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       Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől 
 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 

 63/478-551. roma@csanytelek.hu  

4-2/2014. 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2014. december 19. napján tartandó ülésére 

 
Tárgy: Köztartozásmentes adatbázisba való felkerülésről tájékoztató 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 107. § (3) bekezdés 
értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles 
kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói 
adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). A nemzetiségi önkormányzati képviselő az adatbázisba 
történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig, azaz 2014. 
december 31. napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének 
megtörténtét.  
 
Az előterjesztés mellékleteként csatoltan benyújtom a Csanyteleki Nemzetiségi Önkormányzat   
képviselője, Rónai Enikő-re vonatkozó adatbázisba történt felvételről a NAV által kiadott igazolást. 
Rostás László a NAV által 2014. december 10. napján frissített adatbázisban nem szerepel, felhívom 
Rostás László figyelmét, hogy a NAV által kiadott igazolást 2014. december 31. napjáig köteles 
bemutatni.  
Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testületbe tagságot Rostás Erika 2014. november 28. napján 
szerezte és a fenti kötelezettségének 2014. december 27. napjáig tehet eleget (amely határidő még nem 
járt le), figyelemmel a NAV vonatkozó eljárásrendjére, miszerint a benyújtás hónapját követő hónap 
10. napján kerülhet fel legkorábban a kérelmező az adatbázisba, ezért kezdeményezem, hogy a 
képviselő asszony a jövő év első ülésén mutassa be az adatbázisba való felvétele eredményeként az 
abban való szereplését.  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek az előterjesztésben és a csatolt határozati javaslatban 
foglaltak megvitatását és változtatás nélkül elfogadását. 
 
C s a n y t e l e k, 2014. december 08. 
 
      Tisztelettel:     
   

 
  Rostás László 
 elnök 
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……/2014. (XII.  19.) Rökt határozat 
 
Tárgy: Köztartozásmentes adatbázisba való felkerülésről tájékoztató 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

1.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy a  
Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai a 
köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételére a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 107. § (3) bekezdés szerint eljárva került sor.     
A NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában: Rónai Enikő képviselő szerepel, 
ami tanúsítja, hogy a képviselő  kötelezettségének eleget tettek. 
 

2.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja Rostás 
László képviselő urat, hogy 1.) pontban írt jogszabályi kötelezettségének 2014. 
december 31. napjáig tegyen eleget, továbbá felhívja az Rostás Enikő képviselő 
asszonyt, hogy az 1.) pontban írt jogszabályi kötelezettségének 2014. december 27. 
napjáig tegyen eleget és a NAV igazolását a Képviselő-testület 2015. januári ülésére 
nyújtsa be.  

Végrehajtás határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Rostás László elnök 
Beszámolás határideje: 2015. január ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben), 
- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (Helyben),  
- Kató Pálné jegyző,  
- Irattár 


