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T Á J É K O Z T A T Ó 

Számlaegyenleg Értesítőről 

 
Az önkormányzati adóhatóság augusztus 18-án megkezdte a helyi adók és a gépjárműadó 
2014. második félévi részletét is tartalmazó „Számlaegyenleg Értesítők”, valamint az adók 
befizetésére szolgáló készpénz átutalási megbízások (sárga csekkek) postázását. 
 
A „Számlaegyenleg Értesítőben” adózóinkat érintő helyi adókról, gépjárműadó tartozásokról 
folyószámla szintű tájékoztatást nyújtunk. 
 
Amennyiben az adózónak helyi adó, gépjárműadó, illetve egyéb lejárt esedékességű köz-
tartozása, illetve túlfizetése van, valamint a 2014. szeptember 15-én esedékes második 
félévi fizetési kötelezettsége előírásra került, úgy valamennyi, érintett adófolyószámlájáról 
kivonatot küldünk. Az „Értesítőn” megjelenő előírások adószámlánként összesítetten tartal-
mazzák az adóhatóság által a folyószámlán bekönyvelt előírásokat, jóváírásokat, pénzforgalmi 
adatokat, valamint a felszámított késedelmi pótlék összegét.  
 
A fizetési kötelezettséget a vállalkozói bankszámlával rendelkező adózónak átutalási 
megbízással (az adószám feltüntetésével), a vállalkozói bankszámlával (pénzforgalmi 
számlával) nem rendelkező adózónak belföldi készpénz átutalási megbízáson (csekken) 
vagy lakossági folyószámlájáról történő átutalással kell adónemenként teljesítenie. 
 
Az adónemekhez kapcsolódó megfelelő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számlaszámok a „Szám-
laegyenleg értesítőn” és honlapunkon (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu) is megtalálhatóak. 
Az esetleges túlfizetések átvezetéséről, illetve kiutalásáról az önkormányzat által rendszeresí-
tett – az értesítőhöz mellékelt, illetve a honlapról is letölthető – nyomtatványon (kérelmen) 
lehet rendelkezni. 
 
A 130 Ft összeget el nem érő tartozások és túlfizetések a számlakivonatokon nem kerül-
tek megjelenítésre. 
 
Kérjük, hogy amennyiben lehetősége van rá, – magánszemélyek esetében – az értesítőhöz 
mellékelt készpénz átutalási megbízást (csekket) az OTP Bank Nyrt. fiókjaiban szíveskedjék 
befizetni. 
 

Az Önkormányzati adóhatóságnál rendszeresített adó-számlaszámok: 

• 11734114-15350064-02440000 - Építményadó számla 
• 11734114-15350064-02990000 - Vállalkozók kommunális adója számla 
• 11734114-15350064-03090000 - Idegenforgalmi adó számla 
• 11734114-15350064-03540000 - Helyi iparűzési adó számla 
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• 11734114-15350064-08970000 - Gépjárműadó számla 
• 11734114-15350064-03470000 - Közigazgatási hatósági eljárási illetékbeszedési számla 
• 11734114-15350064-03780000 - Késedelmi pótlék számla 
• 11734114-15350064-03610000 - Bírság, végrehajtási ktg, önellenőrzési pótlék számla 
• 11734114-15350064-03920000 - Talajterhelési díj számla 
• 11734114-15350064-08800000 - Egyéb bevételek számla 
• 11734114-15350064-04400000 - Idegen bevételek elszámolási számla 

 
A „Számlaegyenleg Értesítővel” kapcsolatos észrevételeiket elsősorban írásban várjuk. Ügy-
félfogadási időben (hétfő: 13h-16h, szerda: 8h-18h, péntek: 8h-12h) a Polgármesteri Hiva-
tal Adó és Végrehajtási csoportjánál személyes egyeztetésre is lehetőséget biztosítunk. Akár 
írásban, akár szóban történik mindez, az észrevételt alátámasztó bizonylatokat, dokumentu-
mokat szíveskedjenek becsatolni, illetve magukkal hozni.  
 
Elérhetőségek/ügyintézők:  
 

- 49/548-044 Brunyánszky Ibolya   helyi iparűzési adó 
- 49/548-025 Grigorica Ilona   gépjármű adó 
- 49/548-027 Csomósné Kováts Heléna  építményadó 

idegenforgalmi adó 
talajterhelési díj 
vállalkozók kommunális adója (2010-ig) 

- 49/548-067 Kiss Józsefné    végrehajtási ügyek (magánszemélyek) 
- 49/548-033 Matusz Péterné dr. Takács Mónika végrehajtási ügyek (társaságok) 

 
Az adótitok szabályainak megfelelően telefonon a folyószámlával kapcsolatosan csak általá-
nos tájékoztatást adhatnak kollégáink, ebben kérjük megértésüket! 
 
 
 
                                                                              Polgármesteri Hivatal 
 Pénzügyi,Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
                                                                    Adó és Végrehajtási csoport 


