Jegyzőkönyv
Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,00 órakor tartott
rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács
Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Tóth László alpolgármester, Biróné Horváth
Mónika, Tóth Istvánné és Tóth Károly képviselők
Meghívottként tanácskozási joggal megjelent: dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna
aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető
Birkás Zoltán polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület mind az 5
tagja az ülésen megjelent. Javaslatot teszek az ülés napirendi pontjaira.
Javasolt napirendi pontok:
1./ Együttműködési megállapodás megkötése Kistolmács Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
2./ Köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentkezési kötelezettség teljesítése
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
Birkás Zoltán polgármester: Kérem, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
1./ Együttműködési megállapodás megkötése Kistolmács Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Kistolmács Roma Nemzetiségi Önkormányzatával van
érvényben lévő együttműködési megállapodásunk, amit felül kellett vizsgálni. A nemzetiségi
önkormányzat működéséhez a feltételeket eddig is biztosítottuk és eztán is eleget fogunk tenni
a törvényi előírásoknak.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az együttműködési megállapodást minden év január 31.
napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül
felül kell vizsgálni. A nemzetiségi önkormányzattal jelenleg érvényben lévő megállapodás
tartalma a személyi és tárgyi feltételek vonatkozásában a törvényi előírásoknak megfelel, de a
gazdálkodással, költségvetéssel kapcsolatos rendelkezések kiegészítésre, módosításra
szorultak. Az új együttműködési megállapodásban a hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelően kerülnek rögzítésre a költségvetéssel és annak a végrehajtásával kapcsolatos
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feladatok. A települési önkormányzat részéről a nemzetiségi önkormányzat működéséhez
biztosított személyi, tárgyi és technikai feltételekben alapvetően változás nem történt, a
nemzetiségi önkormányzat részére továbbra is itt a Fő utca 51. szám alatti ingatlanban kerül
biztosításra a technikai eszközökkel felszerelt helyiséghasználat legalább havi 16 órában. Az
új együttműködési megállapodás képviselő-testületek általi elfogadása esetén a megállapodás
aláírásának napján a korábban kötött együttműködési megállapodás hatályát veszti. Jelezni
szeretném, hogy Kistolmács Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál az Állami Számvevőszék
ellenőrzést végez, amelynek tárgya az együttműködési megállapodás tartalmának vizsgálata
is. Ha az Állami Számvevőszék észrevételt tesz az együttműködési megállapodással
kapcsolatban, akkor arról a képviselő-testületet tájékoztatni fogjuk.
Birkás Zoltán polgármester: Javaslom az előterjesztés szerinti együttműködési megállapodás
jóváhagyását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
1/2015. (I. 22.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistolmács Község
Önkormányzata és a Kistolmács Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti, a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésének
végrehajtására vonatkozó együttműködési megállapodást a melléklet szerint
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő: megállapodás aláírására 2015. január 31.
felülvizsgálatra: 2016. január 31.
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális
osztályvezető
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
2./ Köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentkezési kötelezettség
teljesítése
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: A képviselő-testület tagjainak, a képviselőknek és a
polgármesternek a megválasztásukat követő 30 napon belül kérelmezniük kellett felvételüket
a köztartozásmentes adózói adatbázisba.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A köztartozásmentes adózói adatbázisba azt az adózót veszik
fel, akinek nincsen az állami adóhatóságnál nyilvántartott adó-, vám-, vagy köztartozása,
elévülési időn belül hiányzó bevallása, illetve behajthatatlanság címen nyilvántartott, de el
nem évült tartozása. Az adatbázis nyilvános, onnan az adatok kinyomtathatók. Az
adatbázisban az adózók azonosítása adóazonosító jellel vagy adószámmal történik. Ha a
képviselő egyéni vállalkozó, ő adószáma alapján szerepel az adatbázisban. Kistolmács
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Község Képviselő-testületének 4 tagja, a polgármester és 3 fő képviselő 2014. december 31-ig
az adatbázisból kinyomtatott dokumentummal igazolta, hogy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban. Az adatbázisból kinyomtatott és átadott dokumentumok másolata az
előterjesztéshez csatolásra került. Alpolgármester úr még nem került felvételre az adatbázisba,
mert csak 2014. decemberében nyújtotta be a felvétele iránti kérelmet és köztartozás miatt
hiánypótlási felhívást kapott. Alpolgármester úr igazolta, hogy a 2015. január 9-én érkezett
hiánypótlási felhívásban foglaltaknak 2015. január 10-én eleget tett, az adatbázisba való
felvételét akadályozó körülményt megszüntette. Ez azért lényeges, mert a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései szerint 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. A köztartozás határidőben való rendezésével
Tóth László alpolgármester esetében nem áll fenn méltatlanságot megalapozó ok, ez
megállapítható.
Birkás Zoltán polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Javaslom az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, a határozati javaslatot
elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
2/2015. (I. 22.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy
Birkás Zoltán polgármester, Biróné Horváth Mónika, Tóth Istvánné és Tóth
Károly képviselők határidőben eleget tettek az adózás rendjéről szóló törvényben
meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentkezési
kötelezettségüknek és az adatbázisba történt felvételüket a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (4) bekezdése
szerinti határidőben igazolták is.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy Tóth László alpolgármester esetében sem
áll fenn méltatlanságot megalapozó körülmény, mert az alpolgármester a
köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételét 2014. december hónapjában
kérelmezte és az adatbázisba történő felvételét akadályozó okot a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott határidőn belül megszüntette.
Birkás Zoltán polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 16,30 órakor
bezárom.
K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Birkás Zoltán
polgármester
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