
Az ügytípus megnevezése:  Adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása  

Eljáró osztály: Gazdasági Osztály 

Illetékességi terület: Sárbogárd 

Eljárási illeték: Illeték- és díjmentes  

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok 

Az ügytípushoz nem tartozik formanyomtatvány. 

Alapvető eljárási szabályok, 
jogszabályok 

Az eljárás az adók módjára behajtandó köztartozást nyilvántartó szerv 
megkeresése alapján indul. 
A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adó és adók módjára 
behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 
13/1991. (V.21.) PM rendelet. 

Eljárás megindító irat benyújtásának 
módja (helye, ideje) 

Az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget 
megállapító, nyilvántartó szerv, illetőleg a köztartozás jogosultja a fizetési 
határidő lejártát követő 15 nap elteltével megkeresi az adóhatóságot behajtás 
végett, ha a köztartozás összege eléri vagy meghaladja a 10.000 forintot, 
ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja esetén az 5.000 
forintot. Amennyiben a hátralék későbbi megfizetése veszélyeztetett, az 
adóhatóság soron kívül is megkereshető. Az adók módjára behajtandó 
köztartozásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha az 
illetékességi területén folytatott végrehajtás akadálya vagy eredménytelensége 
esetén a köztartozás beszedésére jogosult önkormányzati adóhatóság másik 
önkormányzati adóhatóságot keres meg behajtás végett. 

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a bírósági végrehajtásról 
szóló 1994. évi LIII. törvény valamint az adók módjára behajtandó 
köztartozásokról szóló 13/1991 (V.21) PM rendelet  szabályai szerint 
végrehajtási cselekmények foganatosítására kerül sor: 
- munkabér (nyugdíj, egyéb járandóság) letiltása 
- azonnali beszedési megbízás 
- ingóvégrehajtás 
- ingatlan végrehajtás 

 
A köztartozás – annak fajtájától függően – az adóhatóság alábbi számláira 
fizethető meg: 
1.) Egyéb bevételek beszedési számla:          11500092-11100032 
2.) Idegen bevételek elszámolási számla:       11500092-11023270 
 

Elektronikus ügyintézés nincs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Az ügytípus megnevezése: Gépjárm űadó fizetési kötelezettség szüneteltetése, 
gépjárm űadó mentesség 

Eljáró osztály: Gazdasági Osztály 

Illetékességi terület: Sárbogárd 

Eljárási illeték: Illeték- és díjmentes  

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok 

- Bevallás gépjárműadóról a Sárbogárdi önkormányzati 
adóhatósághoz 
- Rendőrhatóság igazolása arról, hogy a gépjármű jogellenesen 
került ki az adóalany birtokából  

Alapvető eljárási szabályok, jogszabályok 

Bevallás benyújtása a szükséges melléklettel az adófizetés 
szünetetetése feltételeinek beálltát ( a gépjármű jogellenes birtokból 
kikerülését ) követő 15 napon belül. 
 
A szüneteltetés a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 
4.§ (4) bekezdése és 5. § f) pontja alapján. 
 

Eljárás megindító irat benyújtásának módja 
(helye, ideje) 

Személyesen osztályunk, ügyfélszolgálatunk ügyfélfogadási idejében 
vagy postai úton. 

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás  

Kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármű a 
rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany 
birtokából. A gépjárműadó fizetési kötelezettség szünetelése a 
jogellenes cselekmény bekövetkezését követő hónap első napjától 
annak a hónapnak az utolsó napjáig tart, amelyben a jármű az 
adóalany birtokába visszakerült. A szünetelés időszakára 
időarányosan eső adót nem kell megfizetni, erről az adóhatóság 
határozatban értesíti az adóalanyt. Ha a gépjármű nem kerül vissza 
az adóalany birtokába, akkor a jogellenes állapot bekövetkezésének 
időpontját követő év utolsó napján ezen gépjárműre az 
adókötelezettség megszűnik. 
 
A súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott 
kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt 
álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személy rendszeresen 
szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, 
mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW 
teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő 
személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint erejéig  mentes a 
gépjárműadó alól. Ha a mentességre jogosult adóalany 
adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több 
személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a 
legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.  

Ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok 

Bevallás gépjárműadóról a Sárbogárdi önkormányzati 
adóhatósághoz 

Elektronikus ügyintézés nincs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Az ügytípus megnevezése:  Gépjárm űadó megállap ítása  

Eljáró osztály: Gazdasági Osztály 

Illetékességi terület: Sárbogárd 

Eljárási illeték: Illeték- és díjmentes.  

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok 

A közúti közlekedési nyilvántartó szerv, a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv a 
járműnyilvántartásból, valamint az 1992. évi LXVI. törvény szerinti 
nyilvántartásából szolgáltat adatot a gépjárműadó kivetésre 
illetékes települési önkormányzati adóhatósággal. 

Alapvető eljárási szabályok, jogszabályok 

Az adó megállapítása a közúti közlekedési nyilvántartó szerv, a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő 
központi szerv által a járműnyilvántartásból, valamint az 1992. évi 
LXVI. törvény szerinti nyilvántartásából megküldött, az adott év 
január 1-jei állapotnak megfelelő, illetve havonta a változásokat 
tartalmazó adatszolgáltatás alapján történik. 
 
Az adóztatás alapja a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII. 
törvény. 

Eljárás megindító irat benyújtásának módja 
(helye, ideje) Az eljárás hivatalból indul.  

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás  

Az adatszolgáltatás alapján az adóhatóság megállapítja (kiveti, 
törli, módosítja) az adót, s erről határozatban értesíti az ügyfelet. 
Az adó alanya  - meghatározott kivételekkel - az, aki a gépjárm ű 
hatósági nyilvántartásban az év els ő napján üzemben 
tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel.  Több 
tulajdonos vagy üzemben tartó esetén az, akinek a nevére a 
forgalmi engedélyt kiállították.  
Az adó alapja  személyszállító gépjárm ű (kivéve autóbusz) 
esetén a nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye kilowattban 
kifejezve. Tehergépjárm ű esetén a gépjármű saját tömege, 
növelve a raksúlya 50 % -ával. Autóbusz, nyerges vontató, 
lakópótkocsi esetén az önsúlya.  
Az adó mértéke  a személyszállító gépjárm űvek (kivéve 
autóbusz) esetén: 
- gyártási évben és azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW , 
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben             300 Ft/kW 
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben          230 Ft/kW, 
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben        185 Ft/kW 
- gyártási évet követő 16. és az azt  
   követő naptári években                                    140 Ft/kW.  
Adókedvezmény személyszállító gépjárműre nem adható. 
Tehergépjárm ű, autóbusz, nyerges vontató, lakópótkocsi, 
lakókocsi  esetén az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 
100 kg-ja után 1380  Ft, a légrugós  vagy azzal egyenértékű 
rugozási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz 
esetén 1.200 Ft.  
Az adható adókedvezményt a  gépjármű környezetvédelmi 
osztályba sorolása határozza meg. (5,6,7,8 kód: 20%, 9, 10, 11, 12 
kód: 30 % - kivéve nyerges vontató, amely után 50%  kedvezmény 
jár).  

A gépjárműadó számla száma:  
11500092-11100070 

Az adót félévenként, két egyenlő részletben kell megfizetni, 
melynek határideje az adóév március 15-e, illetve szeptember 15-e. 
(Évközi adókötelezettség keletkezésekor, változásakor az erről 
szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül) 
FONTOS! Minden változást, amely akár a gépjárm űvet, akár a 
tulajdonost, üzemben tartót érinti a Polgármesteri Hivatal 
Okmány Irodában kell bejelenteni a változást követ ő 15 napon 
belül 

Elektronikus ügyintézés nincs 

 



 

Az ügytípus megnevezése: Helyi ipar űzési adó bejelentkezés, bevallás 
feldolgozása 

Eljáró osztály: Gazdasági Osztály 

Illetékességi terület: Sárbogárd 

Eljárási illeték: Illeték- és díjmentes  

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok 

- Egyéni Vállalkozók, őstermelők  
- Társas Vállalkozások és Gazdálkodó Szervezetek 
- Hitelintézetek és Pénzügyi Vállalkozók 
- Biztosítók 
Helyi Iparűzési Adójának bejelentkezés és bevallás nyomtatványa  

Alapvető eljárási szabályok, jogszabályok 
Eljárás az ügyfél bejelentkezésével, bevallásával indul. 
Az adóztatás alapja az 1990.évi C. törvény a helyi adókról és a  
41/2007 (XII.18.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról. 

Eljárás megindító irat benyújtásának módja 
(helye, ideje) 

Személyesen osztályunk, ügyfélszolgálatunk ügyfélfogadási 
idejében, vagy postai úton történhet. – Bejelentkezés: az 
adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül 
– Éves bevallás: adóévet követő év május 31.  

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás  

Megállapítása: önadózással  
 
Fizetési id őpontok : 
Folyó évi előleg: március 15. és szeptember 15. 
Előző évi adó kiegészítése a végleges adó összegére 
(visszaigénylés megnyíltának napja) adóévet követő év május 31. 
Feltöltési kötelezettséggel rendelkezők: adóév december 20. 
 
Számlaszám:  11500092-11100104 
  
Ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési 
adót - a megfizetés határidejével egyezően – a tevékenység  
befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tenni, 
illetve az adót megfizetni. 
  
A naptári évt ől eltér ő üzleti évet választó adózók 
adómegállapítási, adóbevallási és befizetési kötele zettségei 
A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó törvényben vagy 

más jogszabályban előírt adókötelezettségeit a következő 
eltérésekkel teljesíti: 

A vállalkozók helyi iparűzési adó tekintetében az adómegállapítási, 
bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési kötelezettségét az üzleti 
év első napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie. 

Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő befizetési 
kötelezettségek 

a) A vállalkozó a helyi iparűzési adó előlegét két részletben, az 
adóév harmadik hónapjának 15. napjáig, illetve kilencedik 
hónapjának 15. napjáig fizeti meg. 

b) A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó 
összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak a helyi 
iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére 
az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell kiegészítenie. 

   A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított 
tényleges adó különbözetét az adóév utolsó napját követő 150. 
napig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza. 

   A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a Sárbogárd Város 
Képviselőtestületének 41/2007. (XII.18.) önkormányzati 
rendelete alapján az adót az adózó önadózással állapítja és 
fizeti meg.  

  
Az adókötelezettség és az adó alanya: 
Az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási 
tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység). Alanya a 
vállalkozó.  
 
 
 
 



Az adó mértéke:  
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. valamint Sárbogárd Város 
Képviselőtestületének 41/2007. (XII.18.) önkormányzati 
rendeletében szabályozottak szerint. 
 

Ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok 

-  nyilatkozat 
-  bejelentkezés nyomtatványa 
-  helyi iparűzési adóbevallás nyomtatványa 
- bevallás helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséhez 

Kitöltési útmutatók A kitöltési útmutatók az egyes nyomtatványok mellett szerepelnek. 

Elektronikus ügyintézés nincs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Az ügytípus megnevezése:  Talajterhelési díj bevallás feldolgozása  

Eljáró osztály: Gazdasági Osztály 

Illetékességi terület: Sárbogárd 

Eljárási illeték: Illeték- és díjmentes  

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok BEVALLÁS talajterhelési díj  

Alapvető eljárási szabályok, jogszabályok 

Eljárás az ügyfél bevallásával indul. 
Alapja a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX 
törvény és a Sárbogárd Város Képviselőtestületének 
27/2004.(VIII.5.) önkormányzati rendelete 

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, 
ideje) 

Személyesen osztályunk, ügyfélszolgálatunk ügyfélfogadási 
idejében, postai úton történhet. 
Tárgyévet követő év március 31-e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIZETÉSI IDŐPONTOK 
Díj: A  tárgyévet követő március hó 31-ig. 
 
Számlaszám: 11500092-11026266 
 
 
ALANYA:   
A kibocsátó a talajba juttatott, a törvényben meghatározott 

környezetterhelő anyagok minden egysége után 
környezetterhelési díjat köteles fizetni. 

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót 
terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási 
hatósági engedélyezés alá eső szennyvízelhelyezést 
alkalmaz, azaz kommunális (háztartási) jellegű 
szennyvizet termel, melynek mértéke nem haladja meg 
az évi 500 m3-t. Amennyiben a közcsatornát év közben 
helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót 
a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól 
terheli. 

A talajterhelési díj 50 %-át kell megfizetni, ha a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára 2012. február 1. és 
2012. december 31. között rákötött: 

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki 
külön jogszabályok szerint egyedi szennyvíz-elhelyezési 
kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító 
kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen 
környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő 
objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti 
vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, 
ammónium-, szulfát-, vagy kloridtartalom egyik 
komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 
2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését 
követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében 
mért értékeket. A felmérés eredményét a kibocsátó 
köteles öt évig megőrizni és ellenőrzés esetén az 
adóhatóság rendelkezésére bocsátani. 

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinek 
kizárólag kerti csapról, illetve közkútról van vízvételi   
lehetősége, illetve lakásában a vízvételi lehetőség adott, de 
fürdőhelyiséggel, WC-vel nem rendelkezik és a vízvételi 
hely korábban engedélyezett szennyvízszikkasztóhoz vagy 
zárt szennyvíztárolóhoz nem csatlakozik.  
 



 
 
 
 
Továbbá nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a 
kibocsátót sem, aki a műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára 300.000 Ft bruttó összeget meghaladó 
kivitelezési + tervezési költséggel tudná a bekötő szennyvíz 
vezetékét kiépíteni. A közcsatornára történ ő rákötés 
bekerülési költségér ől az igazolást a Fejérvíz Zrt. (7000 
Sárbogárd, Tinódy út 146-148.) állítja ki. 
Kérelemre tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj 
megfizetése alól a természetes személy kibocsátó, akinek 
a) a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes 
nyugdíjminimum 100 %-át, 

b) egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a kérelem 
benyújtásakor érvényes nyugdíjminimum 150 %-át, 

c) a 70. életévét betöltötte. 
A díjmentesség feltételeit lakcímkártyával, 
jövedelemigazolással a bevallás benyújtásakor igazo lni 
kell. 
 
 
BEJELENTÉS:  
Önbevallás útján. A tárgyévet követő március hó 31-ig. 
 
MÉRTÉKE 
A talajterhelési díj mértékét (M) a díjalap (A), az egységdíj 
(E), a területérzékenységi szorzó (T) szorzata határozza 
meg. 

M = A × E × T  

A talajterhelési díj alapja (A) a szolgáltatott (kinyert) és a 
hitelesített vízórával mért víz mennyisége csökkentve a 
vezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve 
a 8/2000. (X.18.) KöViM rendeletben foglaltak szerint 
locsolási célú felhasználásra figyelembe vett 
vízmennyiséggel(. 
A talajterhelési díj alapja (A) csökkenthető azzal a 
számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó a 
szennyvíztárolójából olyan, arra feljogosított szervezettel 
szállíttat el, amely a szippantott folyékony hulladék 
jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. Valamint 
csökkenthető a fent leírtakat figyelembe véve. 

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: E= 1200 Ft/m

3

. 
A talajterhelési díj területérzékenységi szorzója Sárbogárd 
Város Közigazgatási területére T= 1,5. 

 
 
FIZETÉSI FELTÉTELEK: 
 
A kibocsátó a bevallás évét megelőző év – bázisév – 
vízfogyasztását köteles figyelembe venni a díjalap 
meghatározásakor. 
A kibocsátó a tárgyévet követő március 31-ig fizeti meg 

talajterhelési díjat. 
2007. évre a kibocsátó a megállapított talajterhelési díj 75 

%-át köteles megfizetni. 
2008. évre a kibocsátó a megállapított talajterhelési díj 90 

%-át köteles megfizetni. 
2009. évtől a kibocsátó a megállapított talajterhelési díj 100 

%-át köteles megfizetni. 
 
FELHASZNÁLÁS: 
A települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó 

bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, 
minőségi védelmére használhatja fel. Ilyen 
felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a 



szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a települési 
monitoring kialakítása és működtetése, a tartós 
környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a 
tényleges szennyezőforrások szennyezésének 
megelőző, illetve utólagos műszaki védelme. 

ELLENŐRZÉS:  
A közműves ivóvízellátást végző közszolgáltató minden év 
február 20. napjáig adatot szolgáltat az önkormányzati 
adóhatóság számára a szolgáltatásába bekapcsolt 
talajterhelési díjfizetésre kötelezettek előző évi  
vízfogyasztásáról. 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok - Bevallás talajterhelési díj megállapításához 

Elektronikus ügyintézés nincs 

 


