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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban: Mötv. 38.
§ (4) bekezdése szerint az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül
köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adatbázisba. Az adatbázisba való felvételének megtörténtét a felvételre irányuló kérelem
benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig a képviselőtestületnél igazolni kell.
A Mötv. 38. § (1) bekezdésének d) pontja szerint a képviselő-testület méltatlanság miatt megszünteti a
képviselő megbízatását, ha az állammal, az 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 engedélyező
határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi.
A törvény 40. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára az önkormányzati képviselőkre vonatkozó méltatlansági szabályokat kell alkalmazni.
A Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály jelezte, hogy a kismarosi
települési képviselők az adatbázisba történő felvételük megtörténtét a képviselő-testületnél nem
igazolták.
A köztartozásmentes adózói adatbázis adatai alapján megállapítottam, hogy Burik Vilmosné,
Folly-Ritvay Zoltán, Krebsz György, Moór Róbert, Neubauer Rudolf, Pálmai Attila, Parragh Gábor képviselők a köztartozásmentes adatbázisban szerepelnek, az adatbázisból kinyomtatott adatlapokat a testület ülésén bemutatom.
Javasolom, hogy a képviselő-testület a felsorolt képviselők adatbázisba történő felvételének igazolását állapítsa meg.
Kismaros, 2015. május 21.
Dr. Horváth Péter
jegyző
Határozati javaslat
Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja hogy Burik Vilmosné, FollyRitvay Zoltán, Krebsz György, Moór Róbert, Neubauer Rudolf, Pálmai Attila, Parragh Gábor
képviselők a köztartozásmentes adatbázisban szerepelnek, adatbázisba történő felvételüket igazolták.
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