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A tárgyalandó témakör tárgya: 
Áfa visszaigénylés vagy adójóváírás tárgyában adóti tok alóli felmentés  

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Garamszegi Géza a Váci Viziközmű-társulat képviseletében eljárva továbbította önkormányzatunk felé 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatását. Az abban foglaltak alapján kéri a Képviselő-testületet, 
hogy adja meg a hozzájárulást, melyben felhatalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy a csa-
torna-beruházás során keletkezett, adótitoknak minősülő adatokat, vagyis az arra vonatkozó informá-
ciót, hogy önkormányzatunk részéről történt-e ÁFA visszaigénylés vagy adójóváírás a nevezett beru-
házás kapcsán, a Váci Viziközmű-társulatnak kiadja. A NAV az előterjesztéshez mellékelt levélben 
részletesen leírja, hogy milyen feltételek megléte esetén fogja a Váci Víziközmű-társulat adatszolgálta-
tás iránti kérését teljesíteni. Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk 2013-ban már nyilatkozott arról, 
hogy e beruházás kapcsán nem történt Áfa visszaigénylés, kérem a képviselő-testületet, hogy a kér-
dést vitassa meg és döntsön a határozati javaslatban foglaltakról.  

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 216/2013. (IX. 30.) számú határozata a 
Térségi csatorna beruházásból adódó helyi önkormány zati döntésekr ől  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vácrátót község ÁFA visszaigénylésével kapcso-
latos megkeresésére úgy határoz, hogy a polgármester tájékoztassa Vácrátót polgármesterét az adó-
zás rendjéről szóló törvény ide vonatkozó rendelkezéseiről, valamint arról, hogy a csatorna beruházás 
során nem történt ÁFA visszaigénylés.  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény  

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

6. HATÁROZAT -TERVEZET 

A.) verzió: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…../2015. (IV. 29.) számú határozata a z 
adótitok alóli felmentés tárgyában 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem adja hozzájárulását  ah-
hoz, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a csatorna-beruházás során keletkezett, adótitoknak minősü-
lő adatokat Váci Viziközmű-társulatnak kiadja. Felkéri a polgármestert, hogy erről a Váci Viziközmű-
társulatot tájékoztassa. 

B.) verzió: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…../2015. (IV. 29.) számú határozata a z 
adótitok alóli felmentés tárgyában  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárulását adja  ahhoz, 
hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a csatorna-beruházás során keletkezett, adótitoknak minősülő 
adatokat a Váci Viziközmű-társulatnak kiadja. Felkéri a polgármestert, hogy erről a Váci Viziközmű-
társulatot tájékoztassa. 

Őrbottyán, 2015. április 17. 



 

HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 6 igen, 1 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 98/2015. (IV. 29.) számú határozata a z 
adótitok alóli felmentés tárgyában 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem adja hozzájárulását  ah-
hoz, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a csatorna-beruházás során keletkezett adótitoknak minősü-
lő adatokat, vagyis az arra vonatkozó információt, hogy Őrbottyán Város Önkormányzat tekintetében 
történt-e áfa visszaigénylés vagy adójóváírás a Váci Viziközmű-társulatnak kiadja, mert annak cél és 
okszerűségét nem tartja meglapozottnak. Felkéri a polgármestert, hogy erről a Váci Viziközmű-
társulatot tájékoztassa. 

 

 

 


