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TÁJÉKOZTATÓ 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

(2021. március) 
 
I. Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről 
 
Az Önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a 
folyószámla hitelkeret nélkül) 2021 március 10-én 872.846 eFt. 
Az Önkormányzat elkülönített pénzeszközök bankszámláinak egyenlege: 167.130 eFt.  
 
A 2021. március 10-ig beérkezett, feldolgozott, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás 
állománya 526 eFt. A számlák kiegyenlítése folyamatban van.  
 
 
 
II. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról 

A 2021. évi önkormányzati adóbevételi előirányzat 3 800 000 eFt-ban került elfogadásra, 
melyből – március 10-ig – 298 796 eFt, az adóbevételi 7,9 %-a realizálódott az alábbi 
táblázatban részletezettek szerint. 
 

2021.03.10 
Adónem  2020.évi terv ( Ft)   Teljesítés ( Ft)   Teljesítés %  Eltérés a tervhez képest (Ft) 

Iparűzési adó        3 000 000 000                  133 048 801     
                   

4,4     -                           2 866 951 199     
Építményadó           520 000 000                  116 921 834                     22,5     -                               403 078 166     
Telekadó           280 000 000                    47 689 695                     17,0     -                               232 310 305     
Talajterhelés 

  

                                -       

                                                      -       

Mulasztási bírság                      319 480     
Földbérbea.szja.                        22 236     
Késedelmi pótlék                      794 277     

Összesen        3 800 000 000                  298 796 323     
                   

7,9     -                           3 501 203 677     
 

A 639/2020. (XII.22.) kormányrendelet a helyi iparűzési adó mértékét 1 százalékban 
határozza meg a vállalkozások egy része számára. 

Az adómérték-csökkentés következtében az érintett vállalkozásoknak a 2021. évben, az 
adott előlegfizetési időpontban esedékes – a bevallott és a 2021. évben az önkormányzati 
adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell megfizetniük az 
egyes esedékességi időpontokban. Ez a 2021. március 15-én esedékes előlegre is 
vonatkozik.  
 
A kis- és középvállalkozási besorolást a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkv tv.) alapján kell meghatározni, azzal az 

https://adozona.hu/jogtar/20230_2004_XXXIV_torveny_kis_kozepvallalkozasokrol/230236
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eltéréssel, hogy közülük csak azon vállalkozások élhetnek e kedvezménnyel, amelyeknek az 
árbevétele legfeljebb 4 milliárd forint.  
 
A csökkentett adómérték alkalmazásának további feltétele, hogy a vállalkozó 2021. február 
25-éig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára – a NAV-on 
keresztül nyilatkozatot nyújt be. 
 
Fenti határidőig benyújtott nyilatkozatok alapján az első félévre vonatkozóan 
173.233.203,-Ft adóelőleg került törlésre. 
 
 
Kérem a tájékoztató szíves elfogadását. 
 
 
Biatorbágy, 2021.március 10. 

Tisztelettel: 
 

dr. Hajdu Boglárka s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
Összeállította:  Benedek Marianne, adóosztály vezetője, Czuczor Orsolya pénzügyi  
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Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Polgármesterének 
/2021. (…….) határozata 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről 

(2021. március) 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre való hivatkozással a képviselő- 

testület feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozom: 

 

elfogadom 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót. 
  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
Végrehajtásért felel: Pénzügyi Osztály 
 
 
 
 Tarjáni István 
 polgármester 
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