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Bódisné Görbe Krisztina
JÁSZBERÉNY ADÓBEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
ÉS A LEGNAGYOBB IPARŰZÉSI ADÓFIZETŐ VÁLLALKOZÁSOK
A városban a közhatalmi bevételek meghatározó része a helyi adókból és a gépjárműadóból
származik. A 2018. évben városunkban 3 430 vállalkozás végzett jövedelemszerző tevékenységet, ebből 1 377 cég és 1 083 fő egyéni vállalkozó fizetett helyi iparűzési adót, továbbá 970
vállalkozás részesült valamilyen adómenteségben. Építményadóban 3 942, telekadóban 428,
magánszemély kommunális adójában 2 467, gépjárműadóban 9 631 adófizető és idegenforgalmi adóban 21 szállásadó volt nyilvántartva.
Az adóbevételek nagyságát elsősorban az határozza meg, hogy az önkormányzatok milyen helyi adókat vezetnek be, a törvényi előírások mentén hogyan szabályozzák az adók
mértékét és milyen helyi adókedvezményeket, adómentességeket adnak. A szabályozásokon
túl az adóbevételek nagysága függ az önkormányzat illetékességi területén tevékenységet
végző vállalkozások számától, a működésük eredményességétől, a lakosság fizetőképességétől, valamint a helyi turizmustól.
A helyi adókból származó bevétel teljes egészében az önkormányzatokat illeti meg. A
gépjárművek adóztatása törvényi szabályozás alapján történik és az abból származó bevétel
40%-a az önkormányzati költségvetés, 60%-a az országos költségvetés része.
Jászberény Város Önkormányzata az 2018. évre összesen 3 017 680 Ft közhatalmi bevételt
tervezett a költségvetésében, amelyből adóbevétel jogcímen 2 998 900 Ft-ot bevételt várt. A
tervezett adóbevételi számhoz képest a tényleges bevétel 172 millió forinttal teljesült túl.
1. számú táblázat: Adóbevételi terv teljesítése 2018. évben

Helyi iparűzési adó
Építményadó
Telekadó

Költségvetésben tervezett
bevétel (eFt)
2 440 000
340 000
62 000

Tényleges bevétel
(eFt)
2 600 558
346 239
65 379

Magánszemély kommunális adója

22 000

18 172

Idegenforgalmi adó
Gépjárműadó

4 900
130 000

6 468
134 575

Összesen

2 998 900

3 171 391

Adóbevételek

Forrás: Jászberény PH Adóigazgatási Iroda
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Az adóbevételek összesítve évről évre növekedést mutatnak. Az adókból származó bevételek összege – a 2014. évi és a 2018. évi adatokat összehasonlítva – összesen 534 millió forinttal növekedett anélkül, hogy az önkormányzat adómértéket emelt volna. Továbbá ugyanezen időszak tekintetében figyelemre méltó a helyi iparűzési adóbevétel alakulása, mely 462
millió forint emelkedést mutat. A vagyoni típusú (építményadó, telekadó, kommunális adó)
adóbevétel összesen 47 millió forinttal növekedett annak ellenére, hogy az önkormányzat
magánszemély kommunális adójában adómértéket csökkentett 2018 év május 1-jétől. Végül
18 millió Ft adóbevétel növekedés mutatható ki a gépjárműadóban.

Jászberénynek a vállalkozók által megfizetett helyi iparűzési adóból származik a legnagyobb adóbevétele. A helyben bevezetett adózási szabályok szerint azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1,6 millió forintot, vagy
háziorvos, védőnő vállalkozók esetén a 20 millió forintot, nem keletkezik Jászberényben
adófizetési kötelezettsége helyi iparűzési adóban. Az adófizetők száma az előző évhez képest
134-gyel növekedett.

2. számú táblázat: Adóbevételek megoszlása az 2014-2018. évebekben

2017. év

2018. év

Adófizetők száma (fő)

2 326

2 460

Jogi személyek (fő)

1 390

1 377

Magánszemélyek (fő)

936

1 083

1,6 millió Ft alatti adómentes adóalappal rendelkező adózók (fő)

953

951

20 millió Ft alatti adómentes adóalappal rendelkező háziorvos, védőnő
adózók (fő)

18

19

Adómentesség alapján
elengedett adó (eFt) 1,6

12 594

12 463

Megfizetett adóelőleg (eFt)

2 173 220

2 357 558

December 20-i adófeltöltés
(eFt)

258 200

243 000

Költségvetési bevéltel összesen (eFt)

2 431 420

2 600 558

Adónemek

2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
Bevétel (eFt) Bevétel (eFt) Bevétel (eFt) Bevétel (eFt)

2018. év
Bevétel
(eFt)

Helyi iparűzési
adó

2 138 394

2 347 800

2 419 070

2 431 420

2 600 558

Építményadó

303 793

318 166

329 027

334 237

346 239

Telekadó

57 385

74 757

58 177

68 469

65 379

Magánszemély
kommunális
adója

21 568

21 506

21 155

22 390

18 172

Idegenforgalmi
adó

0

0

3 614

4 979

6 468

Gépjárműadó

116 138

120 497

115 754

125 294

134 575

Összesen

2 637 278

2 882 726

2 946 797

3 006 648

3 171 391

Forrás: Jászberény PH Adóigazgatási Iroda

3. számú táblázat: A helyi iparűzési adóbevallások összesített adatai az 2017-2018. években

Forrás: Jászberény PH Adóigazgatási Iroda
A város életében kiemelt szerepet töltenek be a nagy adófizető vállalkozások. Az általuk
fizetett adók biztonságos alapot nyújtanak a város kiegyensúlyozott gazdálkodásához, fejlődéséhez, az élhető környezet megteremtéséhez. Az elmúlt évekhez hasonlóan adóirodánk
megkérte az 2018. év 20 legnagyobb helyi iparűzési adófizető engedélyét a TOP20-as rangsor publikálásához. A beérkezett nyilatkozatok alapján a legnagyobb adófizetők a befizetés
mértéke szerinti csökkenő sorrendben az alábbiak:
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1. ELECTROLUX LEHEL KFT.
2. JÁSZ-PLASZTIK KFT.
3. Nem járult hozzá a megjelenéshez
4. DOMETIC ZRT.
5. FORTACO ZRT.
6. SCINTILLA KFT.
7. PALMI-TOP KFT.
8. SZATMÁRI KFT.
9. TREND KFT.
10. JÁSZ-PLASZTIK RENT KFT.
11. TREND HR SOLUTIONS KFT.
12. MOLTEAM KFT.
13. JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM KFT.
14. CO-OP STAR ZRT.
15.SIGNÁL-PRINT KFT.
16.SAMYANG EP MAGYARORSZÁG KFT.
17. Nem járult hozzá a megjelenéshez
18. Nem járult hozzá a megjelenéshez
19. SZERENCSEJÁTÉK ZRT.
20. AUTOELEKTRO KFT.
Hosszú évek óta az első két helyen álló Electrolux Lehel Kft. és Jász-Plasztik Kft. Jászberény gazdaságának meghatározó vállalkozásai, akik az elmúlt időszakban a befizetett adóforintjaikkal nagyobb mértékben járultak hozzá a város működéséhez, fejlődéséhez. 2018.
évben a 20. helyen új nagy adófizetőként jelent meg a gépjárműipari és elektronikai egységeket gyártó Autoelektro Kft.
Jászberény adófizető lakosainak és vállalkozásainak köszönhetően az elmúlt időszakban
biztosított volt a folyamatosan emelkedő adóbevételi forrás, amely a város kiegyensúlyozott
gazdálkodását segítette, gazdasági erejének és adóerőképességének növekedését eredményezte.

Gazdaság és társadalom

153

Lengyel Ármin
GALAMB TARTÁSTECHNOLÓGIÁK HATÉKONYSÁGÁNAK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Bevezetés
A mai rohanó világunkban a galambtartás- és tenyésztés a legkülönbözőbb foglalkozású, helyzetű és korú emberek életében jelent egy semmi mással nem pótolható értéket. Hazánkban a
múlt század második felétől volt hagyománya a pecsenyegalamb előállításnak, de ez a rendszerváltás után szinte teljesen elveszett. Az volt az elképzelésem, hogy a lefolytatott vizsgálataim eredményeit minél több emberhez eljuttassam, és ezzel népszerűsítsem ezt a számomra
igen fontos szabadidős tevékenységet. Remélem jó színben tudom feltüntetni a galambtartást,
és néhányan kedvet kapnak ezen csodálatos állatok tartásához.
Vizsgált paraméterek
Vizsgálataim során postagalamb párok szaporaságát, illetve utódnevelő képességét kívántam
nyomon követni különböző tartástechnológiák között. Azért ezt a fajtát választottam, mert sok
helyen még manapság is ezekkel termelnek galambhúst a családi gazdaságok. Szilárd szervezetüknek és igen nagy ellenálló képességüknek köszönhetően jobban beleillenek egy családi,
intenzívnek semmiképp sem mondható gazdaságba. A kapott eredmények és adatok alapján
vizsgáltam továbbá az egyes paraméterek összefüggéseit, célul tűzve ki olyan következtetések
levonását, amelyek segíthetik a postagalambászatban pozitívan értékelt tulajdonságokban végezhető szelekciós munkát és a megfelelő technológia kiválasztását. Iránymutatást adva ezzel
azoknak is, akik az elkövetkezendőkben szeretnének galambtartásba kezdeni és családjuknak
galambhúst előállítani. Remélhetőleg segít majd a kezdetben felmerülő döntések meghozásában is. Az előbb leírtak vonatkozásában vizsgáltam:
- a tojástermelés intenzitását
- az egész tenyészidőszak alatti teljesítményt
- a tojások minőségét
- ezen belül a tojások hosszát és szélességét, továbbá az ezekből számolható index mértékét
- a tojások tömegét
- a felnevelt utódok élő- és vágott (grill) tömegét, továbbá az ebből kalkulálható kitermelési
%-ot.

