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<Végrehajtási eljárás>
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése
Jegyző
2. A hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró
szerv illetékességi területe
Érd MJV közigazgatási területe
3. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
-

Megkeresés köztartozás behajtására
Visszaigazolás jövedelem letiltásáról

4. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült a végrehajtással
kapcsolatos készkiadások és költségátalány a köztartozás fizetésre kötelezettjét - az adózót terhelik.
5. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az adót a törvényekben meghatározott esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály
kötelez. Az esedékesség időpontjáig meg nem fizetett adó, az adók módjára behajtandó köztartozás,
valamint a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás (tartozás) fennállása esetében az
önkormányzati adóhatóság köteles a végrehajtási eljárást megindítani. Az adóhatóság a tartozás
megfizetésére az adóst felhívhatja, eredménytelen felhívás esetén, továbbá ha a felhívás alkalmazása
a körülmények alapján célszerűtlen, a végrehajtást megindítja. A végrehajtási cselekmények
sorrendjét, időpontját az adóhatóság e törvény keretei között maga határozza meg. A végrehajtási
cselekmények közül azokat kell foganatosítani, amelyekkel a leghatékonyabban érhető el a
végrehajtás célja, ugyanakkor az adósra nézve - az arányosság elvének figyelembevételével - a
legkisebb mértékű korlátozással jár. Az adós - jogszabályban meghatározottak szerint - köteles a
végrehajtással kapcsolatban felmerült valamennyi költség, így a készkiadás, a költségminimum és
jogszabályban meghatározottak szerint a végrehajtási költségátalány megfizetésére.
6. Az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási vagy
közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Érd MJV Polgármesteri Hivatala
2031 Érd, Postafiók 31.
Ügyfélszolgálat: Polgárok Háza – Érd, Alsó utca 3. földszint
Ügyfélszolgálat nyitvatartási idő:
Hétfő: 8:00-12:00; 13:00-17:30
Kedd: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Csütörtök: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Péntek: 8:00-13:00; -----Ügyfélfogadás rendje: Hétfő 13:00-17:30; Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:30
Hivatali Kapu: ERDPH
KRID szám: 707189964
7. Az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
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A végrehajtási eljárások – az adók módjára behajtásra kimutatott tartozások kivételével - hivatalból
indulnak.
8. Az ügyben használt formanyomtatványok listája
Elektronikusan benyújtható űrlapok elérhetősége:
E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu)
- Megkeresés köztartozás behajtására
- Visszaigazolás jövedelem letiltásáról
Papír alapon és elektronikusan benyújtható űrlapok elérhetősége:
https://www.erd.hu/e-ugyintezes/adoigazgatasi-ugyek/adougyek
- Jövedelem letiltás visszaigazolás adatlap
9. Az ügyben igénybe vehető elektronikus programok elérése
E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu)
https://www.erd.hu/e-ugyintezes/adoigazgatasi-ugyek/adougyek
10. A kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az
ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény,
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
A végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány
megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 8/2018. (III.18.) NGM rendelet
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