
Tisztelt Jegyz ıasszony! 
 
Az alábbi interpellációs kérdésekre várom válaszát:  
 
1. Izsó Gábor polgármester a Békés- Mez ıberény kerékpárút 
pályázat írására szeptember 27.-e el ıtt szerz ıdést kötött a 
Subcon Kft-vel, az elnyert támogatás 5%-át jelent ı 
sikerdíjjal. A pályázott összeg 231 millió 708 ezer  forint 
volt, így a sikerdíj várható összege több mint 10 m illió 
forint lett. Békés városa korábban két alkalommal m ár nyert 
állami támogatást kerékpárút építésére. 
Így ezek költségeinek és a pályázati kiírásban szer epl ı 
feltételek ismeretében a város polgármestere azon 
információk birtokában volt , amely alapján  a sike rdíj 
nagysága számítható volt. 
 
Izsó Gábort 2007 szeptember 27.-e el ıtt a képvisel ı 
-testület határozatában nem hatalmazta fel a szerz ıdés 
megkötésére, Békés Város Szervezeti és M őködési Szabályzata 
csak 5 millió forint értékhatárig engedélyezi hogy a 
polgármester átruházott hatáskörben átcsoportosítás t hajtson 
végre a képvisel ı - testület által jóváhagyott el ıirányzatok 
között. 
 
A sikerdíj meghaladja az SZMSZ-ben engedélyezett ér tékhatárt 
illetve 2007 július 31-ig nem volt a képvisel ı testület 
által jóváhagyott el ıirányzat a Békés-Mez ıberény kerékpárút 
építésére. 
Köthetett-e érvényes szerz ıdést a polgármester ha arra a 
képvisel ı testület akár eseti testületi határozatában , akár  
Szervezeti M őködési Szabályzatában nem hatalmazta fel? 
Álképvisel ıként járt-e el a polgármester aki 
képvisel ı-testület által hozott határozat nélkül, SZMSZ 
felhatalmazás hiányában kötött szerz ıdést? 
Izsó Gábior állítása szerint  a Subcon Kft-vel szób an kötött 
szerz ıdést, "azonban a megbízási díjra -összegszer ően- nem 
tért ki a megállapodás". 
Semmis-e az a szerz ıdés amelyet az Önkormányzat nevében arra 
nem jogosult személy kötötte meg és a megállapodás nem 
felelt meg a szerz ıdéskötés tartalmi el ıírásainak? 
Érvényes-e az a szerz ıdés amely nem tartalmazza a nyújtott 
szolgáltatás ellenértékét? 
2. A 2009 október 6.-án kelt interpellációs kérdése im a 
Subcon Kft-vel kötött (szóban és írásban) szerz ıdésekre(2007 
06 06, 2007 09 27  2007 10 05  2007 11 29) vonatkoz ik. 
Az el ıbb felsorolt szerz ıdéseket elszámolásokat 
ellenjegyezte-e vagy erre más személyt felhatalmazo tt-e? 
Békés város Önkormányzata nevében Izsó Gábor polgár mester 
által kötött többi szerz ıdést Ön vagy az Ön által 
felhatalmazott személy minden esetben ellenjegyezte -e ha az 
kötelezettség vállalással járt? Ha nem , akkor miér t nem? 
Kérem, a Polgármesteri Hivatal utalványozással és 
kötelezettségvállalással kapcsolatos szabályzatának  a 
másolatait, (2007 01 01t ıl) Ki utalványozta a Subcon Kft-nek 
történt sikerdíj kifizetését? 
 
Békés, 2009 november 05. 
 
     Szalai László 


