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20. számú előterjesztés

TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselők köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétele iránti kérelmezési és
adatbázisban való szereplési kötelezettségének teljesítéséről
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. december 19-én tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A közélet tisztaságának biztosítását és a korrupció megelőzését szolgálja a
vagyonnyilatkozattételi kötelezettség, mely érinti a polgármestert, az alpolgármestert, az
önkormányzati képviselőt, és a bizottsági tagot.
E kötelezettség mellett az összeférhetetlenségi szabályokat az Mötv. 36. §-a tartalmazza, míg
a Törvény 38. §-a a méltatlansági szabályokat taglalja.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.) 38. §. (4) bekezdése szabályozza a köztartozásmentes adózói
adatbázisba történő felvétellel kapcsolatos teendőket az alábbiak szerint:
„38. § (4) Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül
köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott
köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati
képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő
hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének
megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően
megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek
nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a
kormányhivatalt.”
Az önkormányzati képviselő és a polgármester a megválasztásától számított harminc
napon belül (2019. november 13-ig) köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény 260. §-ában (a továbbiakban: Art.) meghatározott köztartozásmentes
adózói adatbázisba.
Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme
benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig (azaz legkésőbb december 31-ig) köteles
a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az
állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az
önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az
adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.
Az Art. szerint a köztartozásmentes adózói adatbázis az állami adó- és vámhatóság
honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adóazonosító számát tartalmazó
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nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akik vagy amelyek a közzétételt
megelőző hónap utolsó napján az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek.
a) nincs az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott nettó tartozása, valamint
köztartozása,
b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott és el nem évült tartozása,
c) az adózó nyilatkozata alapján az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének
maradéktalanul eleget tesz vagy tett,
d) nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás alatt,
e) csoportos általános forgalmi adóalanyiság esetén a csoportos általános forgalmi
adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása,
f) csoportos társasági adóalanyiság esetén a csoportos társasági adóalanynak nincs
társasági adó tartozása,
g) adó megfizetésére kötelezettként lejárt esedékességű tartozása nincs.
Az állami adóhatóság az adózó erre irányuló kérelme alapján, a kérelem benyújtásának
hónapját követő hónap 10. napján felveszi az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisba,
ha vizsgálata alapján az adózó a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez az
Artben előírt feltételeket teljesíti. A kérelem teljesítésének a köztartozásmentes adózói
adatbázisba történő felvétel minősül. A kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be. Az
adóhatóság a köztartozásmentes adózói adatbázis adatait minden hónap 10. napján frissíti.
Amennyiben a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt követően az adózó a
feltételek bármelyikének nem felel meg, az adóhatóság az adózót a köztartozásmentes adózói
adatbázisból törli, amelyről az adózót elektronikus úton és írásban értesíti. Ezt követően a
köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel a kérelem ismételt benyújtásával
kérhető.
A képviselő-testület méltatlanság miatt megszünteti – többek között – annak az
önkormányzati képviselőnek a megbízatását, akinek az állammal, önkormányzattal szemben
köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon
belül – részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat
rendelkezéseinek megfelelően – nem rendezi.
A polgármester úr és a képviselők köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételével
kapcsolatos - fentiekben részletezett – feladatokat a képviselők mindegyike határidőre
teljesítette. Értelemszerűen fenti kötelezettség a 3 újonnan megválasztott képviselőtestületi
tagra rótt feladatot, tekintettel arra, hogy a korábban /értsd: 2019.10.13-ai választást
megelőzően/ is képviselői, polgármesteri tisztséggel bíró személyek a KOMA adatbázisban
már szerepeltek és jelenleg is szerepelnek.
Az október 13-ai hatállyal megválasztott új képviselők 2019.11.12. napjáig, míg a 2019.
november 21-én megtartott képviselő-testületi ülésen a képviselő-testületbe újonnan bekerült
képviselő 2019.11.19-én kérelmezte az adatbázisba való felvételét. Fentiek nyomán ebbéli
kötelezettségének a képviselők határidőben eleget tettek.
A felvételi kérelmek elbírálását követően 2019. december 10-én frissített köztartozásmentes
adózói listában a 3 újonnan megválasztott képviselő közül kettő szerepelt. A harmadik érintett
képviselő a mai napon adóigazolással igazolta köztartozásmentességét, egyúttal a mai napon
ismételten kérte felvételét a KOMA rendszerbe.
A KOMA adatbázisba való felvétel iránti kérelem kötelezettsége a külsős bizottsági tagokra is
vonatkozik, mellyel kapcsolatban tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a 2019.
október 29-i képviselő-testületi ülésen megválasztott külsős bizottsági tagok 2019. november
28-ig, a 2019. november 21-i testületi ülésen megválasztott bizottsági tag 2019.12.02-én
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kérelmezte köztartozásmentes adatbázisba való felvételét. így a jogszabályban előírt határidő
minden külsős bizottsági tag esetében betartásra került.
Határozati javaslat
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati képviselők,
polgármester, alpolgármester, bizottsági tagok köztartozásmentes adózói adatbázisba való
felvétele iránti kérelmezési és adatbázisban való szereplési kötelezettségének teljesítéséről
szóló előterjesztést.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatót – amely szerint minden
érintett kötelezett a törvényi előírásoknak megfelelően eleget tett a köztartozásmentes adózói
adatbázisba való felvételével kapcsolatos kötelezettségének - elfogadja.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bodáné Tóth Tímea /8700 Marcali,
Kaposvári utca 22. szám alatti lakos/ képviselő köztartozás-mentesség igazolására tett
intézkedését tudomásul veszi.
Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén c. főjegyző
Határidő: azonnal
Marcali, 2019. december 18.

Bödőné dr. Molnár Irén s.k.

