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Szalai László 
Képviselı Úrnak      Tárgy: interpellációs válasz 
 
 
Tisztelt Képviselı Úr! 
 
 
2009.11.05. napján elektronikus úton küldött levélben feltett interpellációs kérdéseire az 
alábbi válaszokat adom: 
 

1. Köthetett-e érvényes szerzıdést a polgármester ha arra a 
képviselı testület akár eseti testületi határozatában , akár 
Szervezeti Mőködési Szabályzatában nem hatalmazta fel? 

  
Válasz: A képviselıtestület 2009. 09. 27. napján született határozatával a 
felhatalmazás megtörtént. 
 
Álképviselıként járt-e el a polgármester aki 
képviselı-testület által hozott határozat nélkül, SZMSZ 
felhatalmazás hiányában kötött szerzıdést? 
 
Válasz: Nem. 
 
Semmis-e az a szerzıdés amelyet az Önkormányzat nevében arra 
nem jogosult személy kötötte meg… 
 
Válasz: Igen, amennyiben valóban nem jogosult az illetı személy. 
 
… és a megállapodás nem felelt meg a szerzıdéskötés tartalmi elıírásainak? 
 
Válasz: Nem semmis.  
 
Érvényes-e az a szerzıdés amely nem tartalmazza a nyújtott 
szolgáltatás ellenértékét? 
 
Válasz: Nem kizárt, hogy érvényes legyen. 

 
 

2. Az elıbb felsorolt szerzıdéseket elszámolásokat 
ellenjegyezte-e vagy erre más személyt felhatalmazott-e?  

 



Válasz: Természetesen, a jogszabály által elıírt ellenjegyzés a jegyzı gazdálkodási 
feladatai körében, az önkormányzat kötelezettségvállalásainak ellenjegyzésére elıírt 
rend szerint megtörtént. 
(A 2007.09.27. napján kelt szerzıdés a fentieken túl a képviselı-testületi elıterjesztés 
jogi ellenjegyzését is tartalmazza.) 
 
Felhívom Képviselı Úr figyelmét, hogy az ellenjegyzésnek nem a szerzıdésen kell 
szerepelni, amint nem találtam a kinevezésem elıtt született szerzıdéseken sem 
ellenjegyzést, hanem az ellenjegyzés a jegyzı gazdálkodási feladatai körében, az 
önkormányzat kötelezettségvállalásainak ellenjegyzésére elıírt rend szerint kell, 
hogy megtörténjen. Mind a korábbi idıszakban, mind a kinevezésem utáni 
idıszakban ez szabályszerően megtörtént. 
  
 
Békés város Önkormányzata nevében Izsó Gábor polgármester 
által kötött többi szerzıdést Ön vagy az Ön által 
felhatalmazott személy minden esetben ellenjegyezte-e ha az 
kötelezettség vállalással járt?  
 
Válasz: Természetesen, a jogszabály által elıírt ellenjegyzés a jegyzı gazdálkodási 
feladatai körében, az önkormányzat kötelezettségvállalásainak ellenjegyzésére elıírt 
rend szerint megtörtént. 
 
Ha nem , akkor miért nem? 
 
Válasz: Az elızı válasz tükrében ennek a válasznak nincs értelme. 
 
Kérem, a Polgármesteri Hivatal utalványozással és 
kötelezettségvállalással kapcsolatos szabályzatának a 
másolatait, (2007 01 01tıl)  
 
Válasz: Képviselı Úr kérheti, hogy elıre egyeztetett idıpontban - olyan módon és 
mértékben, mely hivatali munkámat nem hátráltatja – betekintsen minden iratba, 
beleértve a szabályzatokat, belsı utasításokat is, melyek képviselıi munkája 
ellátásához szükségesek. (Saját költségén másolatot is készíthet.) 
Ennek során kérem figyelembe venni, hogy Képviselı Úr a jegyzınek és a 
polgármesteri hivatalnak nem ellenırzı és nem felügyeleti szerve. A pénzügyi 
utalások és az ellenjegyzés, utalványozás rendjét szabályozó belsı szabályzatok és 
utasítások (melyek elkészítése a hivatalvezetı hatáskörébe tartozik) érintik a 
dolgozók egyéni felelısségét, munkaköri leírásukat, tartalmazzák a felhatalmazó 
dokumentumokat. Elıbbieket az ellenırzésre jogosult szervek minden esetben 
kimerít ıen vizsgálnak, és ha szabálytalanságot észlelnek, annak megszüntetésére 
felhívják a figyelmet, illetve felügyeleti intézkedést tesznek.   
 
Ki utalványozta a Subcon Kft-nek 
történt sikerdíj kifizetését? 
 
Válasz: Az utalványozás a Polgármesteri Hivatal utalványozási szabályzata szerint 
az arra felhatalmazott személy által rendben megtörtént. A pénzügyi folyamatok 



szabályszerőségének vizsgálata során az arra felhatalmazott szerv is minden 
bizonnyal rendben fogja találni. 
 
     .   -   . 
 
 
 
A Bagoly vendéglı értékesítésével kapcsolatban a Polgármester Úr és a Jegyzı 
számára együttesen feltett interpellációjával kapcsolatban, melyre a választ is 
együttesen várja, tájékoztatom Képviselı Urat, hogy az önkormányzat SzMSz-e nem 
ismeri az együttes interpelláció intézményét. Kérem, kérdését tegye fel a hatályos 
szabályozás szerinti módon. 
 
 
Kérem válaszom elfogadását. 
 
 
 
Békés, 2009.11.20. 
 
 
 
     Tisztelettel, 
 
 
       Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
       jegyzı 


