KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
JEGYZOI elnevezésű nyomtatvány a köztartozásmentes adózói adatbázisból törölt
személyekről történő adatszolgáltatáshoz
Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!
A nyomtatványon az önkormányzat jegyzőjének az adózás rendjéről szóló 2017. évi. CL.
törvény 94. § (3) bekezdése alapján történő adatszolgáltatását kell megtenni.
Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton nyújtható be!
A bejelentésben azokat a személyeket kell felsorolni, akiknek köztartozás mentessége a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényméltatlansági eljárásra vonatkozó
szabályai szerint vizsgálat tárgyát képezheti.
Az adatszolgáltatás adatai alapján az adóhivatal a köztartozásmentes adózói adatbázisból
törölt személyekről szóló írásbeli értesítést az érintett képviselő-testületet és a kormányhivatal
részére legkésőbb a törlés hónapjának utolsó napján küldi meg.
Az adatszolgáltatást első alkalommal 2016. február 28-ig kell benyújtani. Az első
adatszolgáltatásnak teljes körűen tartalmaznia kell az érintett adózói kört, ezt követően
benyújtott nyomtatványokat csak az eredeti adatszolgáltatás adataiban történő változás esetén
a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül.
JEGYZOI Főlap
A rész: A benyújtó adatai
Önkormányzat adószáma, megnevezése, címe értelemszerűen töltendő ki.
Bejelentésre jogosult (jegyző) adatainál az adatszolgáltatásra kötelezett jegyző adatait (neve,
adóazonosító jele, telefonszáma) kell megadni, függetlenül attól, fogy az elektronikus
bejelentést ki küldi el.
B rész: Illetékes kormányhivatal adatai
Ebben a részben kell megadni a helyi önkormányzat felügyeletét ellátó illetékes
Kormányhivatal adatait (megnevezését és címét).
C rész: Adatszolgáltatás statisztikai adatai
Kitöltése automatikus, a kitöltött sorok alapján számított adatokat tartalmaz.
JEGYZOI-01 lap Adatszolgáltatással érintett magánszemélyek bejelentése
Az adatszolgáltatást képviselő-testületenként külön-külön kérjük megadni. Ugyanazon
képviselő-testületnél különböző tisztségek betöltése miatt nem kell külön adatszolgáltatást
leadni.

Testület sorszáma: Tekintettel arra, hogy az adatokat képviselő-testületenként kell megadni
és egy-egy képviselő-testületen belül egy személy csak egyszer szerepeltethető, kérjük,
sorszámozza a képviselőtestületeket!
Pl.:
1. helyi önkormányzat képviselő-testülete
2. görög kisebbségi önkormányzati képviselő-testület
3. ukrán kisebbségi önkormányzati képviselő-testület
A képviselő-testület a neve és címe adatoknál azon helyi/kisebbségi önkormányzat
megnevezését és címét kell megadni, amelyben a bejelentett magánszemély tisztséget vállal.
A nyomtatvány kitöltésekor, amennyiben egy képviselő-testülethez több mint 8 személyt
szeretne megadni, a képviselő-testület adatainak megadása után a kitöltő program jobb felső
sarokban található földgömb paneljének választásával az adatok annyi pótlapra töltődnek be,
ahányszor az ikont lenyomja. Ennek használatával csak a magánszemélyes adatokat kell a
továbbiakban beírni.

Pl.: 1. számú képviselő-testülethez 82 fő különböző tisztséget betöltő személyt kell
bejelenteni. Az 1. számú képviselő-testület adatainak megadása után 11-szer kell az ikonra
kattintani, azokba a magánszemélyes adatokat beírni, majd a + lap nyitásával egy teljesen üres
lapon a 2. számú képviselő-testület adatait adhatja meg és azt szükség szerint a fentiek alapján
másolhatja.
1-8. rovatok kitöltésekor a nevezett a képviselő-testület tagjai, a tisztséget vállaló
magánszemélyek adatait kell megadni. További személyek megadása esetén pótlap nyitható.
a) adatjelentés jellege:
Legördülő listából választható: U – új bejelentés, vagy T – törlés.
U – új bejelentés: polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármesterhelyettes, képviselő, bizottsági tag, megyei közgyűlés elnöke, megyei közgyűlés
alelnöke megválasztását követően jelölendő!
T – törlés: polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes,
képviselő, bizottsági tag, megyei közgyűlés elnöke, megyei közgyűlés alelnöke
mandátumának megszűnését követően jelölendő!
b) adóazonosító jel: adatszolgáltatással érintett magánszemély adóazonosító jele
c) név: adatszolgáltatással érintett magánszemély neve
Módosítás esetén – pl. képviselő-testület tag(ok) cseréje – a korábban bejelentett
magánszemély törlésével párhuzamosan be kell jelenteni az új magánszemélyt.
Tekintettel arra, hogy egy-egy magánszemély a képviselő-testületen belüli több tisztségétől
függetlenül csak egyszer szerepeltethető, nem kell törlést leadni arra a magánszemélyre

vonatkozóan, akinek egyik tisztsége megszűnik, de más jogcímen a képviselő-testület tagja
marad (pl.: képviselő bizottsági tagsági jogviszonya megszűnik, de képviselő marad).

