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E L Ő T E R J E S Z T É S  
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én tartandó 

ülésére a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel teljesítéséről 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 38. § (1)-(4) bekezdései tartalmazzák a méltatlanságra 
vonatkozó rendelkezéseket: 
 
„38. § (1) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az 
önkormányzati képviselőnek a megbízatását,  
a) 27   
b) 28 akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek;  
c) 29   
d) akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati 

eljárások kimerítését követően - 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;  

e) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás 
során ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a 
felelősségét és a bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem 
teljesítette;  

f) aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági döntés 
végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja;  

g) aki a 36. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-
testület tudomására.  

(2) Az önkormányzati képviselő köteles az (1) bekezdés a)-g) pontjában foglaltakról, a 
jogerős ítélet kézhezvételétől vagy az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak 
beálltától számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a 
kormányhivatalt.  

(3) A büntetőeljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel az eljáró bíróság az 
önkormányzati képviselő bűnösségét megállapító jogerős ítélet meghozataláról 
haladéktalanul tájékoztatja a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.  
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(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.” 

 
A fenti szabályozás a 2014. évi általános önkormányzati választások napján lépett 
hatályba, melynek értelmében az önkormányzati képviselő legkésőbb 2014. december 
31-ig volt köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének 
megtörténtét. 
 
Az Mötv. 72. § (4) bekezdése értelmében a polgármesterre megfelelően alkalmazni 
kell az önkormányzati képviselőre vonatkozó összeférhetetlenségi, méltatlansági, 
vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat. 
 
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének minden tagja, az előírt 
határidőre, eleget tett a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi 
kötelezettségének a törvényi előírásoknak megfelelően, melyről írásbeli igazolás is 
becsatolásra került. 
 

Határozati javaslat 
 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a képviselők 
köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi kötelezettségéről szóló 
előterjesztést. A tájékoztatót – amely szerint a képviselő-testület minden tagja a 
törvényi előírásoknak megfelelően eleget tett a köztartozásmentes adózói adatbázisba 
történő felvételi kötelezettségének – jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
Felelős: dr. Sütő László polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Marcali, 2015. január 13. 
 

Bödőné dr. Molnár Irén 
jegyző 
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