÁNTÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

21. FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZALACSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

22. FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

23. GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

24. GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

25. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 

26. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

27. HALASTÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MOLNASZECSŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

28. HERNÁDVÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NOVAJIDRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

29. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKOR-
MÁNYZATA 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVA-
TALA 

30. ISTENMEZEJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ISTENMEZEJEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

31. JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JÁSZBERÉNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

32. JÁSZFÉNYSZARU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JÁSZFÉNYSZARUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

33. KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KECSKÉD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA 

34. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 
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Ellenőrzött önkormányzat Hivatal 

35. KEMENESSZENTPÉTER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NEMESGÖRZSÖNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

36. KESZŐHIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA REGÖLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

37. KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

38. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KISKŐRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

39. KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KISKUNHALASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

40. KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

41. MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRASZELEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

42. MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MÉLYKÚTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

43. MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEZŐKÖVESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

44. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 

45. MOHORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSERHÁTSURÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

46. MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MONORIERDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

46. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

48. NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NÁDUDVARI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

49. NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

50. NÓGRÁDMARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZÜGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

51. NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NYERGESÚJFALUI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

52. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NYÍRBÁTORI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

53. OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

54. PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁTYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

55. RAVAZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

56. SOMLÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SOMLÓVÁSÁRHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

57. SOPONYA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÁLOZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

58. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

59. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 

60. TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TISZAKÉCSKEI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

61. TÓALMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÓALMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

62. TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

63. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

64. VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁCI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

65. ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁKÁNYSZÉKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

66. ZALAGYÖMÖRÖ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GÓGÁNFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
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◼ II. SZ. MELLÉKLET: A NAGYOBB ADÓBEVÉTELLEL RENDELKEZŐ 36 ELLENŐRZÖTT SZERVEZET ELLENŐRZÉS SZEMPONTJÁBÓL 

LÉNYEGES ADATAI 

 

Ssz. 
Önkormányzat és  

adóhatóság 
Megye 

Lakosság 

(fő, 2019.) 

Adóalanyok 

száma 2018. 

(fő) 

Adóalanyok 

száma 2020. 

(fő) 

Adóbevéte-

lek összege  

2018. 

(millió Ft) 

Adóbevéte-

lek összege 

2020.  

(millió Ft) 

Adótartozá-

sok összege 

2018.  

(millió Ft) 

Adótartozá-

sok összege 

2020.  

(millió Ft) 

1. 

ALSÓNÉMEDI NAGY-

KÖZSÉG ÖNKOR-

MÁNYZATA, ALSÓNÉ-

MEDI POLGÁRMES-

TERI HIVATAL 

Pest 5337 888 978 1031,7 1258,7 35,7 58,7 

2. 

BAJA MEGYEI JOGÚ 

VÁROS ÖNKORMÁNY-

ZAT, BAJA MEGYEI 

JOGÚ VÁROS POLGÁR-

MESTERI HIVATALA 

Bács-Kis-

kun 

36041 4530 4783 1813,7 1837,9 140,3 75,8 

3. 

BALASSAGYARMAT 

VÁROS ÖNKORMÁNY-

ZATA, BALASSAGYAR-

MATI KÖZÖS ÖNKOR-

MÁNYZATI HIVATAL 

Nógrád 15025 1720 1821 799,1 722,6 29,9 25,4 

4. 

BIATORBÁGY VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA, 

BIATORBÁGYI POL-

GÁRMESTERI HIVATAL 

Pest 13692 1892 2207 2527,0 3103,6 75,3 134,5 

5. 

BUDAÖRS VÁROS ÖN-

KORMÁNYZATA, BU-

DAÖRSI POLGÁRMES-

TERI HIVATAL 

Pest 29709 5936 6311 8616,8 8951,5 286,8 253,6 

6. 

BUDAPEST FŐVÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA, 

BUDAPEST FŐVÁROS 

FŐPOLGÁRMESTERI 

HIVATAL 

Budapest 1739277 388630 427443 273022,2 267549,1 17677,6 24802,9 

7. 

CSÖMÖR NAGYKÖZ-

SÉG ÖNKORMÁNY-

ZATA, CSÖMÖRI POL-

GÁRMESTERI HIVATAL 

Pest 9768 1245 1488 1181,4 1164,4 16,2 68,3 

8. 

DOROG VÁROS ÖN-

KORMÁNYZATA, DO-

ROGI POLGÁRMES-

TERI HIVATAL 

Komá-

rom-Esz-

tergom 

12055 733 1131 1299,7 1266,2 42,3 785,2 

9. 

EGER MEGYEI JOGÚ 

VÁROS ÖNKORMÁNY-

ZATA, EGER MEGYEI 

JOGÚ VÁROS POLGÁR-

MESTERI HIVATAL 

Heves 52660 8933 9338 3589,6 3655,0 204,2 266,7 
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Ssz. 
Önkormányzat és  

adóhatóság 
Megye 

Lakosság 

(fő, 2019.) 

Adóalanyok 

száma 2018. 

(fő) 

Adóalanyok 

száma 2020. 

(fő) 

Adóbevéte-

lek összege  

2018. 

(millió Ft) 

Adóbevéte-

lek összege 

2020.  

(millió Ft) 

Adótartozá-

sok összege 

2018.  

(millió Ft) 

Adótartozá-

sok összege 

2020.  

(millió Ft) 

10. 

ESZTERGOM MEGYEI 

JOGÚ VÁROS ÖNKOR-

MÁNYZATA, ESZTER-

GOMI KÖZÖS ÖNKOR-

MÁNYZATI HIVATAL 

Komá-

rom-Esz-

tergom 

29476 3304 5768 4477,7 3786,6 100,0 160,0 

11. 

FÓT VÁROS ÖNKOR-

MÁNYZATA, FÓTI KÖ-

ZÖS ÖNKORMÁNY-

ZATI HIVATAL 

Pest 20479 2847 3173 1206,4 1492,1 74,5 233,9 

12. 

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖN-

KORMÁNYZATA, GÖ-

DÖLLŐI POLGÁRMES-

TERI HIVATAL 

Pest 32043 3660 4271 3161,1 3351,4 175,5 248,5 

13. 

GYÖNGYÖS VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT, 

GYÖNGYÖSI KÖZÖS 

ÖNKORMÁNYZATI HI-

VATAL 

Heves 29036 3991 3811 2597,8 2564,8 101,9 65,7 

14. 

GYŐR MEGYEI JOGÚ 

VÁROS ÖNKORMÁNY-

ZATA, GYŐR MEGYEI 

JOGÚ VÁROS POLGÁR-

MESTERI HIVATALA 

Győr-Mo-

son-Sop-

ron 

124685 15133 15532 21565,8 21238,5 155,7 205,5 

15. 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 

VÁROS ÖNKORMÁNY-

ZATA, HAJDÚBÖSZÖR-

MÉNYI POLGÁRMES-

TERI HIVATAL 

Hajdú-Bi-

har 

30854 4619 4890 1146,4 0238,2 103,7 45,2 

16. 

HÓDMEZŐVÁSÁR-

HELY MEGYEI JOGÚ 

VÁROS ÖNKORMÁNY-

ZATA, HÓDMEZŐVÁ-

SÁRHELY MEGYEI 

JOGÚ VÁROS POLGÁR-

MESTERI HIVATALA 

Csong-

rád-Csa-

nád 

44808 5028 5718 2086,7 2088,3 34,1 102,9 

17. 

JÁSZBERÉNY VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT, 

JÁSZBERÉNYI POL-

GÁRMESTERI HIVATAL 

Jász-

Nagykun-

Szolnok 

26257 3809 3825 2600,6 2502,7 60,8 80,4 

18. 

JÁSZFÉNYSZARU VÁ-

ROS ÖNKORMÁNY-

ZATA, JÁSZFÉNYSZA-

RUI KÖZÖS ÖNKOR-

MÁNYZATI HIVATAL 

Jász-

Nagykun-

Szolnok 

5818 333 433 1582,9 1956,9 28,5 50,0 
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Ssz. 
Önkormányzat és  

adóhatóság 
Megye 

Lakosság 

(fő, 2019.) 

Adóalanyok 

száma 2018. 

(fő) 

Adóalanyok 

száma 2020. 

(fő) 

Adóbevéte-

lek összege  

2018. 

(millió Ft) 

Adóbevéte-

lek összege 

2020.  

(millió Ft) 

Adótartozá-

sok összege 

2018.  

(millió Ft) 

Adótartozá-

sok összege 

2020.  

(millió Ft) 

19. 

KECSKEMÉT MEGYEI 

JOGÚ VÁROS ÖNKOR-

MÁNYZATA, KECSKE-

MÉT MEGYEI JOGÚ 

VÁROS POLGÁRMES-

TERI HIVATALA 

Bács-Kis-

kun 

110621 12285 13651 10563,5 11832,1 193,1 242,5 

20. 

KESZTHELY VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA, 

KESZTHELYI POLGÁR-

MESTERI HIVATAL 

Zala 19334 2988 3180 917,6 935,3 81,9 74,2 

21. 

KISKŐRÖS VÁROS ÖN-

KORMÁNYZATA, KIS-

KŐRÖSI POLGÁRMES-

TERI HIVATAL 

Bács-Kis-

kun 

14202 2146 2359 871,4 902,5 123,1 83,1 

22. 

KISKUNHALAS VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA, 

KISKUNHALASI KÖZÖS 

ÖNKORMÁNYZATI HI-

VATAL 

Bács-Kis-

kun 

28392 3704 3776 926,3 885,6 43,7 71,5 

23. 

KOMÁROM VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA, 

KOMÁROMI POLGÁR-

MESTERI HIVATAL 

Komá-

rom-Esz-

tergom 

19248 2275 2538 2147,3 2427,6 76,2 104,8 

24. 

MEZŐKÖVESD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA, 

MEZŐKÖVESDI KÖZÖS 

ÖNKORMÁNYZATI HI-

VATAL 

Borsod-

Abaúj-

Zemplén 

16437 1664 1862 955,1 1144,9 17,8 18,2 

25. 

MISKOLC MEGYEI 

JOGÚ VÁROS ÖNKOR-

MÁNYZATA, MISKOLC 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HI-

VATALA 

Borsod-

Abaúj-

Zemplén 

159265 14219 15768 10987,8 10930,7 444,0 422,5 

26. 

MÓR VÁROSI ÖNKOR-

MÁNYZAT, MÓRI POL-

GÁRMESTERI HIVATAL 

Fejér 14045 877 1015 1736,0 1520,2 5,9 8,8 

27. 

NÁDUDVAR VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA, 

NÁDUDVARI POLGÁR-

MESTERI HIVATAL 

Hajdú-Bi-

har 

8767 1030 1037 518,7 748,4 8,1 7,8 
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Ssz. 
Önkormányzat és  

adóhatóság 
Megye 

Lakosság 

(fő, 2019.) 

Adóalanyok 

száma 2018. 

(fő) 

Adóalanyok 

száma 2020. 

(fő) 

Adóbevéte-

lek összege  

2018. 

(millió Ft) 

Adóbevéte-

lek összege 

2020.  

(millió Ft) 

Adótartozá-

sok összege 

2018.  

(millió Ft) 

Adótartozá-

sok összege 

2020.  

(millió Ft) 

28. 

NYERGESÚJFALU VÁ-

ROS ÖNKORMÁNY-

ZATA, NYERGESÚJFA-

LUI POLGÁRMESTERI 

HIVATAL 

Komá-

rom-Esz-

tergom 

7508 882 948 790,6 840,2 17,3 10,2 

29. 

NYÍRBÁTOR VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA, 

NYÍRBÁTORI POLGÁR-

MESTERI HIVATAL 

Szabolcs-

Szatmár-

Bereg 

12199 1024 1211 1565,2 1441,4 9,9 16,4 

30. 

OROSHÁZA VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA, 

OROSHÁZI POLGÁR-

MESTERI HIVATAL 

Békés 28647 3872 3946 1699,6 1661,8 47,3 21,1 

31. 

PÁTY KÖZSÉG ÖNKOR-

MÁNYZATA, PÁTYI 

POLGÁRMESTERI HI-

VATAL 

Pest 7925 1107 1241 602,3 549,3 26,7 58,0 

32. 

SZIGETSZENTMIKLÓS 

VÁROS ÖNKORMÁNY-

ZATA, SZIGETSZENT-

MIKLÓSI POLGÁRMES-

TERI HIVATAL 

Pest 39439 5434 6102 3622,7 3949,0 113,1 144,2 

33. 

TATABÁNYA MEGYEI 

JOGÚ VÁROS ÖNKOR-

MÁNYZATA, TATABÁ-

NYA MEGYEI JOGÚ 

VÁROS POLGÁRMES-

TERI HIVATALA 

Komá-

rom-Esz-

tergom 

68698 7626 7885 5407,0 5334,1 382,8 262,9 

34. 

TISZAKÉCSKE VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA, 

TISZAKÉCSKEI POL-

GÁRMESTERI HIVATAL 

Bács-Kis-

kun 

11453 1083 1137 1665,2 1981,7 37,4 66,1 

35. 

TÖRÖKSZENTMIKLÓS 

VÁROSI ÖNKOR-

MÁNYZAT, TÖRÖK-

SZENTMIKLÓSI POL-

GÁRMESTERI HIVATAL 

Jász-

Nagykun-

Szolnok 

20913 1589 1431 743,1 829,5 67,1 64,3 

36. 

VÁC VÁROS ÖNKOR-

MÁNYZAT, VÁCI POL-

GÁRMESTERI HIVATAL 

Pest 34102 4507 4930 2468,4 2703,1 201,6 144,3 
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◼ III. SZ. MELLÉKLET: A NAGYOBB ADÓBEVÉTELLEL RENDELKEZŐ 36 ELLENŐRZÖTT SZERVEZET ELLENŐRZÉSI 

MEGÁLLAPÍTÁSOK ELLENŐRZÖTT SZERVEZETENKÉNT 

 
1. ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a jegyző, mint a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr.7 6. § (3) bekezdésében 

előírtak ellenére nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

6. Az önkormányzati adóhatóság 2018. és 2019. években több esetben nem hívta fel az adózót az Art. 221. § (1) 

bekezdés a) pontjában előírtak ellenére a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, ti-

zenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

2020. évben több esetben az Art. 221. § (2) bekezdésében előírtak ellenére az adókötelezettség határidőn belüli 

nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság az adózót mulasztási bírsággal nem sújtotta, illetve 

a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével ismételten 

nem hívta fel az adózót a helyi iparűzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

7. Az önkormányzati adóhatóság a fizetési kedvezmények elbírálása során 2019. évben több esetben nem tartotta 

be az Air. 50. § (2) bekezdésében előírt ügyintézési határidőt. 

8. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2019. években az Avt.8 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére, végrehaj-

tást nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 2020. évben az Avt. 30. § (1) bekez-

désében előírtak ellenére, végrehajtást több esetben nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése 

érdekében. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. Az adóhatóságnál a fizetési kedvezmények iránti kérel-
mek szabályos elbírálása mind az adóbevételek beszedése, mind az adózók azonos mércével történő, befolyástól 
mentes kezelése szempontjából kiemelten fontos. 

Az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal jegyzője az ellenőrzés során a 15 napos észrevételezésre megküldött ellenőrzési 
megállapítások alapján a hiányosságok megszüntetésére megtett intézkedésekről adott tájékoztatást, ezzel 
hozzájárult a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes adóhatósági tevékenységek szabályozottságának és szabály-
szerűségének javulásához. 
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2. BAJA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

BAJA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a jegyző, mint a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében 

előírtak ellenére nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

6. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években nem hívta fel az adózót az Art. 221. § (1) bekezdés a) pont-

jában előírtak ellenére a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő 

tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

7. Az önkormányzati adóhatóságnál az Avt. 29. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában előírtak ellenére 2018-2019. évek-

ben több esetben a végrehajtási eljárás megindítása nem végrehajtható okirat alapján történt, valamint az Avt. 

18. § b) pontjában foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást több esetben – a tartozás teljes összegű behajtása 

ellenére – nem szüntette meg. 2020. évben az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére nem indított el 

végrehajtást a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

3. BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

BALASSAGYARMATI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

2. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években nem hívta fel az adózót az Art. 221. § (1) bekezdés a) pont-

jában előírtak ellenére a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő 

tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 2018-2020. években 

az Art. 221. § (2) bekezdésében előírtak ellenére az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű 

teljesítése esetén az adóhatóság az adózót mulasztási bírsággal nem sújtotta, illetve a mulasztás jogkövetkez-

ményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével ismételten nem hívta fel az adózót a 

helyi iparűzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

3. Az önkormányzati adóhatóság 2018. évben az Avt. 18. § b) pontjában foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást – 

a tartozás teljes összegű behajtása ellenére – nem szüntette meg. 
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A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

4. BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

BIATORBÁGYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

6. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években több esetben nem hívta fel az adózót az Art. 221. § (1) be-

kezdés a) pontjában előírtak ellenére a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt 

napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

7. Az önkormányzati adóhatóságnál 2018. évben több esetben nem gondoskodtak a 335/2005. (XII. 29.) Korm. 

rend.9 55. § rendelkezéseiben foglaltak érvényre juttatásáról, ezáltal dokumentáltan nem igazolták a fizetési 

kedvezmény igénybevételére irányuló kérelem elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő betartását.  

8. 2019. évben az Avt. 29. § (1) bekezdésében előírtak ellenére a végrehajtási eljárás megindítására nem végre-

hajtható okirat alapján került sor, illetve az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére végrehajtást nem indí-

tott el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 2020. évben az Avt. 18. § (1) bekezdés b) pontjá-

ban foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást több esetben – a tartozás teljes összegű behajtása ellenére – nem 

szüntette meg. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. Az adóhatóságnál a fizetési kedvezmények iránti kérel-
mek szabályos elbírálása mind az adóbevételek beszedése, mind az adózók azonos mércével történő, befolyástól 
mentes kezelése szempontjából kiemelten fontos. 
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5. BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

BUDAÖRSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzata az Ávr.10 13. § (1) bekezdés e) pontjában 

előírtak ellenére nem tartalmazta az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység feladatait. 

2. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység alkalmazottainak feladat- és hatásköreit. 

3. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. 

4. 2018-2020. években a jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdés j) pontjában előírtak ellenére nem szabályozta a 

kiadmányozás rendjét az adóigazgatási ügyekben. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

7. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

8. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak nem 

készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

9. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

10. Az önkormányzati adóhatóság 2018. évben nem hívta fel, 2019-2020. években több esetben nem hívta fel az 

adózót az Art. 221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére a mulasztás jogkövetkezményeire történő fi-

gyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezett-

sége jogszerű teljesítésére. 

11. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2019. évben nem tartotta be az Air. 94. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve 

95. § (1) bekezdésben rögzített ellenőrzési határidőt. 

12. Az önkormányzati adóhatóság a fizetési kedvezmények elbírálása során 2018. évben több esetben nem tartotta 

be, 2019. évben nem tartotta be az Air. 50. § (2) bekezdésében előírt ügyintézési határidőt. 

13. 2018. évben az Avt. 18. § b) pontjában foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást – a tartozás teljes összegű be-

hajtása ellenére – nem szüntette meg. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. A jogszabályban biztosított ellenőrzési jogkör gyakorlása 
hozzájárulhat a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó adózói kötelezettségek teljesítésének erősítéséhez és a helyi adó-
ból származó bevételek realizálásához. Az adóhatóságnál a fizetési kedvezmények iránti kérelmek szabályos elbírá-
lása mind az adóbevételek beszedése, mind az adózók azonos mércével történő, befolyástól mentes kezelése szem-
pontjából kiemelten fontos. 
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6. BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

4. Az Art. 221. § (2) bekezdésében előírtak ellenére 2019-2020. években több esetben az adókötelezettség határ-

időn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság az adózót mulasztási bírsággal nem súj-

totta, illetve a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével 

ismételten nem hívta fel az adózót a helyi iparűzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége jogszerű teljesíté-

sére. 2019-2020. években egy-egy esetben az Art. 221. § (3) bekezdésében előírtak ellenére az Art. 221. § (2) be-

kezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően az adóhatóság az adózót mulasztási bírsággal nem 

sújtotta, illetve a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzé-

sével ismételten nem hívta fel az adózót a helyi iparűzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége jogszerű 

teljesítésére. 

5. Az önkormányzati adóhatóság a fizetési kedvezmények elbírálása során 2020. évben nem tartotta be az Air. 

50. § (2) bekezdésében előírt ügyintézési határidőt. 

6. Az önkormányzati adóhatóság a 2019. évben a Avt. 18. § b) pontjában, 2020. évben az Avt. 18. § (1) bekezdés 

b) pontjában foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást – a tartozás teljes összegű behajtása ellenére – nem szün-

tette meg. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. Az adóhatóságnál a fizetési kedvezmények iránti kérel-
mek szabályos elbírálása mind az adóbevételek beszedése, mind az adózók azonos mércével történő, befolyástól 
mentes kezelése szempontjából kiemelten fontos. 
 
 

7. CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

CSÖMÖRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018. évben a Hivatal szervezeti és működési szabályzata az Ávr. 13. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak 

ellenére nem tartalmazta az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység feladatait. 

2. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység alkalmazottainak feladat- és hatásköreit. 

3. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. 

4. 2018. évben a jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdés j) pontjában előírtak ellenére nem szabályozta a kiadmányozás 

rendjét az adóigazgatási ügyekben. 
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5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

7. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

8. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak nem 

készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

9. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

10. Az önkormányzati adóhatóság 2018. évben az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére nem indított el vég-

rehajtást a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 2019. évben az Avt. 18. § b) pontjában foglal-

tak ellenére a végrehajtási eljárást – a tartozás teljes összegű behajtása ellenére – nem szüntették meg. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

8. DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

DOROGI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység alkalmazottainak feladat- és hatásköreit. 

2. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. 

3. 2018. évben a jegyző, mint a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak 

ellenére nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018. évben a jegyző, mint a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak 

ellenére nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018. évben a jegyző, mint a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak 

ellenére nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018. évben a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem 

készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

7. 2018. évben a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem 

készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

8. Az önkormányzati adóhatóság 2018. és 2019. években több esetben nem hívta fel, 2020-ban nem hívta fel az 

adózót az Art. 221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére tizenöt napos határidő tűzésével a helyi 

iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. Az Art. 221. § (2) bekezdésében 
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előírtak ellenére 2018-2019. években több esetben nem sújtotta, 2020-ban nem sújtotta az adókötelezettség 

határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság az adózót mulasztási bírsággal, 

illetve a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével 

ismételten nem hívta fel az adózót a helyi iparűzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége jogszerű 

teljesítésére. 

9. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2019. években az Avt. 18. § b) pontjában, 2020. évben az Avt. 18. § (1) 

bekezdés b) pontjában foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást – a tartozás teljes összegű behajtása ellenére – 

nem szüntette meg. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 

A Dorogi Polgármesteri Hivatal jegyzője az ellenőrzés során a 15 napos észrevételezésre megküldött ellenőrzési 
megállapítások alapján a hiányosságok megszüntetésére a jövőre vonatkozóan tervezett intézkedésekről adott 
tájékoztatást, ezzel hozzájárult a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes adóhatósági tevékenységek szabályozott-
ságának és szabályszerűségének javulásához. 
 
 

9. EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 
A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 

1. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években nem hívta fel az adózót az Art. 221. § (1) bekezdés a) 

pontjában előírtak ellenére a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos 

határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

2. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2019. években az Avt. 18. § b) pontjában, 2020. évben az Avt. 18. § 

(1) bekezdés b) pontjában foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást – a tartozás teljes összegű behajtása ellenére 

– nem szüntette meg. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt 
esetekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a 
képviselő-testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó 
bevételek az önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

10. ESZTERGOM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 
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6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

7. Az önkormányzati adóhatóság 2018. évben több esetben nem hívta fel, 2019-2020. években nem hívta fel az 

adózót az Art. 221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére tizenöt napos határidő tűzésével a helyi ipar-

űzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 2020-ban az Art. 221. § (2) bekezdésé-

ben előírtak ellenére az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adó-

hatóság az adózót mulasztási bírsággal nem sújtotta, illetve a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyel-

meztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével ismételten nem hívta fel az adózót a helyi iparűzési adókö-

telezettség bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

8. Az önkormányzati adóhatóságnál 2018-2019. években több esetben nem gondoskodtak, 2020-ban nem gon-

doskodtak a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rend. 55. § rendelkezéseiben foglaltak érvényre juttatásáról, ezáltal 

dokumentáltan nem igazolták a fizetési kedvezmény igénybevételére irányuló kérelem elbírálására vonatkozó 

ügyintézési határidő betartását. 

9. 2018. évben az Avt. 29. § (1) bekezdésében előírtak ellenére a végrehajtási eljárás megindítására nem végre-

hajtható okirat alapján került sor, továbbá az Avt. 18. § b) pontjában foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást 

– a tartozás teljes összegű behajtása ellenére – nem szüntette meg. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. Az adóhatóságnál a fizetési kedvezmények iránti kérel-
mek szabályos elbírálása mind az adóbevételek beszedése, mind az adózók azonos mércével történő, befolyástól 
mentes kezelése szempontjából kiemelten fontos. 
 
 

11. FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években nem hívta fel az adózót az Art. 221. § (1) bekezdés a) pont-

jában előírtak ellenére a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő 

tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

2. Az önkormányzati adóhatóságnál 2018-2020. években több esetben nem gondoskodtak a 335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 55. § rendelkezéseiben foglaltak érvényre juttatásáról, ezáltal dokumentáltan nem igazolták a fize-

tési kedvezmény igénybevételére irányuló kérelem elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő betartását. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. Az adóhatóságnál a fizetési kedvezmények iránti kérel-
mek szabályos elbírálása mind az adóbevételek beszedése, mind az adózók azonos mércével történő, befolyástól 
mentes kezelése szempontjából kiemelten fontos. 

A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője az ellenőrzés során a 15 napos észrevételezésre megküldött ellenőrzési 
megállapítások alapján a hiányosságok megszüntetésére megtett intézkedésekről adott tájékoztatást, ezzel 
hozzájárult a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes adóhatósági tevékenységek szabályozottságának és szabály-
szerűségének javulásához. 
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12. GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

6. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években nem hívta fel az adózót az Art. 221. § (1) bekezdés a) pont-

jában előírtak ellenére tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezett-

sége jogszerű teljesítésére. 2018-2020. években az Art. 221. § (2) bekezdésében előírtak ellenére az adókötele-

zettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság az adózót mulasztási bírság-

gal nem sújtotta, illetve a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határ-

idő tűzésével ismételten nem hívta fel az adózót a helyi iparűzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége jog-

szerű teljesítésére. 

7. Az önkormányzati adóhatóság a fizetési kedvezmények elbírálása során 2019. évben több esetben nem tartotta 

be, 2020-ban nem tartotta be az Air. 50. § (2) bekezdésében előírt ügyintézési határidőt. 

8. Az önkormányzati adóhatóság 2018. évben az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére, végrehajtást több 

esetben nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 2020. évben az Avt. 18. § (1) be-

kezdés b) pontjában foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást – a tartozás teljes összegű behajtása ellenére – 

nem szüntette meg. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. Az adóhatóságnál a fizetési kedvezmények iránti kérel-
mek szabályos elbírálása mind az adóbevételek beszedése, mind az adózók azonos mércével történő, befolyástól 
mentes kezelése szempontjából kiemelten fontos. 
 
 

13. GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018. évben a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban az Ávr. 

13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti 

egység alkalmazottainak feladat- és hatásköreit. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 
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4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

7. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években több esetben nem hívta fel az adózót az Art. 221. § (1) be-

kezdés a) pontjában előírtak ellenére tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében beval-

lási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 2018-2020. években több esetben az Art. 221. § (2) bekezdésében 

előírtak ellenére az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság 

az adózót mulasztási bírsággal nem sújtotta, illetve a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés 

mellett, tizenöt napos határidő tűzésével ismételten nem hívta fel az adózót a helyi iparűzési adókötelezettség 

bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

8. Az önkormányzati adóhatóság a fizetési kedvezmények elbírálása során 2018. évben több esetben nem tartotta 

be az Air. 50. § (2) bekezdésében előírt ügyintézési határidőt. 

9. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2019. években az Avt. 18. § b) pontjában, 2020. évben az Avt. 18. § 

(1) bekezdés b) pontjában foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást – a tartozás teljes összegű behajtása ellenére 

– nem szüntette meg. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. Az adóhatóságnál a fizetési kedvezmények iránti kérel-
mek szabályos elbírálása mind az adóbevételek beszedése, mind az adózók azonos mércével történő, befolyástól 
mentes kezelése szempontjából kiemelten fontos. 
 
 

14. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

2. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években több esetben nem hívta fel az adózót az Art. 221. § (1) be-

kezdés a) pontjában előírtak ellenére tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében beval-

lási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 2018-2020. években az Art. 221. § (2) bekezdésében előírtak ellenére 

az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság az adózót mu-

lasztási bírsággal nem sújtotta, illetve a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt 

napos határidő tűzésével ismételten nem hívta fel az adózót a helyi iparűzési adókötelezettség bevallási kötele-

zettsége jogszerű teljesítésére. 

3. Az önkormányzati adóhatóság a fizetési kedvezmények elbírálása során 2019. évben nem tartotta be az Air. 

50. § (2) bekezdésében előírt ügyintézési határidőt. 
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4. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2019. években az Avt. 18. § b) pontjában, 2020. évben az Avt. 18. § 

(1) bekezdés b) pontjában foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást – a tartozás teljes összegű behajtása ellenére 

– nem szüntette meg. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. Az adóhatóságnál a fizetési kedvezmények iránti kérel-
mek szabályos elbírálása mind az adóbevételek beszedése, mind az adózók azonos mércével történő, befolyástól 
mentes kezelése szempontjából kiemelten fontos. 
 
 

15. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 
 
 

16. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

7. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak nem 

készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

8. 2018. évben az Art. 221. § (2) bekezdésében előírtak ellenére az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve 

nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság az adózót mulasztási bírsággal nem sújtotta, illetve a mulasztás 
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jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével ismételten nem hívta fel 

az adózót a helyi iparűzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

9. Az önkormányzati adóhatóság 2018. évben az Avt. 18. § b) pontjában foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást – 

a tartozás teljes összegű behajtása ellenére – nem szüntette meg. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

17. JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

JÁSZBERÉNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

6. 2018-2020. években az Art. 221. § (2) bekezdésében előírtak ellenére az adókötelezettség határidőn belüli nem, 

illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság az adózót mulasztási bírsággal nem sújtotta, illetve a mu-

lasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével ismételten nem 

hívta fel az adózót a helyi iparűzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

7. Az önkormányzati adóhatóság 2019. évben az Avt. 18. § b) pontjában foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást – 

a tartozás teljes összegű behajtása ellenére – nem szüntette meg. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
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18. JÁSZFÉNYSZARU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

JÁSZFÉNYSZARUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. Az önkormányzati adóhatóság 2018. évben nem hívta fel, 2019. évben egy esetben, 2020. évben több esetben 

nem hívta fel az adózót az Art. 221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére tizenöt napos határidő tűzé-

sével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. Az Art. 221. § (2) be-

kezdésében előírtak ellenére 2018. évben nem sújtotta, 2019. évben egy esetben nem sújtotta az adókötele-

zettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság az adózót mulasztási bír-

sággal, illetve a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzé-

sével ismételten nem hívta fel az adózót a helyi iparűzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége jogszerű 

teljesítésére. 

2. Az önkormányzati adóhatóság 2019. évben az Avt. 18. § b) pontjában foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást 

– a tartozás teljes összegű behajtása ellenére – több esetben nem szüntette meg. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

19. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években több esetben nem hívta fel az adózót az Art. 221. § (1) be-

kezdés a) pontjában előírtak ellenére, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt 

napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 2018-

2020. években több esetben az Art. 221. § (2) bekezdésében előírtak ellenére az adókötelezettség határidőn 

belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság az adózót mulasztási bírsággal nem sújtotta, 

illetve a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével ismé-

telten nem hívta fel az adózót a helyi iparűzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

2. Az önkormányzati adóhatóság több esetben az adós által maradéktalanul megfizetett tartozás, valamint a tar-

tozás adóhatóság általi teljes egészében történő behajtása ellenére a végrehajtási eljárást nem szüntette meg 

2018-2019. években az Avt. 18. § a) - b) pontjában előírtak, 2020. évben az Avt. 18. § (1) bekezdés a) – b) pont-

jában előírtak ellenére. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 

A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jegyzője az ellenőrzés során a 15 napos észrevételezésre 
megküldött ellenőrzési megállapítások alapján a hiányosságok megszüntetésére megtett intézkedésekről adott 
tájékoztatást, ezzel hozzájárult a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes adóhatósági tevékenységek szabályozott-
ságának és szabályszerűségének javulásához. 
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20. KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. Az önkormányzati adóhatóság a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó ellenőrzési feladatai ellátása során 2018. 

évben egy esetben az Air. 117. § (1) bekezdés előírása ellenére az ellenőrzés eredményétől függetlenül a meg-

állapításokról határozatot nem hozott. 

2. Az önkormányzati adóhatóság 2019-2020. években az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére, végrehaj-

tást több esetben nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. A jogszabályban biztosított ellenőrzési jogkör gyakorlása 
hozzájárulhat a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó adózói kötelezettségek teljesítésének erősítéséhez és a helyi adó-
ból származó bevételek realizálásához. 
 
 

21. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KISKŐRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

2. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években több esetben nem hívta fel az adózót az Art. 221. § (1) be-

kezdés a) pontjában előírtak ellenére tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében beval-

lási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

3. Az önkormányzati adóhatóságnál 2019. évben több esetben, 2020. évben egy esetben a végrehajtási eljárás 

megindítására nem az Avt. 29 § (1) bekezdés 2. pont szerinti végrehajtható okirat alapján került sor. 2019-2020. 

években több esetben az önkormányzati adóhatóság által kiadmányozott adóhatósági végzés nem felelt meg a 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rend. 53. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített hitelességi követelménynek. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 

A Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal jegyzője az ellenőrzés során a 15 napos észrevételezésre megküldött ellenőrzési 
megállapítások alapján a hiányosságok megszüntetésére megtett intézkedésekről adott tájékoztatást, ezzel 
hozzájárult a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes adóhatósági tevékenységek szabályozottságának és szabály-
szerűségének javulásához. 
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22. KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KISKUNHALASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység alkalmazottainak feladat- és hatásköreit. 

2. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

7. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

8. 2019. évben az Art. 221. § (2) bekezdésében előírtak ellenére az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve 

nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság az adózót mulasztási bírsággal nem sújtotta, illetve a mulasztás 

jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével ismételten nem hívta fel 

az adózót a helyi iparűzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

9. 2018. és 2020. években az adóhatóság több esetben az Air. 72. § előírása ellenére a fizetési kedvezmény igény-

bevételére irányuló kérelem elbírálásáról határozattal nem döntött. 2018. évben több esetben az önkormány-

zati adóhatóság által kiadmányozott adóhatósági végzés nem felelt meg a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rend. 52. § 

(2) bekezdésében és 53. § (3) bekezdésének a) pontjában rögzített hitelességi követelménynek. Az önkormány-

zati adóhatóságnál 2018-2020. években több esetben nem gondoskodtak a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rend. 55. 

§ rendelkezéseiben foglaltak érvényre juttatásáról, ezáltal dokumentáltan nem igazolták a fizetési kedvezmény 

igénybevételére irányuló kérelem elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő betartását. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. Az adóhatóságnál a fizetési kedvezmények iránti kérel-
mek szabályos elbírálása mind az adóbevételek beszedése, mind az adózók azonos mércével történő, befolyástól 
mentes kezelése szempontjából kiemelten fontos. 
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23. KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. Az önkormányzati adóhatóság 2019. évben nem hívta fel, 2020. évben több esetben nem hívta fel az adózót 

az Art. 221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó 

tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. Az Art. 221. § (2) bekezdésében előírtak ellenére 

2019. évben nem sújtotta, 2020. évben több esetben nem sújtotta az adókötelezettség határidőn belüli nem, 

illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság az adózót mulasztási bírsággal, illetve a mulasztás jogkö-

vetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével ismételten nem hívta fel az 

adózót a helyi iparűzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

2. Az önkormányzati adóhatóság 2018. és 2020. évben több esetben, 2019-ben egy esetben dokumentummal 

nem igazolta, hogy az Air. 88. §-ban előírtak szerint az adózókat célzott kiválasztási rendszerek alkalmazásával, 

vagy egyedi kockázatelemzési eljárás eredményeként választotta ki ellenőrzésre. 

3. Az önkormányzati adóhatóságnál 2018. évben nem gondoskodtak a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rend. 55. § ren-

delkezéseiben foglaltak érvényre juttatásáról, ezáltal dokumentáltan nem igazolták a fizetési kedvezmény 

igénybevételére irányuló kérelem elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő betartását. 

4. Az önkormányzati adóhatóságnál az Avt. 29. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában előírtak ellenére 2018. évben a 

végrehajtási eljárás megindítása nem végrehajtható okirat alapján történt, valamint az Avt. 18. § b) pontjában 

foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást – a tartozás teljes összegű behajtása ellenére – az adóhatóság nem 

szüntette meg. Az önkormányzati adóhatóságnál az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról 

szóló 2017. évi CLIII. törvény (továbbiakban: Avt.)  29. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában előírtak ellenére 2018-

2019. években több esetben a végrehajtási eljárás megindítása nem végrehajtható okirat alapján történt 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. A jogszabályban biztosított ellenőrzési jogkör gyakorlása 
hozzájárulhat a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó adózói kötelezettségek teljesítésének erősítéséhez és a helyi adó-
ból származó bevételek realizálásához. Az adóhatóságnál a fizetési kedvezmények iránti kérelmek szabályos elbírá-
lása mind az adóbevételek beszedése, mind az adózók azonos mércével történő, befolyástól mentes kezelése szem-
pontjából kiemelten fontos. 
 
 

24. MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

MEZŐKÖVESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2019. évben a Hivatal szervezeti és működési szabályzata az Ávr. 13. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak 

ellenére nem tartalmazta az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység feladatait. 

2. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység alkalmazottainak feladat- és hatásköreit. 

3. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 
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5. Az Art. 221. § (2) bekezdésében előírtak ellenére 2019. évben több esetben nem sújtotta, 2020. évben nem 

sújtotta az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság az adó-

zót mulasztási bírsággal, illetve a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos 

határidő tűzésével ismételten nem hívta fel az adózót a helyi iparűzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége 

jogszerű teljesítésére. 

6. Az önkormányzati adóhatóságnál 2018-2020. években több esetben nem gondoskodtak a 335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 55. § rendelkezéseiben foglaltak érvényre juttatásáról, ezáltal dokumentáltan nem igazolták a fize-

tési kedvezmény igénybevételére irányuló kérelem elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő betartását. 

2018. évben több esetben, 2020. évben egy esetben az önkormányzati adóhatóság által kiadmányozott adóha-

tósági végzés nem felelt meg a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 52. § (2) bekezdésében és 53. § (3) bekezdé-

sének a) pontjában rögzített hitelességi követelménynek. 

7. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére, végrehaj-

tást több esetben nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. Továbbá az önkor-

mányzati adóhatóság 2018-2019. években az Avt. 18. § b) pontjában, 2020. évben az Avt. 18. § (1) bekezdés b) 

pontjában foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást – a tartozás teljes összegű behajtása ellenére – több esetben 

nem szüntette meg. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. Az adóhatóságnál a fizetési kedvezmények iránti kérel-
mek szabályos elbírálása mind az adóbevételek beszedése, mind az adózók azonos mércével történő, befolyástól 
mentes kezelése szempontjából kiemelten fontos. 
 
 

25. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018. évben a jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdés j) pontjában előírtak ellenére nem szabályozta a 

kiadmányozás rendjét az adóigazgatási ügyekben. 

2. 2018. évben a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem 

készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018. évben a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem 

készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018. évben a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem 

készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018. évben a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem 

készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018. évben a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem 

készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

7. 2018-2020. években több esetben az Art. 221. § (2) bekezdésében előírtak ellenére az adókötelezettség határ-

időn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság az adózót mulasztási bírsággal nem súj-

totta, illetve a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével 

ismételten nem hívta fel az adózót a helyi iparűzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége jogszerű teljesíté-

sére. 
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8. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2019. években az Avt. 18. § b) pontjában, 2020. évben az Avt. 18. § 

(1) bekezdés b) pontjában foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást – a tartozás teljes összegű behajtása ellenére 

– nem szüntette meg. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

26. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

6. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években több esetben nem hívta fel az Art. 221. § (1) bekezdés a) 

pontjában előírtak ellenére a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos ha-

táridő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

7. Az önkormányzati adóhatóságnál az Avt. 29. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában előírtak ellenére 2018-2019. évek-

ben a végrehajtási eljárás megindítása nem végrehajtható okirat alapján történt, valamint az Avt. 18. § b) pont-

jában foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást – a tartozás teljes összegű behajtása ellenére – az adóhatóság 

nem szüntette meg. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
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27. NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

NÁDUDVARI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években több esetben nem hívta fel az adózót az Art. 221. § (1) be-

kezdés a) pontjában előírtak ellenére a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt 

napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

2. Az önkormányzati adóhatóság 2020. évben az Avt. 18. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak ellenére a végre-

hajtási eljárást – a tartozás teljes összegű behajtása ellenére – nem szüntette meg. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 

A Nádudvari Polgármesteri Hivatal jegyzője az ellenőrzés során a 15 napos észrevételezésre megküldött ellenőrzési 
megállapítások alapján a hiányosságok megszüntetésére megtett intézkedésekről adott tájékoztatást, ezzel 
hozzájárult a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes adóhatósági tevékenységek szabályozottságának és szabály-
szerűségének javulásához. 
 
 

28. NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

NYERGESÚJFALUI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzata az Ávr. 13. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak 

ellenére nem tartalmazta az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység feladatait. 

2. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység alkalmazottainak feladat- és hatásköreit. 

3. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

7. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

8. 2018. évben a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem 

készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

9. Az önkormányzati adóhatóság 2018. és 2020. években egy-egy esetben, 2019. évben több esetben nem hívta 

fel az adózót az Art. 221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére a mulasztás jogkövetkezményeire történő 

figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezett-

sége jogszerű teljesítésére. Az Art. 221. § (2) bekezdésében előírtak ellenére 2018. évben egy esetben, 2019. 
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évben több esetben az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóha-

tóság az adózót mulasztási bírsággal nem sújtotta, illetve a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmez-

tetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével ismételten nem hívta fel az adózót a helyi iparűzési adókötele-

zettség bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 2018. évben egy esetben, 2019. évben több esetben az 

Art. 221. § (3) bekezdésében előírtak ellenére az Art. 221. § (2) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltel-

tét követően az adóhatóság az adózót mulasztási bírsággal nem sújtotta, illetve a mulasztás jogkövetkezménye-

ire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével ismételten nem hívta fel az adózót a helyi 

iparűzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

10. 2018. évben az Avt. 29. § (1) bekezdésében előírtak ellenére a végrehajtási eljárás megindítására nem végre-

hajtható okirat alapján került sor, illetve az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére az adóhatóság végre-

hajtást nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 2018. évben több esetben az Avt. 

18. § b) pontjában foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást – a tartozás teljes összegű behajtása ellenére – nem 

szüntette meg. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 

A Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal jegyzője az ellenőrzés során a 15 napos észrevételezésre megküldött 
ellenőrzési megállapítások alapján a hiányosságok megszüntetésére a jövőre vonatkozóan tervezett intézkedésekről 
adott tájékoztatást, ezzel hozzájárult a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes adóhatósági tevékenységek szabá-
lyozottságának és szabályszerűségének javulásához. 
 
 

29. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

NYÍRBÁTORI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018. évben a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem 

készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

2. 2018. évben a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem 

készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018. évben a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem 

készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

4. Az önkormányzati adóhatóság 2018. évben több esetben nem hívta fel, 2019-2020. években nem hívta fel az 

adózót az Art. 221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére a mulasztás jogkövetkezményeire történő fi-

gyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezett-

sége jogszerű teljesítésére. 

5. Az önkormányzati adóhatóság 2020. évben az Avt. 18. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak ellenére a végre-

hajtási eljárást több esetben – a tartozás teljes összegű behajtása ellenére – nem szüntette meg. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
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30. OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak nem 

készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

4. Az önkormányzati adóhatóság 2018. évben egy esetben, 2019-2020. években több esetben nem hívta fel az 

adózót az Art. 221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére a mulasztás jogkövetkezményeire történő fi-

gyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezett-

sége jogszerű teljesítésére. Az Art. 221. § (2) bekezdésében előírtak ellenére 2018. évben egy esetben, 2019-

2020. években több esetben az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén 

az adóhatóság az adózót mulasztási bírsággal nem sújtotta, illetve a mulasztás jogkövetkezményeire történő 

figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével ismételten nem hívta fel az adózót a helyi iparűzési 

adókötelezettség bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 2018. évben egy esetben, 2019. évben több 

esetben az Art. 221. § (3) bekezdésében előírtak ellenére az Art. 221. § (2) bekezdés szerinti határidő eredmény-

telen elteltét követően az adóhatóság az adózót mulasztási bírsággal nem sújtotta, illetve a mulasztás jogkövet-

kezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével ismételten nem hívta fel az adó-

zót a helyi iparűzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

5. Az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére végrehajtást 2018. és 2020. években nem indított, 2019. évben 

több esetben nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. A végrehajtási eljárást – a 

tartozás teljes összegű behajtása ellenére –az Avt. 18. § b) pontjában foglaltak ellenére több esetben, 2020. 

évben az Avt. 18. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak ellenére nem szüntették meg. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

31. PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

PÁTYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 
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5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

7. Az önkormányzati adóhatóság 2018. évben egy esetben, 2019-2020. években több esetben nem hívta fel az 

adózót az Art. 221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére a mulasztás jogkövetkezményeire történő fi-

gyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezett-

sége jogszerű teljesítésére. Az Art. 221. § (2) bekezdésében előírtak ellenére 2018-2020. években több esetben 

az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság az adózót mu-

lasztási bírsággal nem sújtotta, illetve a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt 

napos határidő tűzésével ismételten nem hívta fel az adózót a helyi iparűzési adókötelezettség bevallási kötele-

zettsége jogszerű teljesítésére. 

8. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére, végrehaj-

tást több esetben nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

32. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2019. években a jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdés j) pontjában előírtak ellenére nem szabályozta a ki-

admányozás rendjét az adóigazgatási ügyekben. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

7. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években nem hívta fel az adózót az Art. 221. § (1) bekezdés a) pont-

jában előírtak ellenére a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő 

tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

8. Az önkormányzati adóhatóság 2019. évben az Avt. 18. § b) pontjában, 2020. évben az Avt. 18. § (1) bekezdés b) 

pontjában foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást – a tartozás teljes összegű behajtása ellenére – nem szün-

tette meg. 
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A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

33. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2019. években nem hívta fel az adózót az Art. 221. § (1) bekezdés a) pont-

jában előírtak ellenére a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő 

tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 2018-2019. években 

az Art. 221. § (2) bekezdésében előírtak ellenére az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű 

teljesítése esetén az adóhatóság az adózót mulasztási bírsággal nem sújtotta, illetve a mulasztás jogkövetkez-

ményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével ismételten nem hívta fel az adózót a 

helyi iparűzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 2018-2020. években az Art. 

221. § (3) bekezdésében előírtak ellenére az Art. 221. § (2) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét 

követően az adóhatóság az adózót mulasztási bírsággal nem sújtotta, illetve a mulasztás jogkövetkezményeire 

történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével ismételten nem hívta fel az adózót a helyi ipar-

űzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

34. TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

TISZAKÉCSKEI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység alkalmazottainak feladat- és hatásköreit. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

7. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években nem hívta fel az adózót az Art. 221. § (1) bekezdés a) pont-

jában előírtak ellenére a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő 

tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 2018-2020. években 
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az Art. 221. § (2) bekezdésében előírtak ellenére az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű 

teljesítése esetén az adóhatóság az adózót mulasztási bírsággal nem sújtotta, illetve a mulasztás jogkövetkez-

ményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével ismételten nem hívta fel az adózót a 

helyi iparűzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 2018-2020. években az Art. 

221. § (3) bekezdésében előírtak ellenére az Art. 221. § (2) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét 

követően az adóhatóság az adózót mulasztási bírsággal nem sújtotta, illetve a mulasztás jogkövetkezményeire 

történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével ismételten nem hívta fel az adózót a helyi ipar-

űzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

8. 2018. és 2019. években több esetben az Avt. 29. § (1) bekezdésében előírtak ellenére a végrehajtási eljárás 

megindítására nem végrehajtható okirat alapján került sor. Az önkormányzati adóhatóság 2018. évben az Avt. 

18. § b) pontban foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást – a tartozás teljes összegű behajtása ellenére – több 

esetben nem szüntette meg. Az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére az adóhatóság 2019. évben egy 

esetben végrehajtást nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

35. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években nem hívta fel az adózót az Art. 221. § (1) bekezdés a) pont-

jában előírtak ellenére a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő 

tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

2. Az Avt. 29. § (1) bekezdésében előírtak ellenére a végrehajtási eljárás megindítására 2018. és 2019. években 

több esetben nem végrehajtható okirat alapján került sor. Az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére az 

adóhatóság végrehajtást 2018. és 2019. években több esetben nem indított el, 2020. évben nem indított el a 

helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. Az önkormányzati adóhatóság 2018. és 2019. években az 

Avt. 18. § b) pontban foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást – a tartozás teljes összegű behajtása ellenére – 

több esetben nem szüntette meg, 2020. évben az Avt. 18. § (1) bekezdés b) pontban foglaltak ellenére nem 

szüntette meg.  

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

36. VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

VÁCI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2019. években nem hívta fel, 2020. évben több esetben nem hívta fel az 

adózót az Art. 221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére a mulasztás jogkövetkezményeire történő fi-

gyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezett-

sége jogszerű teljesítésére. 2020. évben több esetben az Art. 221. § (2) bekezdésében előírtak ellenére az adó-

kötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság az adózót mulasztási 

bírsággal nem sújtotta, illetve a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos 
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határidő tűzésével ismételten nem hívta fel az adózót a helyi iparűzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége 

jogszerű teljesítésére. 

2. Az önkormányzati adóhatóságnál 2018-2020. években az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére végre-

hajtást nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. Az önkormányzati adóhatóság 

2018-2019. években az Avt. 18. § b) pontban foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást – a tartozás teljes összegű 

behajtása ellenére – nem szüntette meg. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
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◼ IV. SZ. MELLÉKLET: A KISEBB ADÓBEVÉTELLEL RENDELKEZŐ 30 ELLENŐRZÖTT SZERVEZET ELLENŐRZÉS SZEMPONTJÁBÓL 

LÉNYEGES ADATAI 
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1. 

Boldva Község Ön-

kormányzata, 

Boldvai Közös Ön-

kormányzati Hiva-

tal 

Borsod-

Abaúj-

Zemplén 

2248 146 155 159 13,2 21,3 17,6 1,7 0,3 

2. 

Budajenő Község 

Önkormányzata, 

Budajenői Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

Pest 2136 400 439 454 121,7 73,6 65,2 55,4 31,8 

3. 

Csécse Község 

Önkormányzata, 

Ecsegi Közös Ön-

kormányzati Hiva-

tal 

Nógrád 839 82 72 71 7,9 9,9 12,2 0,4 0,3 

4. 

Csombárd Községi 

Önkormányzat, 

Jutai Közös Ön-

kormányzati Hiva-

tal 

Somogy 240 - - - - - - - - 

5. 

Drávafok Község 

Önkormányzata, 

Sellyei Közös Ön-

kormányzati Hiva-

tal 

Baranya 448 64 68 73 2,9 3,1 3,1 0,1 0,7 

6. 

Dunaegyháza Köz-

ség Önkormány-

zata, Apostagi Kö-

zös Önkormány-

zati Hivatal 

Bács-Kiskun 1444 76 78 77 28,4 38,6 34,1 1,4 6,0 

7. 

Egyházaskozár 

Község Önkor-

mányzat, Egyhá-

zaskozári Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

Baranya 742 79 82 87 7,8 6,4 5,6 1,4 4,2 

8. 

Erdőhorváti Köz-

ségI Önkormány-

zat, Tolcsvai Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

Borsod- 

Abaúj-

Zemplén 

577 56 57 56 9,3 8,6 5,8 0,3 2,4 
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9. 

Fehérgyarmat Vá-

ros Önkormány-

zata, Fehérgyar-

mati Polgármes-

teri Hivatal 

Szabolcs-

Szatmár-

Bereg 

7768 1052 1147 1225 264,5 330,9 325,3 21,6 63,8 

10. 

Felsődobsza Köz-

ség Önkormány-

zat, Abaújszántói 

Közös Önkor-

mányzati Hivatal 

Borsod-

Abaúj-

Zemplén 

869 45 50 44 11,3 5,9 6,4 5,7 5,8 

11. 

Felsőpáhok Köz-

ség Önkormány-

zata, Zalacsányi 

Közös Önkor-

mányzati Hivatal 

Zala 697 89 92 112 15,6 22,5 16,1 1,4 0,2 

12. 

Halastó Községi 

Önkormányzat, 

Molnaszecsődi 

Közös Önkor-

mányzati Hivatal 

Vas 68 - - - - - - - - 

13. 

Hernádvécse Köz-

ség Önkormány-

zata, Novajidrányi 

Közös Önkor-

mányzati Hivatal 

Borsod-

Abaúj-

Zemplén 

1081 58 63 66 6,1 5,8 5,1 1,4 4,5 

14. 

Istenmezeje Köz-

ség Önkormány-

zata, Istenmezejei 

Közös Önkor-

mányzati Hivatal 

Heves 1416 113 110 108 8,9 8,5 8,7 5,9 7,6 

15. 

Kecskéd Község 

Önkormányzata, 

Kecskéd Község 

Polgármesteri Hi-

vatala 

Komárom-

Esztergom 

2134 173 154 147 49,3 47,7 43,0 2,2 1,8 

16. 

Kemenesszentpé-

ter Község Önkor-

mányzata, Ne-

mesgörzsönyi Kö-

zös Önkormány-

zati Hivatal 

Veszprém 674 46 55 57 1,9 2,1 2,6 0,6 1,2 
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17. 

Keszőhidegkút 

Község Önkor-

mányzata, Regölyi 

Közös Önkor-

mányzati Hivatal 

Tolna 211 0 11 22 0 2,2 6,0 0 0,3 

18. 

Mátraszele Köz-

ség Önkormány-

zata, Mátraszelei 

Közös Önkor-

mányzati Hivatal 

Nógrád 931 67 75 69 9,5 11,3 7,4 4,6 5,9 

19. 

Mélykút Város 

Önkormányzat, 

Mélykúti Polgár-

mesteri Hivatal 

Bács-Kiskun 4665 860 866 836 158,0 187,4 166,6 16,0 14,6 

20. 

Mohora Község 

Önkormányzata, 

Cserhátsurányi 

Közös Önkor-

mányzati Hivatal 

Nógrád 943 - - - - - - - - 

21. 

Monorierdő Köz-

ség Önkormány-

zata, Monorierdői 

Polgármesteri Hi-

vatal 

Pest 4578 377 439 469 69,2 75,8 69,6 21,3 19,8 

22. 

Nagyvenyim 

Nagyközség Ön-

kormányzata, 

Nagyvenyimi Pol-

gármesteri Hivatal 

Fejér 4091 482 489 512 85,9 87,7 75,3 4,7 8,6 

23. 

Nógrádmarcal 

Község Önkor-

mányzata, Szügyi 

Közös Önkor-

mányzati Hivatal 

Nógrád 481 - - - - - - - - 

24. 

Ravazd Község 

Önkormányzata, 

Écsi Közös Önkor-

mányzati Hivatal 

Győr-Mo-

son-Sopron 

1197 140 154 166 20,7 26,7 23,3 0,6 1,8 

25. 

Somlószőlős Köz-

ség Önkormány-

zata, Somlóvásár-

helyi Közös Ön-

kormányzati Hiva-

tal 

Veszprém 631 79 88 96 10,7 8,8 9,3 1,7 2,2 
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26. 

Soponya Nagyköz-

ség Önkormány-

zat, Kálozi Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

Fejér 1722 208 218 219 40,0 39,3 30,2 - - 

27. 

Tokaj Város Ön-

kormányzata, To-

kaji Közös Önkor-

mányzati Hivatal 

Borsod-

Abaúj-

Zemplén 

3850 527 605 620 111,8 120,3 107,5 59,2 83,8 

28. 

Tóalmás Község 

Önkormányzat, 

Tóalmási Polgár-

mesteri Hivatal 

Pest 3682 244 208 216 76,0 69,7 65,6 3,3 3,8 

29. 

Zákányszék Köz-

ség Önkormány-

zata, Zákányszéki 

Polgármesteri Hi-

vatal 

Csongrád-

Csanád 

2723 567 604 640 54,1 68,4 64,3 4,2 7,2 

30. 

Zalagyömörő Köz-

ség Önkormány-

zata, Gógánfai Kö-

zös Önkormány-

zati Hivatal 

Veszprém 426 41 41 42 2,5 2,9 4,0 0,7 0,8 
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◼ V. SZ. MELLÉKLET: A KISEBB ADÓBEVÉTELLEL RENDELKEZŐ 30 ELLENŐRZÖTT SZERVEZET ELLENŐRZÉSI MEGÁLLAPÍTÁSOK 

ELLENŐRZÖTT SZERVEZETENKÉNT 

1. BOLDVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
BOLDVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzata az Ávr. 13. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak 

ellenére nem tartalmazta az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység feladatait. 

2. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó szer-

vezeti egység alkalmazottainak feladat- és hatásköreit. 

3. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó szer-

vezeti egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. 

4. 2018-2020. években a jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdés j) pontjában előírtak ellenére nem szabályozta a 

kiadmányozás rendjét az adóigazgatási ügyekben. 

5. 2018-2020. években a teljességi és hitelességi nyilatkozat alapján a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője 

Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a teljességi és hitelességi nyilatkozat alapján a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője 

a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési 

nyomvonalát. 

7. 2018-2020. években a teljességi és hitelességi nyilatkozat alapján a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője 

a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési 

nyomvonalát. 

8. 2018-2020. években a teljességi és hitelességi nyilatkozat alapján a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője 

a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési 

nyomvonalát. 

9. 2018-2020. években a teljességi és hitelességi nyilatkozat alapján a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője 

a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 
 
 

2. BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzata az Ávr. 13. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak 

ellenére nem tartalmazta az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység feladatait. 

2. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó szer-

vezeti egység alkalmazottainak feladat- és hatásköreit. 

3. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó szer-

vezeti egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 
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6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

7. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

8. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

9. Az önkormányzati adóhatóság 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban is több esetben nem hívta fel az adózót az Art. 

221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés 

mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű 

teljesítésére. 

10. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2019. években az Avt. 30. § (1) bekezdését bekezdésében előírtak ellenére, 

végrehajtást nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. Az Avt. 29. § (1) bekezdés 

1, 2. pontjaiban előírtak ellenére 2020. évben egy esetben a végrehajtási eljárás megindítása nem végrehajtható 

okirat alapján történt. 

11. Az önkormányzati adóhatóság 2020-ban az ellenőrzött eljárások közül több esetben az adós által maradéktala-

nul megfizetett tartozás, valamint a tartozás adóhatóság általi teljes egészében történő behajtása ellenére, az 

Avt. 18. § (1) bekezdése a) - b) pontjában előírtak ellenére a végrehajtási eljárást végzéssel nem szüntette meg. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

3. CSÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
ECSEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018. évben a Hivatal szervezeti és működési szabályzata az Ávr. 13. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak elle-

nére nem tartalmazta az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység feladatait. 

2. 2018. évben a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban az Ávr. 

13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti 

egység alkalmazottainak feladat- és hatásköreit. 

3. 2018. évben a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban az Ávr. 

13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti 

egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. 

4. 2018. évben a jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdés j) pontjában előírtak ellenére nem szabályozta a kiadmányozás 

rendjét az adóigazgatási ügyekben. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 
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7. Az önkormányzati adóhatóság 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban is több esetben nem hívta fel az adózót az Art. 

221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés 

mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű 

teljesítésére. 

8. Az önkormányzati adóhatóság 2020. évben az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére, végrehajtást nem 

indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. Az Avt. 29. § (1) bekezdés 1., 2. pontjaiban 

előírtak ellenére 2018. évben egy esetben a végrehajtási eljárás megindítása nem végrehajtható okirat alapján 

történt. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

4. CSOMBÁRD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
JUTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzata az Ávr. 13. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak 

ellenére nem tartalmazta az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység feladatait. 

2. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység alkalmazottainak feladat- és hatásköreit. 

3. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. 

4. 2018-2020. években a jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdés j) pontjában előírtak ellenére nem szabályozta a 

kiadmányozás rendjét az adóigazgatási ügyekben. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

7. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

8. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

9. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 
 
 

5. DRÁVAFOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzata az Ávr. 13. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak 

ellenére nem tartalmazta az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység feladatait. 
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2. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység alkalmazottainak feladat- és hatásköreit. 

3. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. 

4. 2018-2019. években a jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdés j) pontjában előírtak ellenére nem szabályozta a 

kiadmányozás rendjét az adóigazgatási ügyekben. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

7. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

8. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

9. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

10. Az önkormányzati adóhatóság 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban is több esetben nem hívta fel az adózót az Art. 

221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés 

mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű 

teljesítésére. 

11. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére, végrehajtást 

nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt 
esetekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a 
képviselő-testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó 
bevételek az önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

6. DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
APOSTAGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzata az Ávr. 13. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak 

ellenére nem tartalmazta az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység feladatait. 

2. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó szer-

vezeti egység alkalmazottainak feladat- és hatásköreit. 

3. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó szer-

vezeti egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. 

4. 2018-2019. években a jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdés j) pontjában előírtak ellenére nem szabályozta a kiad-

mányozás rendjét az adóigazgatási ügyekben. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 
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6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

7. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

8. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

9. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

10. Az önkormányzati adóhatóság 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban is több esetben nem hívta fel az adózót az 

Art. 221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére, a mulasztás jogkövetkezményeire történő 

figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási 

kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

11. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére, 

végrehajtást nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt 
esetekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a 
képviselő-testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó 
bevételek az önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

7. EGYHÁZASKOZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
EGYHÁZASKOZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

6. Az önkormányzati adóhatóság 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban is több esetben nem hívta fel az adózót az Art. 

221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés 

mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű 

teljesítésére. 

7. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére, végrehajtást 

nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt 
esetekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a 
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képviselő-testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó 
bevételek az önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

8. ERDŐHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
TOLCSVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzata az Ávr. 13. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak 

ellenére nem tartalmazta az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység feladatait. 

2. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység alkalmazottainak feladat- és hatásköreit. 

3. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. 

4. 2018-2019. években a jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdés j) pontjában előírtak ellenére nem szabályozta a 

kiadmányozás rendjét az adóigazgatási ügyekben. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

7. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

8. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

9. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

10. Az önkormányzati adóhatóság 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban is több esetben nem hívta fel az adózót az Art. 

221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés 

mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű 

teljesítésére. 

11. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére, végrehajtást 

nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

9. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
FEHÉRGYARMATI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a: Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 
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2. 2018. évben a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem 

készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018. évben a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem 

készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018. évben a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem 

készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018. évben a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem 

készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

6. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években az Art. 221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére a 

mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett tizenöt napos határidő tűzésével nem hívta fel 

az adózót a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

7. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére, végrehajtást 

nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

10. FELSŐDOBSZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
ABAÚJSZÁNTÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzata az Ávr. 13. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak 

ellenére nem tartalmazta az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység feladatait. 

2. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység alkalmazottainak feladat- és hatásköreit. 

3. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. 

4. 2018-2020. években a jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdés j) pontjában előírtak ellenére nem szabályozta a 

kiadmányozás rendjét az adóigazgatási ügyekben. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

7. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

8. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

9. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 
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Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

10. Az önkormányzati adóhatóság 2019-ben és 2020-ban több esetben nem hívta fel az adózót az Art. 221. § 

(1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, 

tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű 

teljesítésére. 

11. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére, végrehajtást 

nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

11. FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
ZALACSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a jegyző dokumentummal nem igazolta, hogy a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati 

adórendelet elfogadására a jogszabályi előírásokkal – az Mötv. 47. § (1)-(2) bekezdéseiben és 50. §-ában 

előírtakkal – összhangban került volna sor. 

A jegyző felelőssége, hogy a helyi adók beszedésére transzparens, átlátható és elszámoltatható adózási környezetben 
kerüljön sor. A helyi adóztatás tekintetében az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapvető feltétele az 
önkormányzati döntéshozatal szabályszerű dokumentálása és a törvényi követelmények betartásának igazolása a 
helyi lakosság és az adózók felé. Ezek hiánya bizonytalanságot és kockázatot jelent az önkormányzati adóhatóság 
adóztatási tevékenységében. 

2. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység alkalmazottainak feladat- és hatásköreit. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

7. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

8. Az önkormányzati adóhatóság 2018-ban több esetben, 2019-ben egy esetben, 2020-ban több esetben nem 

hívta fel az adózót az Art. 221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére, a mulasztás jogkövetkezményeire 

történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási 

kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 
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9. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére, végrehajtást 

nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képvi-
selő-testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevéte-
lek az önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

12. HALASTÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
MOLNASZECSŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 
 
 

13. HERNÁDVÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA      
NOVAJIDRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

6. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére, végrehajtást 

nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 

A vonatkozó törvényben előírt esetekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adó-
hatóság gondoskodjon a képviselő-testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy 
a helyi iparűzési adó bevételek az önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
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14. ISTENMEZEJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
ISTENMEZEJEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzata az Ávr. 13. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak 

ellenére nem tartalmazta az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység feladatait. 

2. 2018-2020. években a jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdés j) pontjában előírtak ellenére nem szabályozta a 

kiadmányozás rendjét az adóigazgatási ügyekben. 

3. 2018-2020. években a teljességi és hitelességi nyilatkozat alapján a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője 

a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a teljességi és hitelességi nyilatkozat alapján a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője 

a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési 

nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a teljességi és hitelességi nyilatkozat alapján a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője 

a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési 

nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a teljességi és hitelességi nyilatkozat alapján a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője 

a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési 

nyomvonalát. 

7. 2018-2020. években a teljességi és hitelességi nyilatkozat alapján a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője 

a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

8. Az önkormányzati adóhatóság 2018-ban több esetben, 2020-ban egy esetben nem hívta fel az adózót az Art. 

221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés 

mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű 

teljesítésére. 

9. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére, végrehajtást 

nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

15. KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KECSKÉD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdés j) pontjában előírtak ellenére nem szabályozta a 

kiadmányozás rendjét az adóigazgatási ügyekben. 

2. 2018-2020. években a teljességi és hitelességi nyilatkozat alapján a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője 

Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a teljességi és hitelességi nyilatkozat alapján a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője 

a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési 

nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a teljességi és hitelességi nyilatkozat alapján a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője 

a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési 

nyomvonalát. 
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5. 2018-2020. években a teljességi és hitelességi nyilatkozat alapján a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője 

a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési 

nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a teljességi és hitelességi nyilatkozat alapján a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője 

a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

7. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2019. években az Avt. 30. § (1) bekezdését bekezdésében előírtak ellenére, 

végrehajtást nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. Az Avt. 29. § (1) bekezdés 

1, 2. pontjaiban előírtak ellenére 2020. évben egy esetben a végrehajtási eljárás megindítása nem végrehajtható 

okirat alapján történt. 

A vonatkozó törvényben előírt esetekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az 
adóhatóság gondoskodjon a képviselő-testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és 
hogy a helyi iparűzési adó bevételek az önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

16. KEMENESSZENTPÉTER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
NEMESGÖRZSÖNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2019-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzata az Ávr. 13. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak 

ellenére nem tartalmazta az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység feladatait. 

2. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység alkalmazottainak feladat- és hatásköreit. 

3. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. 

4. 2018-2020. években a jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdés j) pontjában előírtak ellenére nem szabályozta a 

kiadmányozás rendjét az adóigazgatási ügyekben. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

7. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

8. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

9. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

10. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére, végrehajtást 

nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 
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A vonatkozó törvényben előírt esetekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adó-
hatóság gondoskodjon a képviselő-testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy 
a helyi iparűzési adó bevételek az önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

17. KESZŐHIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
REGÖLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdés j) pontjában előírtak ellenére nem szabályozta a 

kiadmányozás rendjét az adóigazgatási ügyekben. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

7. Az önkormányzati adóhatóság 2019-ben és 2020-ban több esetben nem hívta fel az adózót az Art. 221. § (1) 

bekezdés a) pontjában előírtak ellenére, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, 

tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű 

teljesítésére. 

8. Az önkormányzati adóhatóság 2020. évben az Avt. 30. § (1) bekezdését bekezdésében előírtak ellenére, 

végrehajtást nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

18. MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
MÁTRASZELEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 



Mellékletek 

60 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

6. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években az Art. 221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére a 

mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett tizenöt napos határidő tűzésével nem hívta fel 

az adózót a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

7. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére, végrehajtást 

nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

19. MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
MÉLYKÚTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018. évben a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban az Ávr. 

13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti 

egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. 

2. 2018. évben a jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdés j) pontjában előírtak ellenére nem szabályozta a kiadmányozás 

rendjét az adóigazgatási ügyekben. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

7. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

8. Az önkormányzati adóhatóság 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban is több esetben nem hívta fel az adózót az Art. 

221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés 

mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű 

teljesítésére. 

9. Az önkormányzati adóhatóság 2019-ben és 2020-ban az ellenőrzött eljárások közül több esetben az adós által 

maradéktalanul megfizetett tartozás, valamint a tartozás adóhatóság általi teljes egészében történő behajtása 

ellenére, az Avt. 18. § (1) bekezdése a) - b) pontjában előírtak ellenére a végrehajtási eljárást végzéssel nem 

szüntette meg. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képvi-
selő-testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevéte-
lek az önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
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20. MOHORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
CSERHÁTSURÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység alkalmazottainak feladat- és hatásköreit. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 
 
 

21. MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
MONORIERDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2020. évben a Hivatal szervezeti és működési szabályzata az Ávr. 13. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak 

ellenére nem tartalmazta az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység feladatait. 

2. 2020. évben a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban az Ávr. 

13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti 

egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

7. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

8. Az önkormányzati adóhatóság 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban is több esetben nem hívta fel az adózót az Art. 

221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés 

mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű 

teljesítésére. 
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9. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére, végrehajtást 

nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 

A Monorierdői Polgármesteri Hivatal jegyzője az ellenőrzés során a 15 napos észrevételezésre megküldött ellenőrzési 
megállapítások alapján a hiányosságok megszüntetésére intézkedéseket tett, illetve a jövőre vonatkozóan tervezett 
intézkedésekről adott tájékoztatást, ezzel hozzájárult a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes adóhatósági tevé-
kenységek szabályozottságának és szabályszerűségének javulásához. 
 
 

22. NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdés j) pontjában előírtak ellenére nem szabályozta a 

kiadmányozás rendjét az adóigazgatási ügyekben. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

7. Az önkormányzati adóhatóság 2020-ban egy esetben nem hívta fel az adózót az Art. 221. § (1) bekezdés a) 

pontjában előírtak ellenére, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos 

határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

8. Az önkormányzati adóhatóság 2020. évben az Avt. 30. § (1) bekezdését bekezdésében előírtak ellenére, 

végrehajtást nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 

23. NÓGRÁDMARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
SZÜGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a jegyző dokumentummal nem igazolta, hogy a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati 

adórendelet elfogadására a jogszabályi előírásokkal – az Mötv. 47. § (1)-(2) bekezdéseiben és 50. §-ában 

előírtakkal – összhangban került volna sor. 
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A jegyző felelőssége, hogy a helyi adók beszedésére transzparens, átlátható és elszámoltatható adózási környezetben 
kerüljön sor. A helyi adóztatás tekintetében az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapvető feltétele az 
önkormányzati döntéshozatal szabályszerű dokumentálása és a törvényi követelmények betartásának igazolása a 
helyi lakosság és az adózók felé. Ezek hiánya bizonytalanságot és kockázatot jelent az önkormányzati adóhatóság 
adóztatási tevékenységében. 

2. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzata az Ávr. 13. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak 

ellenére nem tartalmazta az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység feladatait. 

3. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység alkalmazottainak feladat- és hatásköreit. 

4. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. 

5. 2018-2020. években a jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdés j) pontjában előírtak ellenére nem szabályozta a 

kiadmányozás rendjét az adóigazgatási ügyekben. 

6. 2018-2020. években a teljességi és hitelességi nyilatkozat alapján a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője 

a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

7. 2018-2020. években a teljességi és hitelességi nyilatkozat alapján a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője 

a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési 

nyomvonalát. 

8. 2018-2020. években a teljességi és hitelességi nyilatkozat alapján a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője 

a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési 

nyomvonalát. 

9. 2018-2020. években a teljességi és hitelességi nyilatkozat alapján a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője 

a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési 

nyomvonalát. 

10. 2018-2020. években a teljességi és hitelességi nyilatkozat alapján a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője 

a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

11. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére, végrehajtást 

nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 

A vonatkozó törvényben előírt esetekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az 
adóhatóság gondoskodjon a képviselő-testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és 
hogy a helyi iparűzési adó bevételek az önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

24. RAVAZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
ÉCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzata az Ávr. 13. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak 

ellenére nem tartalmazta az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység feladatait. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 
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4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

7. Az önkormányzati adóhatóság 2019-ben több esetben az Art. 221.§ (2) bekezdésében előírtak ellenére, a mu-

lasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével ismételten nem 

hívta fel az adózót a helyi iparűzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

8. Az önkormányzati adóhatóság 2020. évben az Avt. 30. § (1) bekezdését bekezdésében előírtak ellenére, 

végrehajtást nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 

A vonatkozó törvényben előírt esetekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adó-
hatóság gondoskodjon a képviselő-testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy 
a helyi iparűzési adó bevételek az önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

25. SOMLÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
SOMLÓVÁSÁRHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzata az Ávr. 13. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak 

ellenére nem tartalmazta az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység feladatait. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

7. Az önkormányzati adóhatóság 2018-ban egy esetben, 2019-ben és 2020-ban több esetben az Art. 221.§ (2) 

bekezdésében előírtak ellenére, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos 

határidő tűzésével ismételten nem hívta fel az adózót a helyi iparűzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége 

jogszerű teljesítésére. 

8. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére, végrehajtást 

nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
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26. SOPONYA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÁLOZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

6. Az önkormányzati adóhatóság 2018-ban több esetben, 2019-ben egy esetben, 2020-ban több esetben nem 

hívta fel az Art. 221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére, a mulasztás jogkövetkezményeire történő 

figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási 

kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az 
adóhatóság gondoskodjon a képviselő-testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és 
hogy a helyi iparűzési adó bevételek az önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

27. TÓALMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
TÓALMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzata az Ávr. 13. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak 

ellenére nem tartalmazta az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység feladatait. 

2. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység alkalmazottainak feladat- és hatásköreit. 

3. 2018-2019. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban 

az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére a jegyző nem rögzítette az adóigazgatási feladatokat ellátó 

szervezeti egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. 

4. 2018-2020. években a jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdés j) pontjában előírtak ellenére nem szabályozta a 

kiadmányozás rendjét az adóigazgatási ügyekben. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

7. Az önkormányzati adóhatóság 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban is több esetben nem hívta fel az adózót az Art. 

221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés 
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mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű 

teljesítésére. 

8. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére, végrehajtást 

nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 

A Tóalmási Polgármesteri Hivatal jegyzője az ellenőrzés során a 15 napos észrevételezésre megküldött ellenőrzési 
megállapítások alapján a hiányosságok megszüntetésére intézkedéseket tett, illetve a jövőre vonatkozóan tervezett 
intézkedésekről adott tájékoztatást, ezzel hozzájárult a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes adóhatósági tevé-
kenységek szabályozottságának és szabályszerűségének javulásához. 
 
 

28. TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
TOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzata az Ávr. 13. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak 

ellenére nem tartalmazta az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység feladatait. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

7. Az önkormányzati adóhatóság 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban is több esetben nem hívta fel az adózót az Art. 

221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés 

mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű 

teljesítésére. 

8. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére, végrehajtást 

nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
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29. ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
ZÁKÁNYSZÉKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 

6. Az önkormányzati adóhatóság 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban is több esetben nem hívta fel az adózót az Art. 

221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés 

mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű 

teljesítésére. 

7. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére, végrehajtást 

nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 

A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt ese-
tekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselő-
testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az 
önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
 
 

30. ZALAGYÖMÖRŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
GÓGÁNFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette: 
1. 2018. évben a jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdés j) pontjában előírtak ellenére nem szabályozta a kiadmányozás 

rendjét az adóigazgatási ügyekben. 

2. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát. 

3. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

4. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

5. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát. 

6. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére 

nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát. 

Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a 
folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati 
adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit. 
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7. Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére, végrehajtást 

nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 

A vonatkozó törvényben előírt esetekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adó-
hatóság gondoskodjon a képviselő-testület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy 
a helyi iparűzési adó bevételek az önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 
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◼ VI. SZ. MELLÉKLET: ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 

 
kontrollkörnyezet A költségvetési szerv vezetője által kialakított olyan elvek, eljárások, belső sza-

bályzatok összessége, amelyben világos a szervezeti struktúra, a folyamatok át-

láthatók, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatá-

rozottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szint-

jén, átlátható a humánerőforrás-kezelés, biztosított a szervezeti célok és érté-

kek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése. (Forrás: Bkr. 6. § 

(1) bekezdés) 

önkormányzat A helyi önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladatok ellátását a kép-

viselő-testület és szervei biztosítják. A képviselő-testület szervei: a polgármes-

ter, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő-testület bizottsá-

gai, a részönkormányzat testülete, a polgármesteri hivatal, a megyei önkor-

mányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás. A 

képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogsza-

bályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, a Polgári perrendtar-

tásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti gazdálkodó szervezetet (a további-

akban: gazdálkodó szervezet), nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a to-

vábbiakban együtt: intézmény) alapíthat, továbbá szerződést köthet természe-

tes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel. 

(Forrás: Mötv. 41. § (1), (2), (6) bekezdései) 

önkormányzati hivatal Az ellenőrzési programban önkormányzati hivatalként értelmezzük a polgármes-

teri hivatalt, a főpolgármesteri hivatalt, a megyei önkormányzati hivatalt és a kö-

zös önkormányzati hivatalt (Forrás: Áht. 1. § 18. pont). 

adóhatóság Az önkormányzat jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság. (For-

rás: Air. 22. § b) pont) 

adózó Az a személy, akinek vagy amelynek adókötelezettségét adót, költségvetési tá-

mogatást megállapító törvény, e törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Art.) vagy önkormányzati rendelet előírja. (For-

rás: Air. 11. § (1) bekezdés) 

helyi iparűzési adó Az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett 

vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység) esetén az ön-

kormányzat költségvetése javára megállapított adó. (Forrás: Htv. 35. § (1) be-

kezdés) 

adóalany A helyi iparűzési adó alanya a vállalkozó. (Forrás: Htv. 35. § (2) bekezdés) 

vállalkozó A Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerző-

dés alapján kezelt vagyon, valamint a gazdasági tevékenységet saját nevében és 

kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző 

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállal-

kozó, 

b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági 

őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adó-

évben a 600 000 forintot meghaladja, 

c) jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás, kényszertörlés vagy végelszá-

molás alatt áll, 

d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás, kényszertör-

lés vagy végelszámolás alatt állnak. (Forrás: Htv. 52. § 26. pont) 

adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási eljárásban az adóhatóság megállapítja az adózó jogait, kötele-

zettségeit, ellenőrzi az adókötelezettségek teljesítését, a joggyakorlás törvé-

nyességét, nyilvántartást vezet az adózást érintő tényekről, adatokról, körülmé-

nyekről, és adatot igazol, illetve az ezeket érintő döntését érvényesíti. (Air. 9. §) 
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adóhatósági ellenőrzés Az adóhatóság az adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettsé-

gek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása, a kötelezettségek teljesí-

tésének előmozdítása érdekében ellenőrzést folytat. (Forrás: Air. 86. §) 

adóellenőrzés Adóellenőrzés keretében az adóhatóság az adózó adómegállapítási, adatbeje-

lentési, bevallási kötelezettsége teljesítését adónként, támogatásonként és idő-

szakonként vagy meghatározott időszakra több adó és támogatás tekintetében 

is vizsgálja. 

(Forrás: Air. 90. § (1) bekezdés) 

fizetési kedvezmény A fizetési halasztás, részletfizetés, valamint az adómérséklés. (For-

rás: Art. 198.-201. §) 

adótartozás Az esedékességkor meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költ-

ségvetési támogatás. (Forrás: Art. 7. § 6. pont) 

eredményesség elve A kitűzött célok és a szándékolt eredmények (hatások) elérését jelenti. A gazdál-

kodás, feladatellátás eredményességét mutatja a tényleges és a tervezett ered-

mények (hatások) összevetése. (Módszertani útmutató a teljesítmény-ellenőr-

zéshez, ÁSZ, 2020) 

hatékonyság elve Ez az elv az igénybe vett erőforrások és az elért eredmények mennyiségben, mi-

nőségben és időben kifejezett kapcsolatát jelenti, azaz az adott erőforrásokkal a 

lehető legjobb teljesítményt érjük el, figyelembe véve a mennyiségi, a minőségi 

szempontokat és az időtényezőt. (Módszertani útmutató a teljesítmény-ellenőr-

zéshez, ÁSZ, 2020) 
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FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK 

Az ellenőrzés megállapításait a Számvevőszék 15 napos 

észrevételezésre megküldte az ellenőrzött szervezetek 

vezetőinek az ÁSZ tv. 29. §* (1) bekezdése előírásának 

megfelelően. 

Az ellenőrzött szervezetek közül a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal, a 

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Budapest Főváros 

Főpolgármesteri Hivatala, az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, a Gödöllői 

Polgármesteri Hivatal, a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal, Hódmezővásárhely 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Móri Polgármesteri 

Hivatal, a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal, a Törökszentmiklósi Polgármesteri 

Hivatal, a Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal és a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzői az ellenőrzés megállapításaira észrevételt tettek. Az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdésével 

összhangban az ÁSZ a Függelékben feltünteti a megállapításokkal kapcsolatban tett, 

figyelembe nem vett észrevételeket, és megindokolja, hogy azokat miért nem fogadta el. 

A Komáromi Polgármesti Hivatal jegyzője jelezte, hogy a megállapításokra nem tesz 

észrevételt. Az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, a Dorogi Polgármesteri Hivatal, a Fóti 

Közös Önkormányzati Hivatal, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a 

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal, a Nádudvari Polgármesteri Hivatal, a Nyergesújfalui 

Polgármesteri Hivatal, a Tóalmási Polgármesteri Hivatal és a Monorierdői Polgármesteri 

Hivatal jegyzője a megállapításokra tervezett és megtett intézkedésekről küldött 

tájékoztatást, amelyek nem minősülnek észrevételnek. 

A többi ellenőrzött szervezet az ellenőrzési megállapításokra nem tett észrevételt. 

  

                                                                                                                                   
 

** 29. § (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait megküldi az el-
lenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak, 
akinek személyes felelősségét állapította meg. 
(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőr-
zés megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet. 
(3) Az Állami Számvevőszék az észrevételre a beérkezésétől számított harminc na-
pon belül írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelen-
tésben feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el. 
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Az ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által 2022. 
május 18-án tett észrevételek és azok el nem fogadásának indokolása. 

Az önkormányzati adóhatóságnak az adózók 2018-2020. évi helyi iparűzési adó bevallási kötelezettség jogszerű tel-
jesítésére való felhívásával kapcsolatos ellenőrzési megállapításra tett észrevétel 

Az önkormányzati adóhatóság az Art. 221. § (1) bekezdés a) pontjában rögzítettek alapján köteles felhívni az adózót 
a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési 
adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. Az Art. 221. § (4) bekezdés előírása szerint az ön-
kormányzati adóhatóság a felhívását akkor mellőzheti, ha az adózó felszámolás, végelszámolás és kényszertörlési 
eljárás alatt áll és a felhíváskor már nincs lehetőség a teljesítésre. Az Art. az adóhatóságnak a felhívás mellőzéséhez 
kettős feltételt ír elő, aminek egyidejűleg kell fennállnia, ugyanis a felszámolás, végelszámolás és kényszertörlési el-
járás mellett a felhívás mellőzésének feltételeként azt is rögzíti, hogy az adózónak a felhíváskor már ne legyen lehe-
tősége a teljesítésre.  

Az ÁSZ az adatbekérő levélben kérte az adókötelezettség jogszerű teljesítésére vonatkozó adóhatósági felhívás do-
kumentumának rendelkezésre bocsátását. A Hivatal jegyzője meghatalmazása alapján a Hivatal aljegyzője által az 
ellenőrzés során az észrevétellel érintett dokumentumok vonatkozásában tett teljességi és hitelességi nyilatkozat 
szerint az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok, adatok a bekért dokumentumokra, adatokra vonat-
kozóan teljes körű információkat tartalmaznak. A teljességi és hitelességi nyilatkozat szerint az ellenőrzés rendelke-
zésére bocsátott dokumentumok alapján az ellenőrzés feltárta, hogy a Hivatal jegyzője dokumentáltan nem igazolta, 
hogy a 2018-2020. években az Art. 221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak szerint az adózókat felhívta a helyi 
iparűzési adó tekintetében a bevallási kötelezettség jogszerű teljesítésére, valamint azt sem igazolta, hogy az adózók 
adókötelezettsége jogszerű teljesítésére való felhívás azért került mellőzésre, mert az adózó felszámolás, vagy vég-
elszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló adózónak a felhíváskor már nem volt lehetősége a teljesítésre. 

Mindezek alapján az ellenőrzés megállapítása helytálló. 
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Az ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal jegyzője által 2022. május 24-én 
tett észrevételek és azok el nem fogadásának indokolása. 

1. Az önkormányzati adóhatóságnak az adózók 2018-2020. évi helyi iparűzési adó bevallási kötelezettség jogszerű 
teljesítésére való felhívásával kapcsolatos ellenőrzési megállapításra tett észrevétel 

A jegyző észrevételében nem vitatta, hogy 2018-2020. években több esetben nem hívta fel az adózót a mulasztás 
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekinte-

tében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. A jegyző által az észrevételben hivatkozott határidő nem az 
adózók felhívására, hanem az adómegállapításhoz való jog elévülésére vonatkozik. A bevallási kötelezettségüket nem 

teljesítő adózók törvényi előírások szerinti felhívása az adókötelezettség jogszerű teljesítésére a képviselő-testület 

által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásának egyik lényeges feltétele, amely hozzájárul ahhoz, 
hogy a helyi iparűzési adó bevételek az önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 

Mindezek alapján az ellenőrzés megállapítása helytálló. 

2. Az önkormányzati adóhatóság 2018. évi fizetési kedvezmények ügyintézési határidejével kapcsolatos ellenőrzési 
megállapításra tett észrevétel 

Az ÁSZ a fizetési kedvezmények elbírálásával összefüggésben kérte a fizetési kedvezmény igénybevételére irányuló 
kérelem elbírálásáról hozott adóhatósági döntés adózó részére történő továbbításával kapcsolatos információkat 

tartalmazó dokumentum rendelkezésre bocsátását. A jegyző által az ellenőrzés során tett teljességi és hitelességi 
nyilatkozat szerint az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok, adatok a bekért dokumentumokra, ada-

tokra vonatkozóan teljes körű információkat tartalmaznak. A teljességi és hitelességi nyilatkozattal az ellenőrzés ren-
delkezésére bocsátott dokumentumok értékelése és az észrevételéhez kapcsolódó felülvizsgálata szerint 2018. év-

ben több esetben nem igazolták az adóhatósági döntés adózó részére történő továbbítását, ezáltal a törvényben 

előírt ügyintézési határidő betartását.  

Mindezek alapján az ellenőrzési megállapítás helytálló. 

3. A 2019. évben az önkormányzati adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárások végrehajtható okirat 
alapján történő megindításával, valamint a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében a végrehajtási el-
járások megindításának hiányával kapcsolatos ellenőrzési megállapításra tett észrevétel  

Az ellenőrzési program alapján az egyes adóhatósági tevékenységek, köztük a végrehajtási eljárások szabályszerűsé-

gének ellenőrzésénél mintavételezést alkalmazott az ÁSZ. A mintatételek kiválasztása egyszerű véletlen mintavételi 
eljárással történt. A minta tételeinek értékelése „szabályszerű”, ha a minta ellenőrzésének eredménye alapján 95%-

os bizonyossággal a teljes sokaságban az átlagos hibaarány nem haladja meg a 10%-ot, „nem szabályszerű", ha na-

gyobb, mint 10%. Az ellenőrzés részére bocsátott dokumentumok értékelése és felülvizsgálata alapján a végrehajtási 
eljárásokhoz kapcsolódóan átadott dokumentumok nem igazolták, hogy 2019. évben a végrehajtott követelések ese-

tében a végrehajtási eljárás megindítására végrehajtható okirat alapján került volna sor, illetve végrehajtási cselek-
mények történtek volna. 

Az ÁSZ az adatbekérő levélben kérte a végrehajtási cselekmények vonatkozásában a végrehajtható okiratok, a vég-

rehajtási eljárás során foganatosított végrehajtási cselekmények dokumentumainak rendelkezésre bocsátását. A 

jegyző által az ellenőrzés során az észrevétellel érintett dokumentumok vonatkozásában tett teljességi és hitelességi 
nyilatkozat szerint az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok, adatok a bekért dokumentumokra, ada-

tokra vonatkozóan teljes körű információkat tartalmaznak. A teljességi és hitelességi nyilatkozattal az ellenőrzés ren-

delkezésére bocsátott dokumentumok alapján az ellenőrzés feltárta, és az észrevételéhez kapcsolódó felülvizsgálat 

megerősítette, hogy a Hivatal jegyzője 2019. évben több esetben dokumentáltan nem igazolta, hogy a törvényben 

előírt esetekben a végrehajtási eljárásokat megindította volna, illetve a végrehajtott követelések esetében a végre-
hajtási eljárás megindítására végrehajtható okirat alapján került volna sor. 

Mindezek alapján a 2019. évre vonatkozó ellenőrzési megállapítás helytálló. 
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Az ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban a Budaörsi Polgármesteri Hivatal jegyzője által 2022. május 23-án tett 
észrevételek és azok el nem fogadásának indokolása. 

1. A Hivatal szervezeti és működési szabályzatával és az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység költségve-
tési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módja szabályozásával kapcsolatos ellenőrzési megállapításokra tett 
észrevételek  

Az adatbekérő levélben az ÁSZ az arra jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, hiteles dokumentumokat kérte 
megküldeni. A teljességi és hitelességi nyilatkozat szerint az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok 
alapján az ellenőrzés feltárta, hogy a jegyző észrevételében hivatkozott, az ellenőrzés részére szervezeti és működési 
szabályzatként megküldött dokumentum aláírást, bélyegzőt nem tartalmaz, ezért hitelesen nem igazolta a jogsza-
bályban előírt szervezeti és működési szabályzat rendelkezésre állását, ezáltal a szabályzatban az adóigazgatási fel-
adatokat ellátó egység feladatainak rögzítését, az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység költségvetési 
szerven kívüli külső kapcsolattartása módjának szabályozását. 

Mindezek alapján az ellenőrzés megállapításai helytállóak. 

2. Az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység alkalmazottainak feladat- és hatásköreinek szabályozásával 
kapcsolatos ellenőrzési megállapításra tett észrevétel  

Az adatbekérő levélben kérte be az ÁSZ az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység által ellátott feladatok 
munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét, a helyette-
sítés rendjét, továbbá a szervezeti egység költségvetési szerven belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának 
módját, szabályait rögzítő belső szabályzatot. A Hivatal jegyzője a szabályozás rendelkezésre állásának igazolására 
teljességi és hitelességi nyilatkozattal az alkalmazottak munkaköri leírásait küldte meg az ellenőrzés részére. Ez azon-
ban nem felel az Ávr. 13. § (5) bekezdésében foglalt előírásnak, amely szerint a költségvetési szerv szervezeti egységei 
alkalmazottainak feladat- és hatáskörét - ha azokról a szervezeti és működési szabályzat vagy a költségvetési szerv 
más szabályzata nem rendelkezik - a szervezeti egységek ügyrendje tartalmazza. 

Mindezek alapján az ellenőrzés megállapítása helytálló. 

3. A kiadmányozás rendjének szabályozásával kapcsolatos ellenőrzési megállapításra tett észrevétel  

Az adatbekérő levélben az ÁSZ az arra jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, hiteles dokumentumokat kérte 
megküldeni. A teljességi és hitelességi nyilatkozattal az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján 
az ellenőrzés feltárta, hogy a Hivatal jegyzője észrevételében hivatkozott szabályzat aláírást, bélyegzőt nem tartal-
maz, a jegyző ezáltal hiteles dokumentumokkal nem igazolta, hogy az ellenőrzött időszakban törvényi előírás szerint 
szabályozta volna a kiadmányozás rendjét az adóigazgatási ügyekben.  

Mindezek alapján az ellenőrzés megállapítása helytálló. 

4. Az ellenőrzési nyomvonallal kapcsolatos ellenőrzési megállapításokra tett észrevétel  

Az adatbekérő levélben az ÁSZ az arra jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, hiteles, az ellenőrzött időszakra 
vonatkozó dokumentumokat kérte megküldeni. A teljességi és hitelességi nyilatkozattal az ellenőrzés rendelkezésére 
bocsátott dokumentumok alapján az ellenőrzés feltárta, hogy a Hivatal jegyzője észrevételében hivatkozott doku-
mentumok aláírást, bélyegzőt és keltezést nem tartalmaztak. Ezáltal hitelesen nem igazolták, hogy az ellenőrzött 
időszakban jogszabályi előírás szerint elkészítették volna a Budaörsi Polgármesteri Hivatal ellenőrzési nyomvonalát, 
amely valamennyi működési folyamatra, így az önkormányzati adóhatóság egyes adóztatási tevékenységgel kapcso-
latos feladatra – adóellenőrzés, fizetési halasztás elbírálása, részletfizetés elbírálása, adómérséklés elbírálása, végre-
hajtási eljárás – vonatkozóan is tartalmazta volna különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, 
irányítási és ellenőrzési folyamatokat, biztosítva azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.  

Mindezek alapján az ellenőrzés megállapítása helytálló. 

5. A 2018-2019. években az adóellenőrzésre rendelkezésre álló határidő betartásával kapcsolatos ellenőrzési megál-
lapításra tett észrevétel 

A jegyző észrevételében foglaltak szerint a 2018. és 2019. adóévekre vonatkozóan kijelölt tételek között több olyan 

tétel szerepel, amelyek esetében a helyi iparűzési adóellenőrzésről készült jegyzőkönyvet az adóhatóság 90 napon 
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belül kibocsátotta, illetve a 2018-2019. években indított helyi iparűzési adóellenőrzések döntő részénél az ellenőr-

zésről készült jegyzőkönyvet az Air. 94. § (4) bekezdésében foglalt objektív 365 napos határidőn belül vette fel és az 
adóhatóság ellenőrzési cselekményt az ellenőrzési határidő leteltét követően nem folytatott. 

A jogszabályi előírások szerint az adóellenőrzés lefolytatásának határideje adóellenőrzés és ismételt ellenőrzés ese-

tében kilencven nap, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében és központosított ellenőrzés 
esetében százhúsz nap. Az adóellenőrzés lefolytatásának határideje az észrevételében jelzett 365 napos határidőn 

belül akkor lehet ennél hosszabb, ha az adóhatóság az ellenőrzési határidőt meghosszabbítja. Az ellenőrzési határidő 

meghosszabbításának hiányában az ellenőrzést a törvényben előírt módon és határidőben kell lezárni. Törvényi elő-

írás szerint az adóhatóság az ellenőrzési határidő lejártát követően ellenőrzési cselekményeket nem végezhet. A tel-
jességi és hitelességi nyilatkozattal az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok nem igazolták az adóel-
lenőrzés 90 napos határidejének meghosszabbítását, ezáltal az önkormányzati adóhatóság dokumentumokkal nem 

igazolta a 2018-2019. évben az Air. 94. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve 95. § (1) bekezdésben rögzített ellenőrzési 

határidőre vonatkozó törvényi előírások betartását. A jegyző részére megküldött ellenőrzési program alapján az 

egyes adóhatósági tevékenységek, köztük az adóellenőrzések szabályszerűségének ellenőrzésénél mintavételezést 

alkalmazott az ÁSZ. A mintatételek kiválasztása egyszerű véletlen mintavételi eljárással történt. A minta tételeinek 
értékelése „szabályszerű”, ha a minta ellenőrzésének eredménye alapján 95%-os bizonyossággal a teljes sokaságban 

az átlagos hibaarány nem haladja meg a 10%-ot, „nem szabályszerű", ha nagyobb, mint 10%. 

A fentiek alapján a 2018-2019. évi adóellenőrzésekre vonatkozó ellenőrzési megállapítás helytálló. 

6. A 2019. évben a fizetési kedvezmények elbírálására rendelkezésre álló határidő betartásával kapcsolatos ellenőrzési 
megállapításra tett észrevétel 

A jegyző észrevétele szerint az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott, a 2019. évre vonatkozóan kijelölt tételek között 

szerepeltek olyan tételek, amelyek esetében a fizetési könnyítés iránti kérelem tárgyában hozott döntést az adóha-
tóság a 30 napos ügyintézési határidőn belül kiadta. 

A megküldött ellenőrzési program alapján az egyes adóhatósági tevékenységek, köztük a fizetési kedvezmények el-

bírálása szabályszerűségének ellenőrzésénél mintavételezést alkalmazott az ÁSZ. A mintatételek kiválasztása egy-

szerű véletlen mintavételi eljárással történt. A minta tételeinek értékelése „szabályszerű”, ha a minta ellenőrzésének 

eredménye alapján 95%-os bizonyossággal a teljes sokaságban az átlagos hibaarány nem haladja meg a 10%-ot, „nem 

szabályszerű", ha nagyobb, mint 10%. Az ÁSZ az ellenőrzési megállapításait a Budaörsi Polgármesteri Hivatal jegyzője 

által a törvényi határidőn belül az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott, az ellenőrzött időszakra vonatkozó, a teljes-
ségi és hitelességi nyilatkozatban feltüntetett hiteles dokumentumok alapján tette meg. A Hivatal jegyzője által az 

ellenőrzés során tett teljességi és hitelességi nyilatkozat szerint az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentu-
mok, adatok a bekért dokumentumokra, adatokra vonatkozóan teljes körű információkat tartalmaznak. A teljességi 
és hitelességi nyilatkozata szerint az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok nem igazolták 2019-ben az 

Air. 50. §. (2) bekezdésében rögzített ügyintézési határidő betartását. 

Mindezek alapján a 2019. évre vonatkozó ellenőrzési megállapítás helytálló. 
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Az ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal főjegyzője által 2022. május 
20-án tett észrevételek és azok el nem fogadásának indokolása. 

1. A fizetési halasztás, a részletfizetés és az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonala elkészítésével kapcso-
latos ellenőrzési megállapításokra tett észrevétel  

Az ÁSZ az adatbekérő levélben kérte a Bkr. 6. § (3) bekezdése előírása alapján a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó, 
ellenőrzéssel érintett adóigazgatási eljárások közül a fizetési halasztás, részletfizetés, az adómérséklés ellenőrzési 

nyomvonalait. 

A főjegyző által az ellenőrzés során az észrevétellel érintett dokumentumok vonatkozásában tett teljességi és hite-

lességi nyilatkozat szerint az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok, adatok a bekért dokumentu-

mokra, adatokra vonatkozóan teljes körű információkat tartalmaznak. A teljességi és hitelességi nyilatkozat szerint 
az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott, az észrevételében hivatkozott mindkét főjegyzői utasítás 4. számú melléklet 

2.1.2. pontja az iratok szignálásának, ügyintéző kijelölésének nyomvonalát, mint tevékenységet tartalmazza, melyen 

belül feladatként nevezi meg a kérelemre induló eljárásokat, azonban azon belül nem határozza meg a helyi iparűzési 

adóhoz kapcsolódó, ellenőrzéssel érintett adóigazgatási eljárások közül a fizetési halasztás, a részletfizetés, és az 

adómérséklés nyomvonalait. Ezáltal a főjegyző azt igazolta, hogy nem kerültek elkészítésre a Hivatal főjegyzője által 
az önkormányzati adóhatóság működési folyamatai közül a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó, ellenőrzéssel érintett 

adóigazgatási eljárások közül a fizetési halasztás, részletfizetés, és az adómérséklés ellenőrzési nyomvonalai. 

Mindezek alapján az ellenőrzés megállapítása helytálló. 

2. Az önkormányzati adóhatóság 2020. évi fizetési kedvezmények ügyintézési határidejével kapcsolatos ellenőrzési 
megállapításra tett észrevétel 

A főjegyző észrevételében foglaltak megerősítették, hogy az önkormányzati adóhatóság a fizetési kedvezmények el-

bírálása során a 2020. évben az Air. 50. § (2) bekezdésében előírt ügyintézési határidőt több esetben nem tartotta 

be. 

Mindezek alapján azellenőrzés megállapítása helytálló. 
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Az ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal jegyzője által 2022. 
május 16-án tett észrevételek és azok el nem fogadásának indokolása. 

1. Az önkormányzati adóhatóságnak az adózók 2018-2020. évi helyi iparűzési adó bevallási kötelezettség jogszerű 
teljesítésére való felhívásával kapcsolatos ellenőrzési megállapításra tett észrevétel 

Az önkormányzati adóhatóság az Art. 221. § (1) bekezdés a) pontjában rögzítettek alapján köteles felhívni az adózót 
a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési 
adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. Az Art. 221. § (4) bekezdés előírása szerint az ön-
kormányzati adóhatóság a felhívását akkor mellőzheti, ha az adózó felszámolás, végelszámolás és kényszertörlési 
eljárás alatt áll és a felhíváskor már nincs lehetőség a teljesítésre. Az Art. az adóhatóságnak a felhívás mellőzéséhez 
kettős feltételt ír elő, aminek egyidejűleg kell fennállnia, ugyanis a felszámolás, végelszámolás és kényszertörlési el-
járás mellett a felhívás mellőzésének feltételeként azt is rögzíti, hogy az adózónak a felhíváskor már ne legyen lehe-
tősége a teljesítésre. 

Az ÁSZ az adatbekérő levélben kérte az adókötelezettség jogszerű teljesítésére vonatkozó adóhatósági felhívás do-
kumentumának rendelkezésre bocsátását. A Hivatal jegyzője által az ellenőrzés során tett teljességi és hitelességi 
nyilatkozata szerint az ellenőrzés rendelkezésre bocsátott dokumentumok, adatok a bekért dokumentumokra, ada-
tokra vonatkozóan teljes körű információkat tartalmaznak. A teljességi és hitelességi nyilatkozata szerint az ellenőr-
zés rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján az ellenőrzés feltárta, hogy a Hivatal jegyzője dokumentáltan 
nem igazolta, hogy a 2018-2020. években az Art. 221. § (1) bekezdés a) pontjában előírt, az adózók adókötelezettsége 
jogszerű teljesítésére való a felhívás azért került mellőzésre, mert az adózó felszámolás, vagy végelszámolás vagy 
kényszertörlési eljárás alatt álló adózónak a felhíváskor már nem volt lehetősége a teljesítésre. 

Mindezek alapján az ellenőrzés megállapítása helytálló. 

2. Az önkormányzati adóhatóságnak a 2018-2019. években a végrehajtási eljárások megszüntetésének hiányával kap-
csolatos ellenőrzési megállapításra tett észrevétel 

Az önkormányzati adóhatóságnak a 2018-2019. években a végrehajtási eljárások megszüntetésének hiányával kap-
csolatos ellenőrzési megállapításra tett észrevételében a jegyző az ellenőrzés vonatkozó megállapítását nem vitatta, 
hanem megerősítette, hogy a 2018-2019. években az Avt. 18. § b) pontjában, valamint a 2020. évben az Avt. 18. § 
(1) bekezdés b) pontjában foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást a tartozás teljes összegű behajtása esetében nem 
szüntette meg. Arról adott tájékoztatást, hogy az ellenőrzési megállapítással érintett feladat ellátását az Eger Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalában alkalmazott informatikai rendszer nem tudja kezelni, azonban a végrehajtási 
eljárás megszüntetéséről egyenkénti, manuális kezeléssel nem gondoskodott. 

Mindezek alapján az ellenőrzés megállapítása helytálló. 
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Az ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban a Gödöllői Polgármesteri Hivatal jegyzője által 2022. május 24-én tett 
észrevételek és azok el nem fogadásának indokolása. 

1. Az ellenőrzési nyomvonallal kapcsolatos ellenőrzési megállapításra tett észrevétel  

Az ÁSZ az adatbekérő levélben kérte a teljes ellenőrzött időszakban hatályos és hiteles, a helyi iparűzési adóhoz kap-
csolódó, ellenőrzéssel érintett adóigazgatási eljárások (adóellenőrzés, fizetési halasztás, részletfizetés, adómérséklés, 
végrehajtási eljárás) ellenőrzési nyomvonalainak rendelkezésre bocsátását. A Hivatal jegyzője által az ellenőrzés so-
rán tett teljességi és hitelességi nyilatkozata szerint az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok, adatok 
a bekért dokumentumokra, adatokra vonatkozóan teljes körű információkat tartalmaznak. A jegyző teljességi és hi-
telességi nyilatkozata, valamint az észrevételében foglaltak alapján azt igazolta, hogy a Gödöllői Polgármesteri Hivatal 
nem rendelkezett a 2018-2020. években valamennyi működési folyamatra, így az önkormányzat adóhatósága egyes 
adóztatási tevékenységgel kapcsolatos feladataira vonatkozóan ellenőrzési nyomvonallal. 

Mindezek alapján az ellenőrzés megállapítása helytálló.  

2. Az adózók bevallási kötelezettség jogszerű teljesítésére való felhívásával kapcsolatos, a fizetési kedvezmények elbí-
rálási határidejének betartásával kapcsolatos és a végrehajtási eljárások megszüntetésének hiányával kapcsolatos 
ellenőrzési megállapításokra tett észrevételek  

A jegyző észrevételei nem vitatták az ÁSZ ellenőrzési megállapításait, ez alapján az ellenőrzés megállapításai helytál-
lóak. 
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Az ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal jegyzője által 2022. május 
18-án tett észrevételek és azok el nem fogadásának indokolása. 

A 2018-2020. években a fizetési halasztás, a részletfizetés, valamint az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési 
nyomvonala elkészítésével kapcsolatos ellenőrzési megállapításokra tett észrevétel  

A jegyző észrevételében arról adott tájékoztatást, hogy az ellenőrzött időszakot, 2018-2020. éveket követően, 2021. 
évben megtörtént Hajdúböszörmény Város Önkormányzata belső kontrollrendszerének felülvizsgálata és elkészült 
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Belső Kontroll Kézikönyvét tartalmazó szabályzat.   

A jegyző tájékoztatása a 2018-2020. évekre vonatkozó megállapításokat nem érinti, az ellenőrzés megállapításai 
helytállóak. 
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Az ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jegyzője 
által 2022. május 23-án tett észrevételek és azok el nem fogadásának indokolása. 

1. Az önkormányzati adóhatóságnak a 2018. évben az adókötelezettséget nem, illetve nem jogszerűen teljesítő adó-
zók mulasztási bírsággal való sújtásának, illetve a bevallási kötelezettség teljesítésére való ismételt felhívásának 
hiányával kapcsolatos ellenőrzési megállapításra tett észrevétel  

Az aljegyző az ellenőrzés vonatkozó megállapítását nem vitatta, hanem arról adott tájékoztatást, hogy 2018. év vo-
natkozásában egyes esetekben elmaradt a törvényben előírt intézkedések megtétele. Az ÁSZ az ellenőrzési megálla-
pításait a Hivatal jegyzője által az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott, a teljességi és hitelességi nyilatkozatban fel-
tüntetett hiteles dokumentumok alapján tette meg. Az ÁSZ az egyes adóhatósági tevékenységek szabályszerűségé-
nek ellenőrzésénél mintavételezést alkalmazott. A mintatételek kiválasztása egyszerű véletlen mintavételi eljárással 
történt. A minta tételeinek értékelése „nem szabályszerű”, ha a minta ellenőrzésének eredménye alapján 95%-os 
bizonyossággal a teljes sokaságban az átlagos hibaarány meghaladja a 10%-ot.  

Mindezek alapján az ellenőrzés megállapítása helytálló. 

2. Az önkormányzati adóhatóságnak a 2018-2020. években a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében a 
végrehajtási eljárások hiányosságaira vonatkozó ellenőrzési megállapításra tett észrevétel  

A 2018. évet érintő, az Avt. 18. § b) pontjára vonatkozó megállapításra tett észrevétele a megállapítást nem vitatta, 
hanem arról adott tájékoztatást, hogy 2018. év vonatkozásában egyes esetekben nem történt meg a végrehajtási 
eljárások megszüntetése. Tekintettel arra, hogy az Avt. 2018. évre vonatkozóan is előírta, hogy a végrehajtási eljárást 
a tartozás teljes összegű behajtása esetén meg kell szüntetni, a megállapítás ezen része helytálló. 
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Az ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által 2022. május 
23-án tett észrevételek és azok el nem fogadásának indokolása. 

1. A 2019. évben a szervezeti és működési szabályzatban az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység felada-
tai rögzítésének hiányával kapcsolatos ellenőrzési megállapításra tett észrevétel  

Az ÁSZ az adatbekérő levélben kérte az arra jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, hiteles, az ellenőrzött 
időszakban hatályos szervezeti és működési szabályzat rendelkezésre bocsátását. Az ellenőrzés során tett teljességi 
és hitelességi nyilatkozat szerint az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok, adatok a bekért dokumen-
tumokra, adatokra vonatkozóan teljes körű információkat tartalmaznak. A teljességi és hitelességi nyilatkozat szerint 
a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. november 1-je előtt – tehát 2019 évben – hatályos szervezeti és 
működési szabályzattal nem rendelkezett. 

Mindezek alapján az ellenőrzés megállapítása helytálló. 

2. A 2018-2020. években a szervezeti és működési szabályzatban, vagy egyéb szabályzatban az adóigazgatási felada-
tokat ellátó szervezeti egység alkalmazottainak feladat- és hatáskörei rögzítésének hiányával kapcsolatos ellenőr-
zési megállapításra tett észrevétel  

Az ÁSZ az adatbekérő levélben kérte az arra jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, hiteles, a teljes ellenőrzött 
időszakban hatályos, az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak feladat- és 
hatáskörét rögzítő belső szabályzat rendelkezésre bocsátását. A teljességi és hitelességi nyilatkozat szerint az ellen-
őrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok, adatok a bekért dokumentumokra, adatokra vonatkozóan teljes 
körű információkat tartalmaznak. A teljességi és hitelességi nyilatkozat szerint az adatbekérésre a Polgármesteri Hi-
vatal 2020. november 1-jétől hatályos szervezeti és működési szabályzata és annak függelékei között a „Szabályzat a 
jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről” című 2. számú függelék került megküldésre az ellenőrzés 
részére, mely dokumentum kizárólag az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység feladatait rögzítette és a 
kiadmányozási jogok gyakorlásának rendjét határozta meg. A teljességi és hitelességi nyilatkozat azt igazolta, hogy a 
2018-2020. években a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében vagy más szabályzataiban az 
adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység alkalmazottainak feladat- és hatáskörei nem kerültek rögzítésre. 

Mindezek alapján az ellenőrzés megállapítása helytálló. 

3. A 2018-2020. években a szervezeti és működési szabályzatban, vagy egyéb szabályzatban az adóigazgatási felada-
tokat ellátó szervezeti egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módja, szabályai rögzítésének 
hiányával kapcsolatos ellenőrzési megállapításra tett észrevétel  

Az ÁSZ az adatbekérő levélben kérte a teljes ellenőrzött időszakban hatályos, az arra jogosultsággal rendelkező sze-
mély által aláírt, hiteles, az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység költségvetési szerven kívüli külső kap-
csolattartásának módját, szabályait rögzítő belső szabályzat rendelkezésre bocsátását. A teljességi és hitelességi nyi-
latkozat szerint az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok, adatok a bekért dokumentumokra, adatokra 
vonatkozóan teljes körű információkat tartalmaznak. A teljességi és hitelességi nyilatkozat szerint az ellenőrzés ren-
delkezésére bocsátott dokumentumok értékelése és felülvizsgálata alapján az ellenőrzés feltárta, hogy az adatbeké-
résre kizárólag a Polgármesteri Hivatal 2020. november 1-jétől hatályos szervezeti és működési szabályzata és annak 
függelékei között a „Szabályzat a jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről” című 2. számú függelék 
került megküldésre az ellenőrzés részére, mely dokumentum nem rögzíti az adóigazgatási feladatokat ellátó szerve-
zeti egység költségvetési szerven kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. Ezáltal a teljességi és hitelességi 
nyilatkozat azt igazolta, hogy a 2018-2020. években nem kerültek rögzítésre a Hivatal szervezeti és működési sza-
bályzatában, vagy egyéb szabályzatában az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység költségvetési szerven 
kívüli külső kapcsolattartásának módja, szabályai. 

Mindezek alapján az ellenőrzés megállapítása helytálló. 
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Az ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jegyzője által 2022. 
május 23-án tett észrevételek és azok el nem fogadásának indokolása. 

1. Az adóigazgatási ügyek kiadmányozási rendjével kapcsolatos ellenőrzési megállapításra tett észrevétel  

A jegyző észrevétele nem vitatta az ÁSZ ellenőrzési megállapítását, ez alapján az ellenőrzés megállapítása helytálló. 

2. Az ellenőrzési nyomvonallal kapcsolatos ellenőrzési megállapításokra tett észrevétel  

Az ÁSZ az adatbekérő levélben kérte a teljes ellenőrzött időszakban hatályos és hiteles, a helyi iparűzési adóhoz kap-
csolódó, ellenőrzéssel érintett adóigazgatási eljárások (adóellenőrzés, fizetési halasztás, részletfizetés, adómérséklés, 
végrehajtási eljárás) ellenőrzési nyomvonalainak rendelkezésre bocsátását. A jegyző által az ellenőrzés során tett 
teljességi és hitelességi nyilatkozata szerint az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok, adatok a bekért 
dokumentumokra, adatokra vonatkozóan teljes körű információkat tartalmaznak. A jegyző teljességi és hitelességi 
nyilatkozata, valamint az észrevételében foglaltak alapján az adatszolgáltatás során dokumentummal nem igazolta, 
hogy rendelkezett a 2018. évben hatályos, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ellenőrzési nyomvonal-
lal, amely valamennyi működési folyamatra, így az önkormányzati adóhatósága egyes adóztatási tevékenységgel kap-
csolatos feladataira  vonatkozóan is tartalmazta volna különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsola-
tokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, biztosítva azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.  

Mindezek alapján az ellenőrzés megállapításai helytállóak. 

3. Az önkormányzati adóhatóságnak az adózók 2018-2020. évi helyi iparűzési adó bevallási kötelezettség jogszerű 
teljesítésére való felhívásával kapcsolatos ellenőrzési megállapításra tett észrevétel  

Észrevételében a jegyző elismerte, hogy az ellenőrzött időszakban az önkormányzati adóhatóság az adózót mulasztási 

bírsággal nem sújtotta, illetve a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határ-
idő tűzésével ismételten nem hívta fel az adózót a helyi iparűzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége jogszerű 

teljesítésére. Ez alapján az ellenőrzési megállapítás helytálló. 

4. Az önkormányzati adóhatóságnak a végrehajtási eljárások megszüntetésének hiányával kapcsolatos ellenőrzési 
megállapításra tett észrevétel 

A jegyző észrevétele szerint a Hivatal a tartozás teljes összegű behajtása esetén a végrehajtási eljárást több esetben 
törvényi előírás szerint megszüntette. A megküldött ellenőrzési program alapján az egyes adóhatósági tevékenysé-
gek, köztük a végrehajtási eljárások szabályszerűségének ellenőrzésénél mintavételezést alkalmazott az ÁSZ. A min-
tatételek kiválasztása egyszerű véletlen mintavételi eljárással történt. A minta tételeinek értékelése „szabályszerű”, 
ha a minta ellenőrzésének eredménye alapján 95%-os bizonyossággal a teljes sokaságban az átlagos hibaarány nem 
haladja meg a 10%-ot, „nem szabályszerű", ha nagyobb, mint 10%. A jegyző által az ellenőrzés során tett teljességi 
és hitelességi nyilatkozat szerint az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok, adatok a bekért dokumen-
tumokra, adatokra vonatkozóan teljes körű információkat tartalmaznak. A jegyző teljességi és hitelességi nyilatkozata 
alapján a végrehajtási eljárásokhoz kapcsolódóan átadott dokumentumok azt igazolták, hogy a végrehajtási eljárások 
a tartozás teljes összegű behajtása esetén nem kerültek megszüntetésre. Az ellenőrzési megállapítás helytálló. 
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Az ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban a Móri Polgármesteri Hivatal jegyzője által 2022. május 23-án tett ész-
revételek és azok el nem fogadásának indokolása. 

1. A 2018-2020. években az adóellenőrzés, a fizetési halasztás, a részletfizetés, az adómérséklés elbírálása, valamint 
a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonala elkészítésével kapcsolatos ellenőrzési megállapításra tett észrevétel 

A jegyző észrevételében az ellenőrzés vonatkozó megállapításait nem vitatta, hanem arról adott tájékoztatást, hogy 
a 2018-2020. évekre vonatkozó ellenőrzött időszakot követően, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében előírtak szerint az ellenőrzési 
nyomvonalakat elkészíti. Tájékoztatása a 2018-2020. évekre vonatkozó megállapításokat nem érinti, az ellenőrzés 
megállapításai helytállóak. 

2. A 2018-2019. években az önkormányzati adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárások végrehajtható 
okirat alapján történő megindításával kapcsolatos ellenőrzési megállapításra tett észrevétel 

Az Avt. 29. § (1) bekezdésében előírtak szerint végrehajtási eljárás megindítására végrehajtható okirat alapján kerül-
het sor. Az ÁSZ az adatbekérő levélben kérte a végrehajtási cselekmények vonatkozásában a végrehajtható okiratok, 
a végrehajtási eljárás során foganatosított végrehajtási cselekmények dokumentumainak rendelkezésre bocsátását. 
A jegyző által az ellenőrzés során az észrevétellel érintett dokumentumok vonatkozásában tett teljességi és hiteles-
ségi nyilatkozat szerint az ellenőrzés rendelkezésre bocsátott dokumentumok, adatok a bekért dokumentumokra, 
adatokra vonatkozóan teljes körű információkat tartalmaznak. A teljességi és hitelességi nyilatkozat szerint az ellen-
őrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján a 2018. évben több esetben a végrehajtás megindításához 
megküldött dokumentumok a végrehajtási eljárás során foganatosított végrehajtási cselekményeket a végrehajtással 
érintett követelések teljes összege tekintetében nem támasztották alá, továbbá a 2019. évben több esetben a vég-
rehajtási eljárás megindítását alátámasztó végrehajtható okirat dokumentumot nem bocsátott az ÁSZ rendelkezé-
sére. Ezáltal a Hivatal jegyzője több esetben dokumentáltan nem igazolta, hogy a végrehajtott követelések esetében 
a végrehajtási eljárás megindítására végrehajtható okirat alapján került volna sor. 

Mindezek alapján az ellenőrzés megállapítása helytálló. 
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Az ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban a Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal jegyzője által 2022. május 23-án 
tett észrevételek és azok el nem fogadásának indokolása. 

4. A 2018-2020. években az adóigazgatási ügyek kiadmányozási rendjével kapcsolatos ellenőrzési megállapításra tett 
észrevétel 

Az ÁSZ az adatbekérő levélben kérte a kiadmányozás rendjéről szóló szabályzat rendelkezésre bocsátását. A polgár-
mester és a Hivatal jegyzője által az ellenőrzés során tett teljességi és hitelességi nyilatkozata szerint az ellenőrzés 
rendelkezésére bocsátott dokumentumok, adatok a bekért dokumentumokra, adatokra vonatkozóan teljes körű in-
formációkat tartalmaznak. A teljességi és hitelességi nyilatkozat szerint az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott do-
kumentumok alapján az ellenőrzés feltárta, hogy adóigazgatási ügyekben a kiadmányozás rendjének szabályozása 
nem tartalmaz rendelkezést többek között a jegyző általános kiadmányozási jogáról, annak átruházási szabályairól, a 
kiadmányozók helyettesítésére vonatkozó szabályokról, külső szerv, szervezet vagy személy részére küldendő irat 
kiadmányozási szabályairól. Ezáltal a Hivatal jegyzője dokumentáltan azt igazolta, hogy a 2018-2020. években nem 
szabályozta a kiadmányozás rendjét az adóigazgatási ügyekben. 
Mindezek alapján az ellenőrzés megállapítása helytálló. 

5. A 2018-2020. évekre vonatkozó adóellenőrzés, fizetési halasztás, részletfizetés, az adómérséklés elbírálásának és a 
végrehajtási eljárásnak az ellenőrzési nyomvonala elkészítésének hiányával kapcsolatos ellenőrzési megállapítá-
sokra tett észrevétel 

Az ÁSZ az adatbekérő levélben kérte a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó adóellenőrzés, fizetési halasztás, részletfi-
zetés, adómérséklés és végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalának rendelkezésre bocsátását az arra jogosultság-
gal rendelkező személy által aláírt, hiteles, az ellenőrzött időszakban hatályos dokumentumok formájában. A polgár-
mester és a Hivatal jegyzője által az ellenőrzés során tett teljességi és hitelességi nyilatkozata szerint az ellenőrzés 
rendelkezésére bocsátott dokumentumok, adatok a bekért dokumentumokra, adatokra vonatkozóan teljes körű in-
formációkat tartalmaznak. A teljességi és hitelességi nyilatkozat szerint az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott do-
kumentumok alapján az ellenőrzés feltárta, hogy a Hivatal jegyzője az arra jogosultsággal rendelkező személy által 
aláírt, hiteles, az ellenőrzött időszakban hatályos dokumentummal nem igazolta 2018-2020. években a helyi iparűzési 
adóhoz kapcsolódó adóellenőrzés, fizetési halasztás, részletfizetés, adómérséklés és végrehajtási eljárás ellenőrzési 
nyomvonalának elkészítését. 
Mindezek alapján az ellenőrzés megállapításai helytállóak. 

6. A 2020. évben egy esetben az adózó bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére való felhívás hiányával kapcso-
latos ellenőrzési megállapításokra tett észrevétel  

A jegyző észrevételében az ellenőrzés vonatkozó megállapítását nem vitatta, hanem megerősítette, hogy a 2020. 
évben egy esetben nem hívta fel az adózót az Art. 221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére, a mulasztás 
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekinte-
tében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. Egyidejűleg arról adott tájékoztatást, hogy az ellenőrzött idő-
szakot, a 2018-2020. éveket követően az ellenőrzési megállapítással érintett adózó 2021-ben teljesítette bevallási 
kötelezettségét.  
Tájékoztatása a 2020. évre vonatkozó megállapítást nem érinti, az ellenőrzés megállapítása helytálló. 

7. A 2020. évben az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtás elindításának hiányával kapcsolatos ellenőrzési 
megállapításokra tett észrevétel 

A jegyző észrevételében az ellenőrzés vonatkozó megállapítását nem vitatta. Megerősítette, hogy az önkormányzati 
adóhatóság 2020. évben az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 
30. § (1) bekezdésében előírtak ellenére végrehajtást nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése 
érdekében és arról adott tájékoztatást, hogy 2020. évben az önkormányzati adóhatóság által a helyi iparűzési adó 
vonatkozásában végrehajtási cselekmény foganatosítására milyen körülmények miatt nem került sor. 
Tájékoztatása a 2020. évre vonatkozó megállapítást nem érinti, az ellenőrzés megállapítása helytálló. 
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Az ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által 2022. május 23-án 
tett észrevételek és azok el nem fogadásának indokolása. 

1. A 2018-2019. években az adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység feladatainak, alkalmazottai feladat- 
és hatásköreinek, valamint költségvetési szerven kívüli kapcsolattartás módjának rögzítésével, az adóigazgatási 
ügyek kiadmányozási rendjével, továbbá a 2018-2020. években az adóigazgatási eljárások ellenőrzési nyomvona-
lával kapcsolatos ellenőrzési megállapításokra tett észrevétel 

A jegyző észrevételében az ellenőrzés vonatkozó megállapításait nem vitatta, hanem arról adott tájékoztatást, hogy 
a 2018-2019. években hatályos szervezeti és működési szabályzatot, valamint az annak részét képező, az adóigazga-
tási feladatokat ellátó szervezeti egységgel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó dokumentumot, a kiadmányozás 
rendjét, valamint 2018-2020. években az adóigazgatási ügyek ellenőrzési nyomvonalához kapcsolódó dokumentu-
mokat nem bocsátotta az ellenőrzés rendelkezésére. Az ellenőrzés során tett teljességi és hitelességi nyilatkozat sze-
rint az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok, adatok a bekért dokumentumokra, adatokra vonatko-
zóan teljes körű információkat tartalmaznak. A teljességi és hitelességi nyilatkozat, valamint a jegyző észrevételében 
foglaltak szerint a Hivatal nem rendelkezett a 2018-2019. években hatályos szervezeti és működési szabályzattal, az 
adóigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység feladatainak, alkalmazottai feladat- és hatásköreinek, költségvetési 
szerven kívüli kapcsolattartás módjának rögzítésével, az adóigazgatási ügyek kiadmányozási rendjével, valamint 
2018-2020. években az adóigazgatási ügyek ellenőrzési nyomvonalával. 

Mindezek alapján az ellenőrzés megállapításai helytállóak. 

2. Az önkormányzati adóhatóságnak az adózók 2018-2020. évi helyi iparűzési adó bevallási kötelezettség jogszerű 
teljesítésére való felhívásával, valamint az önkormányzati adóhatóságnak az adózók 2018-2020. évi helyi iparűzési 
adó megfizetése érdekében a végrehajtás indításával kapcsolatos ellenőrzési megállapításokra tett észrevétel 

A jegyző észrevételében az ellenőrzés vonatkozó megállapítását nem vitatta, hanem az ellenőrzött időszakot, 2018-
2020. évet követően, 2022. évben tett intézkedésekről adott tájékoztatást az önkormányzati adóhatóságnak az adó-
zók 2018-2020. éviekben a helyi iparűzési adó bevallási kötelezettség jogszerű teljesítésére való felhívása, valamint 
az önkormányzati adóhatóságnak az adózók 2018-2020. évi helyi iparűzési adó megfizetése érdekében a végrehajtás 
indítása tekintetében feltárt hiányosságokhoz kapcsolódóan. 

A jegyző tájékoztatása a 2018-2020. évekre vonatkozó megállapításokat nem érinti, az ellenőrzés megállapításai 
helytállóak. 
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Az ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal jegyzője által 2022. május 
17-én tett észrevételek és azok el nem fogadásának indokolása. 

1. Az adóigazgatási ügyek kiadmányozási rendjével kapcsolatos ellenőrzési megállapításra tett észrevétel  

A jegyző észrevételében megerősítette, hogy a törvényi határidőn belül csak a 2020. április 16-ától hatályos, 6/2020. 
(IV. 14.) sz. utasítással kiadott, a jegyző hatáskörébe tartozó kiadmányozási szabályzatot bocsátotta az ÁSZ rendelke-
zésre. Az ÁSZ az adatbekérő levélben kérte a teljes ellenőrzött időszakban hatályos, hiteles szabályzatok rendelke-
zésre bocsátását. A Hivatal jegyzője által az ellenőrzés során tett teljességi és hitelességi nyilatkozata szerint az ellen-
őrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok, adatok a bekért dokumentumokra, adatokra vonatkozóan teljes 
körű információkat tartalmaznak. A teljességi és hitelességi nyilatkozata szerint az ellenőrzés rendelkezésére bocsá-
tott dokumentumok alapján az ellenőrzés feltárta, hogy a Hivatal jegyzője dokumentáltan nem igazolta, hogy a 2018-
2019. években az Mötv. 81. § (3) bekezdés j) pontjában előírtak szerint szabályozta a kiadmányozás rendjét az adó-
igazgatási ügyekben.  

Mindezek alapján az ellenőrzés megállapítása helytálló. 

2. Az ellenőrzési nyomvonallal kapcsolatos ellenőrzési megállapításra tett észrevétel  

A Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak alapján a jegyző köteles elkészíteni Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal  
ellenőrzési nyomvonalát, amely valamennyi működési folyamatra, így az önkormányzati adóhatóság egyes adóztatási 
tevékenységgel kapcsolatos feladatra – adóellenőrzés, fizetési halasztás elbírálása, részletfizetés elbírálása, adómér-
séklés elbírálása, végrehajtási eljárás – vonatkozóan is tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket 
és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, biztosítva azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. 
A részletes munkafolyamatok, azok felelőseinek meghatározása hiányában nem biztosított, nem nyomon követhető, 
nem ellenőrizhető az önkormányzati adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok felelős ellátása. 

A jegyző észrevételében hivatkozott, teljességi és hitelességi nyilatkozattal az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott 
dokumentum, a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal ellenőrzési nyomvonala felülvizsgálata alapján az ellenőrzés 
feltárta, hogy a Hivatal jegyzője által készített nevezett dokumentum a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírtak ellenére a 
2018-2020. évekre nem tartalmazta az adóellenőrzés, a fizetési halasztás elbírálása, a részletfizetés elbírálása, az 
adómérséklés elbírálása és a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát.  

Mindezek alapján az ellenőrzés megállapítása helytálló. 

3. Az önkormányzati adóhatóságnak az adózók 2018-2020. évi helyi iparűzési adó bevallási kötelezettség jogszerű 
teljesítésére való felhívásával kapcsolatos ellenőrzési megállapításra tett észrevétel  

A jegyző az ellenőrzés vonatkozó megállapításában foglaltakat megerősítve arról adott tájékoztatást, hogy önkor-
mányzat adóhatóságként milyen szempont szerint kiválasztott adózók részére nem küldött és mely adózói körnek 
küldött a törvény szerinti felhívást a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére, 
tehát az adózók részére a felhívások kiküldése nem volt teljeskörű. 

Az önkormányzati adóhatóság az Art. 221. § (1) bekezdés a) pontjában rögzítettek alapján köteles felhívni az adózót 
a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési 
adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. Az Art. 221. § (4) bekezdés előírása szerint az ön-
kormányzati adóhatóság a felhívását akkor mellőzheti, ha az adózó felszámolás, végelszámolás és kényszertörlési 
eljárás alatt áll és a felhíváskor már nincs lehetőség a teljesítésre. Az Art. az adóhatóságnak a felhívás mellőzéséhez 
kettős feltételt ír elő, aminek egyidejűleg kell fennállnia, ugyanis a felszámolás, végelszámolás és kényszertörlési el-
járás mellett a felhívás mellőzésének feltételeként azt is rögzíti, hogy az adózónak a felhíváskor már ne legyen lehe-
tősége a teljesítésre. 

Az ÁSZ az adatbekérő levélben kérte az adókötelezettség jogszerű teljesítésére vonatkozó adóhatósági felhívás do-
kumentumának rendelkezésre bocsátását. A Hivatal jegyzője által az ellenőrzés során tett teljességi és hitelességi 
nyilatkozata szerint az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok, adatok a bekért dokumentumokra, ada-
tokra vonatkozóan teljes körű információkat tartalmaznak. A teljességi és hitelességi nyilatkozata szerint az ellenőr-
zés rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján az ellenőrzés feltárta, hogy a Hivatal jegyzője dokumentáltan 
nem igazolta, hogy a 2018-2020. években az Art. 221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak szerint az adózókat felhívta 
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a helyi iparűzési adó tekintetében a bevallási kötelezettség jogszerű teljesítésére, valamint azt sem igazolta, hogy az 
adózók adókötelezettsége jogszerű teljesítésére való felhívás azért került mellőzésre, mert az adózó felszámolás, 
vagy végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló adózónak a felhíváskor már nem volt lehetősége a teljesí-
tésre. 

Mindezek alapján az ellenőrzés megállapítása helytálló. 

4. Az önkormányzati adóhatóságnak a 2018-2019. években a végrehajtási eljárások megszüntetésének hiányával kap-
csolatos ellenőrzési megállapításra tett észrevétel  

A jegyző az ellenőrzés vonatkozó megállapítását nem vitatta, hanem megerősítette, hogy a 2019-2020. években az 
Avt. 18. § b) pontjában, valamint a 2020. évben az Avt. 18. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak ellenére a végrehaj-
tási eljárást a tartozás teljes összegű behajtása esetén nem szüntette meg. Továbbá arról adott tájékoztatást, hogy 
az ellenőrzött időszakot, 2018-2020. évet követően, 2021. év végétől nagy hangsúlyt fektet a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően a végrehajtási eljárások – a tartozás befizetése utáni – megszüntetésére. 

A jegyző tájékoztatása a 2019-2020. évekre vonatkozó megállapítást nem érinti, az ellenőrzés megállapítása helytálló. 
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Az ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal jegyzője által 2022. május 20-
án tett észrevételek és azok el nem fogadásának indokolása. 

1. Az önkormányzati adóhatóságnak az adózók 2018-2020. évi helyi iparűzési adó bevallási kötelezettség jogszerű 
teljesítésére való felhívásával kapcsolatos ellenőrzési megállapításra tett észrevétel  

A jegyző észrevételében megerősítette, hogy az Art. 221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak ellenére az önkor-
mányzati adóhatóság részéről 2018-2020. években valóban nem történt meg az adózók írásbeli felhívása a mulasztás 

jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettségük 
jogszerű teljesítésére. Tájékoztatása szerint az ellenőrzött időszakban telefonos kiértesítéssel hívták fel az adózókat 

a mulasztások pótlására, azonban ezt a gyakorlatot az ellenőrzött időszakot, 2018-2020. éveket követően az ÁSZ 

ellenőrzési megállapítása alapján megváltoztatta és az Art. előírása a szerint jár el, a hiányosságokat pótolta, az ön-
kormányzati adóhatósági munkafolyamatokba beépítésre kerültek az Art. 221. § (1) bekezdés a) pontjában előírtak.  

A jegyző tájékoztatása a 2018-2020. évekre vonatkozó megállapítást nem érinti, az ellenőrzés megállapítása helytálló.  

2. A 2018-2019. években az önkormányzati adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárások végrehajtható 
okirat alapján történő megindításával, a 2018-2020. években a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdeké-
ben a végrehajtási eljárások megindításának hiányával, valamint a végrehajtási eljárások megszüntetésének hiá-
nyával kapcsolatos ellenőrzési megállapításra tett észrevétel  

Az Avt. 29. § (1) bekezdésében előírtak szerint végrehajtási eljárás megindítására végrehajtható okirat alapján kerül-

het sor. 

Az ÁSZ az adatbekérő levélben kérte a végrehajtási cselekmények vonatkozásában a végrehajtható okiratok, a vég-

rehajtási eljárás során foganatosított végrehajtási cselekmények dokumentumainak rendelkezésre bocsátását. 

Jegyző úr által az ellenőrzés során az észrevétellel érintett dokumentumok vonatkozásában tett teljességi és hiteles-

ségi nyilatkozat szerint az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok, adatok a bekért dokumentumokra, 

adatokra vonatkozóan teljes körű információkat tartalmaznak. A teljességi és hitelességi nyilatkozat szerint az ellen-
őrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján az ellenőrzés feltárta, hogy a Hivatal jegyzője 2018-2019. 

években több esetben dokumentáltan nem igazolta, hogy a végrehajtott követelések esetében a végrehajtási eljárás 
megindítására végrehajtható okirat alapján került volna sor. 

Mindezek alapján 2018-2019. évekre vonatkozó ellenőrzési megállapítás helytálló. 

A 2018-2020. években a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében a végrehajtási eljárások megindításá-
nak hiányával kapcsolatos ellenőrzési megállapításra tett észrevétele alapján tájékoztatom, hogy a teljességi és hite-

lességi nyilatkozat szerint az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján az ellenőrzés feltárta, hogy 

a Hivatal jegyzője az észrevételében foglaltakkal ellentétben azt igazolta, hogy az Avt. 30. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére az önkormányzati adóhatóság végrehajtást 2018-2020. években nem indított el a helyi iparűzési adótarto-

zások megfizetése érdekében. 

Az önkormányzati adóhatóságnak a 2018-2020. években a végrehajtási eljárások megszüntetésének hiányával kap-

csolatos ellenőrzési megállapításra tett észrevétele alapján tájékoztatom, hogy a teljességi és hitelességi nyilatkozat 

szerint az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján az ellenőrzés feltárta, hogy a Hivatal jegyzője 

az észrevételében foglaltakkal ellentétben azt igazolta, hogy a 2018-2019. években az Avt. 18. § b) pontjában, vala-
mint a 2020. évben az Avt. 18. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást a tartozás teljes 

összegű behajtása esetén nem szüntette meg. 

Mindezek alapján az ellenőrzés megállapításai helytállóak. 
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