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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. Beszámoló a 2021. évi helyi adóztatási feladatok ellátásról 

 

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 

centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 

138. § (3) bekezdés g) pontja alapján a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az 

adóztatást, valamint a h) pont alapján tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból 

származó bevételek összegéről. 

 

A fenti jogszabályok értelmében a 2021. január 1. és december 31. napjáig terjedő 

időszak adóztatási feladatairól, kötelezettségeiről a 2022. február 14. napján tárgyalt 

„Dombóvár Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről” tárgyú 

előterjesztésben már előadottakkal összhangban, az alábbi tájékoztatást nyújtom a 

Tisztelt Képviselő-testület részére. 

 

Az önkormányzati saját bevételeket a helyi adók, a saját tevékenységből, 

vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel 

(nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj), az átvett pénzeszközök, a törvény alapján az 

önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj és az önkormányzat és intézményei egyéb 

sajátos bevételei alkotják. 

 

A saját bevételek körében a legnagyobb összegre a helyi adóról szóló 1990. évi C. 

törvény szerint megállapítható adókból, ezen belül az iparűzési adóból számíthat az 

önkormányzat. 

 

A törvény alapján az önkormányzat rendeletével adókat vezethet be, az adó mértékét a 

törvényi határok között, azonban a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat 

gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan 

határozhatja meg. A leírt szabályozás alapján 2020. november 27-i polgármesteri 

döntéshozatal során került sor az adózási tárgyú önkormányzati rendeletek 

felülvizsgálatára és azok komolyabb módosítására. A 2020. december 1-jén megjelent 

Magyar Közlönyben jelent meg a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő 

hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. 

(XII. 1.) Korm. rendelet, amely úgy rendelkezik, hogy a 2021. adóévben a helyi adó és 

a települési adó mértékét nem lehet emelni, továbbá adómentességet, adókedvezményt 

a 2021-ben végződő adóévben is biztosítania kell, valamint a települési önkormányzat 

új helyi adót vagy települési adót nem jogosult bevezetni. A rendelkezés azt jelentette, 

hogy a módosított adózási tárgyú két dombóvári önkormányzati rendeletben foglaltak 

2021. január 1-jétől nem tudtak hatályba lépni, a régi rendelkezések maradtak továbbra 

is érvényben. A világjárványra való tekintettel ez önkormányzatokra vonatkozó 

korlátozás a 2022-es évben is fennáll. 

 

A helyi adókra kiterjedő jogszabályok körében jelentősebb változás nem volt az elmúlt 

évben. Az adómaximumok mértékét minden év novemberében a Pénzügyminisztérium 



Jövedelemadók és Járulékok Főosztályának tájékoztatása alapján a Magyar 

Államkincstár Államháztartási Irodája küldi meg az önkormányzatoknak. Tekintettel 

arra, hogy a helyi adók mértékét az önkormányzatok nem emelhették 2021. és 2022. 

adóévre vonatkozóan, így a Pénzügyminisztérium által 2021. évre kiadott 

adómaximumok a 2022. évre is érvényesek. 

 

A helyi adókból 2021. december 31-ig befolyt és a költségvetésnek átutalt összeg 787 

millió Ft, az eredetileg tervezett 763 millió Ft-tal szemben, így a teljesítés 103%-os 

volt.  

 

A Képviselő-testület a 2021. évben az építményadó esetén az adóalanyok körét és az 

adótárgyak fajtáinak számát nem módosította. 

Építményadóban 2021. évben 1307 fő adózót és 1568 adótárgyat tartottunk nyilván, az 

előző évhez viszonyítva számukban kisebb mértékű emelkedés tapasztalható. Az 

adótárgyak emelkedését az eredményezheti, hogy jogi személyek (cégek) tulajdonába 

kerültek lakóingatlanok, melyek a jogszabály szerint építményadó hatálya alá 

tartoznak.  

A Gunarasfürdő területén lévő üdülők 700 Ft/m² adótétellel adóznak, a belvárosi 

lakások és nem lakás célú épületek, építmények tulajdonosai 100 m²-ig 300 Ft/m², 101 

m²-500 m²-ig 450 Ft/m², 501 m² feletti építmény hasznos alapterülete után 500 Ft/m² 

adót kötelesek fizetni.  

A Képviselő-testület döntése alapján a gunarasi adókedvezmény a magánszemélyek 

tulajdonában álló, kizárólag lakás céljára használt épület, épületrész, helyiség 

tekintetében továbbra is fennáll. Az adókedvezményre hivatkozva 2021. évben 104 db 

kérelem érkezett, mely 3.031.611.-Ft adókiesést jelentett. (A kedvezményt a 2020. 

évben 89 fő adózó vette igénybe, ezért 2,6 millió Ft került törlésre, ez az összeg a 

2019. évhez képest 600 ezer forinttal több.) A kedvezményt igénybevevők száma évről 

évre nő. 

 

Építményadóból várható bevételként 2021. évben 141 millió forint szerepelt a 

költségvetés tervezetében, azonban a befolyt adó ezzel szemben 114 millió forint volt. 

A tervezett adóbevétel elmaradásának okai között szerepel, hogy a település 

legnagyobb gazdasági szereplője csődeljárás alá került, így adózási kötelezettségeinek 

sem tett eleget a 2021-es évben, továbbá Gunaras településrészen az övezeti besorolás, 

valamint, hogy gazdasági társaság helyett magánszemély lett a tulajdonosa, több 

ingatlan az építményadó hatálya alól átkerült kommunális adózásba. A leírtakon túl az 

előző évekhez képest kiesett a megszüntetett, a reklámhordozókkal összefüggésben 

kivethető építményadó is.   

 

A magánszemélyek kommunális adója tekintetében jelenleg 6.980 fő adózót tartunk 

nyilván. Ezen adófizetők 11.790 db adótárgy után fizetnek, 3.079 db garázs, 530 db 

présház és 8.181 db lakás után fizetnek kommunális adót. A lakás után fizetendő adó 

mértéke függ a lakás nagyságától és elhelyezkedésétől. Továbbra is érvényben van 

rendeletünk értelmében a 70 éven felüliek teljes adómentessége és a 65-69. életévet 

betöltött magánszemélyek 50%-os adókedvezménye. Az adókedvezmény 2021. évben 

1828 főt 12 millió Ft összegben, az adómentesség 1416 főt 14,5 millió Ft összegben 



érintett, mely csökkenti a költségvetési bevételünket. A 26,5 millió Ft összegű 

adótörlés miatt az előző évi befolyt adónak megfelelően a 2022-es évre 66 millió Ft 

bevételt javasoltunk szerepeltetni a kommunális adó előirányzatként az idei 

költségvetésben.  

 

Az idegenforgalmi adót az önkormányzat területén eltöltött vendégéjszakák után 

fizetik a magánszemélyek. Az adó mértéke 300 Ft/vendégéjszaka, az adómaximum 

nőtt 550,3 Ft/vendégéjszakára. A férőhelyek száma az előző évben számottevően nem 

változott. A 2021. évi benyújtott adóbevallások alapján bevételünk 13 millió Ft lett 

volna, azonban a 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 5. §-a értelmében a 2020. április 

26-tól eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának (megszálló 

vendégnek) nem kellett megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek szintén nem 

kellett beszednie, a megállapított és be nem szedett adót azonban be kellett vallania az 

adóhatósághoz. A Kormány 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete értelmében, július 1-

jétől újra kell idegenforgalmi adót fizetniük a magánszemélyeknek.  A 2021. évre 

benyújtott bevallások szerint 6.954.900.-Ft idegenforgalmi adó került előírásra. A 

2021. december 31-ig költségvetésnek átutalt összeg és az előírt összeg a decemberi 

adó, melyet 2022. január 15-ig kellett megfizetni a szállásadóknak. A bevallások után 

2.359.000.- Ft került visszatérítésre az önkormányzathoz az állam által az 

idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásként. 

 

Az iparűzési adó mértéke a törvényi maximális adómértéket elérve az adóalap 2%-a.  

Az önkormányzat azokat a vállalkozásokat, akiknek az adóalapja nem haladja meg a 

2,5 millió Ft-ot, továbbra is mentesítette az adó megfizetése alól. Január 15-ig a 

kisadózó vállalkozások tételes adóját (továbbiakban: KATA) választó adózók 

mentességi adóbevallást nyújtottak be, mely alapján a 2021. évre előírt adók törlésre 

kerülnek a rendeletünkben lévő 2,5 millió forintos mentességi határ miatt. Összesen 

492 db bevallás ékezett be január 15-ig, mely alapján 12.300.000.- Ft 2021-es adó 

kerül törlésre. A megelőző évben 464 db mentességi adóbevallás érkezett. 

 

Az önkormányzati saját bevételek közül az iparűzési adóból származik a legnagyobb 

mértékű bevétel. Az adó éves összege a költségvetés időszakában nehezen becsülhető, 

az adó a vállalkozások gazdasági tevékenységének nagyságától függ, az adóalapot a 

vállalkozási tevékenység korrigált nettó árbevétele adja. A vállalkozás az adott évben 

adóelőleget fizet a május 31-ig benyújtandó adóbevallás alapján. 

 

A költségvetésnek átutalt iparűzési adó összege az elmúlt évben 589 millió Ft volt. A 

2021. évi iparűzési adó összegét a 2022. május 31-ig esedékes bevallások feldolgozása 

után lehet megállapítani, a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 

adó különbözetét ettől az időponttól igényelheti vissza a vállalkozó.  

 

A 2021. évben befolyt iparűzési adó az előző évinél 23 millió Ft-tal több. A 2022. évre 

az iparűzési adó bevételt az előző évben költségvetésnek átadott bevétel alapján 

javaslom tervezni, azonban felhívom a figyelmet arra, hogy az adóelőleg törlési 

kérelmek kockázatot jelentenek a bevétel teljesítésére, illetve a koronavírus-

világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes 



intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a mikro-, kis- és 

középvállalkozók (továbbiakban: KKV)  részére az iparűzési adóval kapcsolatos 

alábbi engedményeket tartalmazza:  

 

A 2021. évben végződő adóévben azon, a Htv. szerinti vállalkozó esetén, amely azzal 

felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 

XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, 

hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó 

árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési 

adó mértéke 1 százalék. Ez az engedmény minden KKV-nak minősülő adózónak jár a 

2021. évben végződő adóév vonatkozásában, aki a bevalláson bejelöli ezt a jelleget. A 

Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján a KATA-s adózók esetében automatikusan 

érvényesült ez az engedmény a 2021. év vonatkozásában.  

Az önkormányzat a lakosságszám alapján a koronavírus-világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes 

intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerinti, a 

2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben a 

központi költségvetésből 105 millió forint kiegészítő támogatást kapott, melyről 2022. 

októberében kell elszámolni. 2021. évben 841 KKV nyilatkozat került benyújtásra, 

illetve feldolgozásra. Aki 2021. évben elmulasztotta benyújtani a nyilatkozatot, a 

2022. május 31-ig benyújtandó 2021. évi helyi iparűzési adó bevallással érvényesítheti 

a KKV mentességét.  

KKV nyilatkozatok 2022-ben is benyújthatók, azonban azoknak a feldolgozása még 

nem engedélyezett. 

 

A Képviselő-testület 2020. január 1-től hatályon kívül helyezte a települési adóról 

szóló 46/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendeletet, ezért a földadóból származó 

bevétel nem várható. Van olyan adózó, aki ez idáig nem kérte földadóban 

túlfizetésének visszafizetését. A túlfizetés elévülési ideje 5 év, melyet addig nyilván 

kell tartani és az adózó kérésére 5 éven belül bármikor visszautalható.  2021. december 

31. napján 531 ezer forint túlfizetést és 192 ezer forint hátralékot tartunk nyilván. A 

hátralékok behajtása folyamatos, azonban elévülési időn belül visszamenőleg 

benyújthatják a nyilatkozatot arról, hogy kárenyhítési támogatást vettek igénybe az 

adott földterületre, így a települési adót törölnünk kell. 

 

2021. évben 2 millió Ft adóbírság került megfizetésre, a beszedett késedelmi pótlékok 

összege 3,2 millió Ft volt.  

 

A helyi adóbevételek a 2021. évben:  

 
A 2021. december 31-ig befolyt és a költségvetésnek átutalt adók (Ft) 

Helyi adók Befolyt adó 
Költségvetési 

terv 
Teljesítés 

Építményadó 114 260 933 Ft 141 000 000 Ft 81% 



Magánszemélyek 

kommunális 

adója 

67 491 696 Ft 68 000 000 Ft 99% 

Beszedett 

idegenforgalmi 

adó 

6 251 400 Ft 0 Ft  

Helyi iparűzési 

adó 
589 018 495 Ft 545 622 000 Ft 108% 

Gépjárműadó 0 Ft 0 Ft  

Késedelmi pótlék 

és bírság 
5 127 846 Ft 3 000 000 Ft 175% 

Talajterhelési díj 5 127 846 Ft 6 000 000 Ft 85% 

Települési 

földadó 
102 013 Ft 0 Ft  

Összes 

adóbevétel 
787 489 491 Ft 763 622 000 Ft 103% 

 

Az adócsoport feladatai között szerepelnek az ingatlanok értékbecslési ügyei is. 2021. 

évben összesen 436 esetben került kiadásra adó- és értékbizonyítvány főként 

halálesetek bekövetkezte miatt, hagyatéki eljárási ügyekhez, valamint végrehajtási 

eljáráshoz kapcsolódóan. A 2020-es évhez képest 99 darabbal nőtt a kiadott adó- és 

értékbizonyítványok száma. Adóigazolás 56 esetben került kiadásra vállalkozóknak és 

gazdasági társaságoknak, többségében pályázatokhoz. 

 

A 2019. évben került bevezetésre az a kedvezmény, amely alapján a 2019 szeptember 

1. napja után épült vagy bővült 1000 m2-t meghaladó alapterületű építmény esetén az 

1000 m2 feletti részre csak 250,- Ft/m2 az építményadó mértéke. A módosítás célja az 

volt, hogy több ipari építmény létesüljön, illetve a meglévők bővüljenek, így teremtve 

több munkahelyet. A kedvezményt a 2021 évben továbbra is csak egy cég vette 

igénybe. 

 

Végrehajtás: 

 

2021. évben 3 fő (Adócsoport) a jogi személyek hátralékainak behajtásával 

kapcsolatos feladatokat, továbbá a Hatósági Iroda átszervezése révén 1 fő a 

magánszemélyek és az idegen köztartozással kapcsolatos végrehajtási feladatokat látta 

el. 

2021. évben az Adócsoport 1383 db felszólítást küldött ki a hátralékos adózóknak. 

Ebből 465 db papíralapon tértivevénnyel, 499 db papíralapon tértivevény nélkül 

postán magánszemélyeknek, és 419 db elektronikusan egyéni vállalkozóknak és jogi 

személyeknek. 

A koronavírus járványra és a jó ügyfélkapcsolatra való tekintettel az elektronikus úton 

kiküldött felszólítások mellett az Adócsoport kollégái telefonos úton is megkeresték a 

tartozó vállalkozásokat a hátralékukra, illetve részletfizetési lehetőségre való felhívás 



érdekében. A legtöbb esetben a megkeresések célt értek, és a vállalkozások rendezték 

adótartozásaikat. A tavalyi évben 15 alkalommal került engedélyezésre részletfizetés.  

Amennyiben a felszólítás, illetve a megkeresés nem vezetett célra, úgy hatósági 

átutalás (inkasszó) került a hátralékos adózók bankszámlaszámaira. Jogi személyek 

esetében 54 db inkasszó került elrendelésre, összesen 20.560.789.- Ft hátralékra, ennek 

és a megkereséseknek a hatására 11.773.966.-Ft folyt be. A többi nyilvántartott 

hátralékostól a többszöri végrehajtási kísérlet sem vezetett eredményre, így esetükben 

elkezdtük a nyilvántartásban lévő bankszámlaszámok felülvizsgálatát.  

 

A fent leírtakon túl 551 db végrehajtási ügy (helyi adó és idegen helyről kimutatott 

köztartozás) volt 2021-ben nyilvántartásba véve, amelyekben a következő 

intézkedések történtek: 

- egészségbiztosítótól adatkérés 551 fő adósról 

- idegen köztartozással kapcsolatos ügy lezárva 51 db esetben (illetékes szerv 

megkeresésére válasz, valamint a befolyt összeg továbbutalása) 

- fizetési letiltás kezdeményezése 88 db ügyben 

- helyi adótartozással kapcsolatban felszólítások küldése: 1383 db 

 

A felszólításokat, munkabérből/nyugdíjból történő letiltásokat, inkasszót követően 

befolyt köztartozás összege 5.444.337.-Ft, amelyből az idegen helyről kimutatott 

számlára 678.743.-Ft folyt be. A 2020. évben magánszemélyek végrehajtásából 

2.601.946.-Ft folyt be, melyből az idegen helyről kimutatott tartozás 686.884.-Ft volt. 

Így jól látható, hogy a feladatkörök átszervezésével duplájára nőtt a magánszemélyek 

ügyében végrejhatás útján behajtott összeg.  

  



2. A 2021. évi adóellenőrzési program 

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján az adóhatóság köteles ellenőrzési feladatok 

ellátására is, mely az adóelkerülés feltárása mellett ösztönzi az adózókat a jogkövető 

magatartásra, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a 

továbbiakban Air.) 86. §-a alapján az adóhatóság az adótörvényekben és más 

jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének 

megállapítása, a kötelezettségek teljesítésének előmozdítása érdekében ellenőrzést 

folytat. 

 

Az adóellenőrzési program kifejezetten az építményadó, illetve a kommunális adó 

megfizetésének ellenőrzésére, a bejelentési kötelezettségek elmulasztásának feltárására 

épül. Ezeken kívül bevétel nyerhető még az adóhatóság végrehajtási tevékenységének 

megerősítésével is, amire a tavalyi évben sor került.  

 

Az Air. 89. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az adóhatóság az ellenőrzés célját az 

egyéb adókötelezettségek teljesítésére irányuló, ellenőrzéssel lezárt időszakot nem 

keletkeztető jogkövetési vizsgálattal valósítja meg.  

Az Air. 90. § (1) bekezdése szerint adóellenőrzés keretében az adóhatóság az adózó 

adómegállapítási, adatbejelentési, bevallási kötelezettsége teljesítését adónként, 

támogatásonként és időszakonként vagy meghatározott időszakra több adó és 

támogatás tekintetében is vizsgálja. 

Az Air. 91. (1) bekezdésének a), b), c) és d) pontja szerint az adóhatóság a jogkövetési 

vizsgálat keretében a bevallási időszak lezárását megelőzően is ellenőrizheti, hogy az 

adózó eleget tett-e a törvényekben előírt egyes adókötelezettségeinek, azokat 

határidőben, illetve az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére alkalmas 

módon teljesíti-e? Adatokat gyűjthet a nyilvántartásában és az adózó 

nyilvántartásában, bevallásában szereplő adatok, tények, körülmények 

valóságtartalmának, illetve ezek hitelességének megállapítása érdekében, vizsgálhatja 

a gazdasági események valódiságát és adatokat gyűjthet az ellenőrzési tevékenysége 

támogatása érdekében, így különösen becslési adatbázis létrehozásához, 

karbantartásához. 

 

A Hatósági Iroda Adócsoportja a 2022. évben két területen javasolja adóellenőrzés 

lefolytatását: 

 

Az idegenforgalmi adó vonatkozásában 

 

A szálláshelyek bejelentési kötelezettségének ellenőrzésével párhuzamosan a 

szálláshelykezelő szoftverek adatait egyeztetni kívánjuk az idegenforgalmi adó 

bevallásával annak megállapítása érdekében, hogy a szálláshely üzemeltetők az 

idegenforgalmi adó kedvezményeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

alkalmazzák-e. Ez az ellenőrzési program kitűzésre került a tavalyi évben, azonban 

idegenforgalmi adóra vonatkozó ellenőrzésre nem került sor, a veszélyhelyzetben 

meghozott intézkedések és az adórendelet módosításának elmaradása okán nem volt 

relevanciája. Az idei évben rendeződni látszik a veszélyhelyzet okozta állapot, így 

szükséges lenne az ellenőrzés lefolytatása. 



 

Az építményadó esetében 

 

Az adócsoport helyszíni ellenőrzések során kíván meggyőződni arról, hogy a gunarasi 

ingatlanok építményadó kedvezményét igénybe vevők valóban életvitelszerűen élnek-

e az érintett ingatlanban. Ez az ellenőrzési program kitűzésre került a 2020-as évben, 

azonban a 84/2020. (VI. 30.) Kt. határozat módosította az ellenőrzések körét, és más 

fonottasabb ellenőrzési célokat határozott meg, így nem került sor a végrehajtására. 

 

A jelenlegi rendelkezés alapján az adó évi mértéke az ingatlan-nyilvántartásban üdülő, 

hétvégi ház megnevezéssel nyilvántartott építmény esetében 700,-Ft/m2. A 

Gunarasfürdő területén található üdülő, hétvégi ház megnevezéssel nyilvántartott 

építmény utáni építményadó-fizetési kötelezettséget illetően adókedvezmény iránti 

kérelemmel élhet az adóhatóság felé az a magánszemély, aki az építmény tulajdonosa 

vagy az építményt terhelő vagyoni értékű jog jogosítottja, amennyiben az építményben 

egyedül vagy hozzátartozójával együtt életvitelszerűen lakik. A kedvezmény és a piaci 

helyzet alakulása miatt egyre többen költöznek ki életvitelszerű ottlakás céljából 

Gunarasfürdő városrészbe. A nevéből adódóan is látszik, hogy ez egy üdülő rész, 

amely az ott ingatlannal rendelkező tulajdonosok/bérlők nyári, pár hónapos ott 

tartózkodására kiépített terület. Infrastrukturális szempontból (ivó- és 

szennyvízhálózat, útburkolat stb.) nincs felkészülve a tömeges és életvitelszerű ott-

tartózkodásra. A kedvezmény 2018-ban 1.831.251.-Ft, 2019-ben 2.098.781.-Ft, a 2020 

-ben 2.613.794,- Ft, a 2021 évben pedig 3.031.611.-Ft adókiesést jelentett. Ez az 

összeg évről évre nő, így szükséges annak ellenőrzése, hogy a kedvezményt mindenki 

jogosultan veszi-e igénybe. 

 

Az Air. 87. (1) bekezdésének ba) pontja alapján kötelező az adóellenőrzést 

lefolytatni az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóellenőrzés esetén, az 

önkormányzat képviselő-testületének határozata alapján, így javasoljuk, hogy a 

felsorolt kettő terület adóellenőrzése kerüljön elrendelésre. 

 

I. Határozati javaslat 

a 2021. évi helyi adóztatási feladatok ellátásról szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat helyi 

adóztatási feladatainak ellátásról szóló 2021. évi beszámolót elfogadja.  

 

II. Határozati javaslat 

a 2022. évi adóellenőrzési programról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy az 

önkormányzati adóhatóság ellenőrizze a szálláshely szolgáltatók idegenforgalmi 

adóra vonatkozó bevallásait, és ennek érdekében, majd az ellenőrzés 

eredményének függvényében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 



2. A Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzati adóhatóság ellenőrizze, 

miszerint a gunarasi építmények tulajdonosai teljesítik-e az önkormányzati rendelet 

előírásainak megfelelő feltételeket annak igazolására, hogy a kedvezményt 

jogosultként veszik-e igénybe. 
 

Határidő: 2022. december 31.  – az adóellenőrzések lefolytatására 

Felelős: Jegyző  

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 
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