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Tárgy:  A Képviselő-testület 2015. június 
25-i ülésén feltett interpellációkra 
adott válasz 
 

Sorszám: V/4. 

Előkészítette: Gál András Osztályvezető 
Műszaki osztály 
Váczi Julianna Osztályvezető 
Gazdasági osztály 

Döntéshozatal módja: 
Egyszerű szótöbbség 

Interpelláló: Szalai László Képviselő Úr Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 
 

Interpellációs válasz 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. augusztus 27-i ülésére 
 

Kérdések: 

 

1. A lefektetett csővezetékeknél sok helyen nem állították vissza a burkolatot. Kinek kell az 
eredeti állapotot helyreállítani és mikor fog ez megtörténni?      
 
2. Ki és kinek a megbízásából végezte a volt börtön épületének bontását? Mi lett a bontott 
anyag sorsa? A szerződés ezzel kapcsolatban megtekinthető-e? 
 
3. A határszemlén megtekintett birkanyáj hol és hogyan van nyilvántartva? A költség és 
bevételek hol vannak elszámolva? 
 
4. A Pénzügyi Bizottság 06.22-i ülésén az építményadóval foglalkozó rész jegyzőkönyvét kéri 
megkapni.  
 
5. Kérdése, jegyző asszonyhoz ha a bizottság állást foglal egy határozatban arról, hogy a 
napirendi ponttal kapcsolatos vitát nem kívánja folytatni, akkor a levezető elnök ezt a vitát 
újra megnyithatja-e, folytathatja-e? Újabb hozzászólásoknak helyt adhat-e? 
 
6. A mai képviselő-testületi ülés építményadóval kapcsolatos jegyzőkönyvi részét és 
hangfelvételét kéri megkapni. 
 
7. 2015.03.30-án az ideiglenes bizottság tárgyalásakor a zárt ülés tárgyalásának feltételei nem 
álltak fenn. Ezt állapította meg a Kormányhivatal. Ezt szakmai segítségnyújtás keretében 
jelezték is. Ezért kéri a jegyzőkönyv és a határozatok nyilvánosságra hozatalát a város 
honlapján. 
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Tisztelt Képviselő Úr! 

Válaszok: 

1. Békés város külterületén a BÉKÉS MEGYEI TÁRSULÁSOK KONZORCIUMA nevében 
és képviseletében eljáró „KÖZÉP—BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás beruházásában valósul meg a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” 
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 sz. projekt, melynek keretében a Békéscsaba-Mezőberény 
közötti Regionális ivóvízellátó vezeték építése van folyamatban. 
Békés város belterületén a fenti megnevezett beruházó és pályázat keretében ivóvízvezeték 
csere, új ivóvízvezeték építési és ivóvízvezetékeken új mosató aknák telepítésének munkái 
vannak folyamatban közel 100 helyszínen. A tervezett befejezési határidő 2015. augusztus. 
30. Befejezést követően a kivitelező feladata az eredeti állapot helyreállítása. 
 
2. Kérdéseire a válaszok a mellékelt vállalkozási szerződésben és a szerződés 1. sz. 
módosításában találhatóak. 
 
3. Békés Város Önkormányzata 2013-ban a START program keretében támogatott formában 
100 db merinó juhot vásárolt, melyből 3 db a tenyészkos. Tekintettel arra, hogy 
tenyészállatokról van szó az Önkormányzat mérlegében a számviteli szabályoknak 
megfelelően, mint vagyonelem (tenyészállatok) szerepel a juh állomány értéke. Az állomány 
értéke 2014. december 31-én 3.712.918,- Ft volt. 
A juhászattal kapcsolatos pénzforgalmi elszámolás (bevételek és kiadások) az önkormányzat 
költségvetésében elkülönítetten történik. A juhászathoz kapcsolódóan a képződött bevétel 
jellemzően a bárányok, valamint a gyapjú értékesítéséből és az állattartatást segítő 
támogatásból áll. Kiadásként az állattartás költségei kerülnek kifizetésre (takarmány, 
gyógyszer, állatorvos, segédeszközök, birkanyírás stb.). 
 
4. A T. Képviselő Úr által kért jegyzőkönyvet Ön 2015. július 15. napján (szerdán) 
személyesen átvette a Polgármesteri Hivatalban. 
 
5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 11. § (1) bekezdése alapján: „Az ülést vezető elnök főbb feladatai az ülés 
vezetése során: 
c) a képviselő kérésére a napirendekhez nem kapcsolódó tárgyakban napirend előtti vagy 
utáni felszólalást engedélyezhet.” 
Az SZMSZ 13. § (3) bekezdése alapján: „Az ülés elnöke az ülés vezetése során az (1)-(2) 
bekezdésben szabályozottaktól eltérően saját hatáskörben további hozzászólási lehetőséget 
biztosíthat időkorlát nélkül.” 
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 60. §-a szerint a 
bizottság ülésének működésére a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni.  
A pénzügyi bizottság 2015. június 22-i ülésén tette fel a Képviselő Úr ezt a kérdését, melyre a 
Jegyző Asszony – a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve- az alábbi választ adta: 
„Nem a vitát folytatja. Mindig az ülést vezető akár bizottsági elnöknek, akár Polgármester 
Úrnak joga van ahhoz, hogy megadja a szót véleménynyilvánítás jogán.”  
Ebben az esetben is ez történt. A bizottság hozott egy határozatot, hogy nem támogatja, hogy 
a bizottság a vitát tovább folytassa, mely nem azt jelenti, hogy az ülést vezető elnök ezt 
követően senkinek nem adhat szót. Jelen esetben sem a vita folytatódott, hanem egy bizottsági 
tag részéről további szakmai vélemény hangzott el az előterjesztéshez kapcsolódóan.  
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A Békés Megyei Kormányhivatal BEB/02/391-1/2015. számú szakmai állásfoglalása 
tartalmazza (melyet Ön is megkapott): „Amennyiben a gyakorlatban a képviselő-testület 
tagjai nem egységesen értelmezik az általuk alkotott rendelet egyes rendelkezéseit, a 
szabályok pontosításával lehet az ellentmondást feloldani”. 
 
 
6. A 2015. június 25-i ülés építményadóval kapcsolatos jegyzőkönyvi részt és a hangfelvételt 
Ön 2015. július 15. napján (szerdán) személyesen átvette a Polgármesteri Hivatalban. 
 
 
7. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. március 30-i ülésén tárgyalt 
Ideiglenes Bizottság jelentése című napirenddel kapcsolatos jegyzőkönyv és a határozatok a 
város honlapján közzétételre kerültek. 
 
Kérem válaszaim elfogadását. 
 
Békés, 2015. július 21. 
 

Izsó Gábor 
                                                                                             polgármester 














