
 
JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T 

  
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 26-án (szerda) 900  
órakor megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből.  

 
Tárgy: A köztartozásmentes adózói nyilvántartásban nem szereplő külsős bizottsági tag 
felhívása 
Jelen lévő képviselők száma: 7 fő 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 

46/2017. (IV.26.) határozat: 
 
A Pest Megyei Kormányhivatalnak a köztartozásmentes adózói nyilvántartással kapcsolatos 
ellenőrzése nyomán Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett, 2017. április 10-én frissült köztartozásmentes 
adózói adatbázisban Farkas Zsolt külsős bizottsági tag nem szerepel.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 38. § (1) bekezdése alapján méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával 
megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását, 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. 
Az Mötv. A külsős bizottsági tagok esetében ugyanazokat a szabályokat írja elő, mint az 
önkormányzati képviselők esetében. 
 
A Képviselő-testület megismerte Farkas Zsolt külsős bizottsági tag által benyújtott, Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal által kiállított köztartozás mentességről szóló adóigazolást, valamint a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal elfogadó nyugtáját a köztartozásmentes adózói adatbázisba 
történő felvételi kérelem elfogadó nyugtáját. 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatalnak a 
köztartozásmentes adózói nyilvántartással kapcsolatos ellenőrzése nyomán, a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottságnak a köztartozásmentes adózói nyilvántartással kapcsolatos tájékoztatása 
és javaslata alapján felszólítja Farkas Zsolt külsős bizottsági tagot, hogy a köztartozásmentes 
adózói nyilvántartásban való szereplésről szóló igazolást 2017. június 25. napjáig a 
Képviselő-testület számára nyújtsa be.  
 
Amennyiben a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétele 2017. június 25-ig nem 
történik meg, úgy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak kötelessége erről a Képviselő-testületet 
tájékoztatni és javaslatot tenni a méltatlansági eljárás lefolytatására, melynek következménye 
a külsős bizottsági tag megbízatásának megszüntetése. 
 
 



Felelős: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Képviselő-testület 
Határidő: azonnal, illetve 2017.június 25., 2017. júniusi soros Képviselő-testületi ülés 
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