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TÁJÉKOZTATÓ 
 
A Htv. 6. § c) pontjában meghatározza a 2019. évre kialakítható adómaximumokat, amelyeket 
a KSH által megállapított fogyasztói árszínvonal-változás (infláció) és az adómaximum 
függvényében indexálással kell megállapítani. A 2019. évre alkalmazható adómaximumok: 
 
 1. sz. tábla 

- építményadó 1 898,4  Ft/m2 
- magánszemély kommunális adója 29 340,3  Ft/év/lakás 
- idegenforgalmi adó 517,7  Ft/fő/vendégéjszaka 

 
A saját működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az 
aránya évről évre növekszik. Raposka Község Önkormányzata 2018. évben 3 helyi adót és 
központi adóként a gépjárműadót működtette. Az alább ismertetett adatok 2018. 10. 31-i állapot 
szerint kerültek feldolgozásra, kimunkálásra. 
 
1. Építményadó 

 
Az adó mértéke 2013. óta változatlan, 500 Ft/m2. A település szerkezetéből adódóan nagy 
számú (198 db) ingatlant érint az adónem, amelyek főleg a Szent György-hegy Raposkához 
tartozó területén helyezkednek el. Az önkormányzat legnagyobb bevételi forrása, az adóztatott 
ingatlan állomány felmérése, ellenőrzése folyamatos. 
 
2. Magánszemély kommunális adója 
 
Az adó mértéke 2007. óta változatlan 7.000 Ft/év/lakás, az adóztatott lakás állomány felmérése, 
ellenőrzése folyamatos. A közterületeken az épületek számozása gondot okoz, ezt az 
adókivetésekben egyedi azonosítókkal oldottuk meg. A beszedett adóból az önkormányzat a 
közterületek, utak karbantartása, szemétkezelés, szennyvízkezelés, közvilágítás feladatokat 
oldja meg. 
 
 
 



3. Helyi iparűzési adó 
 

A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2 %-a, a településen nincs jelentősebb vállalkozás, 
így kapcsolódó adóbevétel is alacsonyabb az elvárhatónál. 
 
4. Gépjárműadó 
 
2013-tól a beszedett gépjárműadónak már csak 40%-a önkormányzati bevétel.  
2014-től változatlanok a személygépjárműveket érintő adómértékek (2. sz. tábla).  
 
 2. sz. tábla 

Az adó mértéke a teljesítmény szerinti adóalap után a gépjármű 

a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt, 

a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt, 

a gyártási évet követő 8-11. naptári évben   230 Ft/kilowatt, 

a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt, 

a gyártási évet követő 16. naptári évtől 140 Ft/kilowatt. 
 
A gépjárműadó mértéke 2018. évben a tehergépjárművek esetében 1.380, ill. 850 Ft/100 kg/év. 
Jelentősen változott a gépjárműadóban a nyergesvontató fogalma és hozzá kapcsolódóan az 
adóalap számítása, már csak a vontató adózik a Gjt. speciális szabályai szerint. 
A gépjárműadóban igénybe vehető mozgáskorlátozotti mentességre 2018-ban nem érkezett 
kérelem. Összesen 3 db mozgáskorlátozotti mentesség kérelem van érvényben 34.890 Ft 
összegben. 
 

Tájékoztató táblázat a helyi adók és gépjárműadó bevételek változásához 
2013-2018. 

 
3. sz. tábla                                         adatok ezer forintban 
 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 3 
Építményadó 2 3 156 4 909 4 187 3.636 4.078 3.589 
Magánszemély 
kommunális adója 732 677 603 700 647 633 

Helyi iparűzési adó 760 1 197 1 065 992 1.087 1.237 
Gépjárműadó 1 692 698 723 733 852 897 
Összesen: 5 340 7 481 6 578 6.061 6.664 6.356 

 
1 2012-ig a gépjárműadó 100%-a az önkormányzati bevétel volt (2013-tól már csak 40% az önkormányzati rész). 
2 2014-től építményadó hatálya alá tartozó ingatlanok ellenőrzése. 
3 2018. évből az 1-10. havi bevételeket tartalmazza. 
 
A táblázatból jól láható, hogy 2013. óta a bevételek - figyelembe véve a táblázat alatti 
kiegészítéseket is - folyamatosan növekednek.  
 
 
 



VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN BEHAJTÁSRA ÁTADOTT ÖSSZEGEK 
 
  4. sz. tábla 

 Db Összeg (eFt) 
Hatósági átutalási megbízás (inkasszó) 10 513 

Jelzálogjog bejegyzés 0 71 

Ingó (gk.) foglalás 6 152 
 

 
ASP-2018 

 
2018. januárban átálltunk az ASP keretrendszer, új iratkezelő szakrendszerének használatára, 
majd 2018. februártól megszűnt a közel 30 éve használt ONKADO nyilvántartó rendszer 
használata és a törvényi kötelezés miatt átálltunk, az adószakrendszer használatára is. 
Az átállás nem ment zökkenő mentesen. Az iktató régi adatbázisa hónapokig nem volt 
hozzáférhető, a rendszer lassan, akadozva volt elérhető. A mai napig is a nagyobb adatbázis 
mozgást igénylő napi rutin folyamatok lassúak, lefagynak. A név szerinti keresésé pedig szinte 
használhatatlan. 
Az adószakrendszer nem tudott indulni a törvény szerinti 2018. 01. 01. dátummal a központi 
hiányosságai miatt, ezért csak 2018.02.28-val történt meg a csatlakozásunk. Az indulás óta 
több, mint 100 db hiba jegyet írtam a működéssel kapcsolatos hibák, anomáliák, lassú működés, 
lefagyás, ismeretlen hiba kijavítására. Az első hibajegyet még 2018.01.26-án a csatlakozás előtt 
írtam ASP-16909 számmal, az utolsó hibajegyem száma ASP-42061 2018.11.05. keltezésű. A 
kijelölt települések 2015.01.01. óta használják az ASP-t, ennek ellenére rengeteg hiba maradt 
benne. Jól látható, ahogy bekerültek a nagyobb települések, városok ugrásszerűen megnőtt a 
hibajegyek száma. Mindez nagy mértékben hátráltatta a napi munkát az adatok, bevallások 
feldolgozását, az évek alatt rutinná vált ellenőrzést és behajtási cselekményeket végrehajtását 
is. Ezeken a területen a túlmunka ellenére sem tudtuk az elmúlt évek jó színvonalú munkáját 
teljes mértékben produkálni, vannak még elmaradások. 
Sajnos a javítási, tesztelési folyamat még nem ért véget nap, mint nap találkozunk hibásan, 
rosszul működő részfolyamatokkal, összefüggésekkel, amelyek feltárása, javítása szintén 
lassítja a napi munkavégzést. 
 
Tisztelt Képviselő-testület, kérem az előterjesztést, a tájékoztatót megvitatni, és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a helyi adókról szóló tájékoztatót elfogadja.  

 
Raposka, 2018. november 23. 
 
  
 
 Bolla Albert 
 polgármester 
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