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Tárgy: Tájékoztató a kecskeméti civilek támogatása a bürokrácia csökkentésén keresztül 
tárgyú képviselői indítvánnyal kapcsolatban 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 284/2015. (XI. 25.) 
határozatával elfogadta Falusi Norbert képviselő úr fenti tárgyban előterjesztett indítványát, 
amellyel összefüggésben az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést: 
 
A Város Támogatási Program (VTP) keretében nyújtott támogatások esetében a nyertes 
pályázónak az eredményről szóló értesítés kézhezvételét követő 15 munkanapon belül, a 
támogatási szerződés megkötése érdekében be kell nyújtania annak igazolására vonatkozó 
dokumentumot, hogy köztartozása nincs. 
 
Az állami adó- és vámhatóság (továbbiakban: NAV) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény (továbbiakban: Art.) 85/A. § (5) bekezdése szerint nemleges adóigazolást, a 85/A. § (8) 
bekezdés szerint köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást állíthat ki. 
 
Az Art. 85/A. § (5) bekezdés értelmében a nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az 
igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az állami adó- 
és vámhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott 
köztartozása nincs. Az önkormányzati adóhatóság rendszeres időközönként, elektronikus úton 
adatot szolgáltat a NAV részére visszatartás céljából a nyilvántartásában szereplő tartozásokról, 
így a NAV adatbázisa ezeket az adatokat is tartalmazza.   
 
A NAV-nál beszerezhető, az Art. 85/A. § (8) alapján kiállított köztartozásmentes adózói 
minőségről szóló igazolás tartalmazza az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás kiadása 
iránti kérelemben megjelölt napon az Art. 178. § 32. pontjában szereplő feltételeknek való 
megfelelést, azaz hogy az adózó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A kiadott 
igazolás adóigazolásnak minősül.  
A köztartozásmentes adózói adatbázis az állami adóhatóság által vezetett közhiteles 
nyilvántartás; az adatbázisba történő felvétel kérelemre indul. Az adatbázisban szereplés ténye 
azért előnyös az adózó számára, mert ha jogszabály adóigazolás benyújtását írja elő, e 
kötelezettség teljesítettnek minősül, ha az állami adó- és vámhatóság az adózót az adóigazolás 
benyújtását előíró jogszabályban meghatározott határidő utolsó napján vagy határnapon, egyéb 
esetekben a kérelem benyújtásakor a köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartja (Art. 
85/A. § (7) bekezdés). Emellett – a felhasználó döntésétől függően – az adatbázisban szereplés 
más esetekben is helyettesítheti az adóhatósági igazolások benyújtását. 
 
Az Art. 178. § 20. pontja alapján a köztartozás fogalma magában foglalja az önkormányzati 
adóhatóság által nyilvántartott fizetési kötelezettségeket is. Az önkormányzati adóhatóság 
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előző bekezdésben írt megkeresésének adatait a NAV a köztartozásmentes adózói adatbázisba 
történő felvétel elbírálásakor figyelembe veszi. 
 
2016. január 1-jétől az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény melléklete XXI. cím 4. 
pontja alapján mentes az eljárási illeték alól az adóhatósági igazolások kiadása. 
 
Előzőekben részletezettek alapján mindkét igazolás tartalmazza az önkormányzati adóhatóság 
által nyilvántartott fizetési kötelezettségekre vonatkozó adatokat, a köztartozás-mentesség 
igazolására mindkettő elfogadható, így a nyertes pályázónak csak a NAV-ot kell felkeresnie, 
hogy a szerződéskötési feltételt teljesítse.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni.  
 
 
Kecskemét, 2016. február 9. 

 
 

Dr. Határ Mária 
                                                             jegyző 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……/2016. (II. 18.) határozata 
Tájékoztató a kecskeméti civilek támogatása a bürokrácia csökkentésén keresztül tárgyú 
képviselői indítvánnyal kapcsolatban  
 
 
A közgyűlés Dr. Határ Mária jegyző A/2729-2/2016. számú tájékoztatójában foglaltakat 
tudomásul vette. 
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