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interpellációra válasz 

 

Tárnok Lászlóné jegyző 

Sorszám: V/6. 

Előkészítette: Gál András osztályvezető 

Holopné dr. Sztrein Beáta 

osztályvezető-helyettes 

Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Interpelláló: Szalai László Képviselő Úr Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

 

 

Interpellációs válasz 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. október 1-i ülésére 
 

 

Kérdések: 

1. A2015.08.27.-i képviselő-testületi ülés napirendjének tárgyalásakor Polgármester Úr java-

solta a IV/ 16. sz. napirend levételét. Képviselő társaimmal beterjesztettük „ A 32/2014. 

(XI.24) számú Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet módosítását” és a hozzá tar-

tozó határozati javaslatot. A napirendi javaslatunkat írásban is benyújtottuk. A két napirend 

tárgya teljesen eltér egymástól. A napirendek tárgyalási módjánál javaslatot tettem arra, hogy 

a IV/ 19. sz. előterjesztést zárt ülés helyett nyílt ülésen tárgyalja a képviselő-testület, mert a 

zárt ülés tartásának törvényi feltételei nem állnak fel. 

Polgármester Úr úgy reagált: „Napirendnél nincs módosító javaslat”, „ A napirendnél vita 

nélkül kell dönteni”. A napirendi javaslatot nem volt hajlandó szavazásra bocsájtani. 

Tisztelt Jegyző Asszony, Tisztelt Polgármester Úr! 

Melyik jogszabály vagy az SZMSZ mely pontja tiltja azt, hogy a képviselő a beterjesztett 

napi-rend módosítására tegyen javaslatot és azt indokolja? A módosító javaslat napirendre 

véte-léről kell-e szavazást tartani? 

Kérem a napirenddel kapcsolatos vita, a IV/19 sz. előterjesztés jegyzőkönyvét, hangfelvéte-

lét. 

2. A Tárház út felújítása mikorra várható? 

3. A mai napon hatályban van-e a Képviselő-testület 32/2014 (XI:24) számú rendelete a 

lakás-célú építményekre. Fennáll-e az adófizetési kötelezettség? 
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4. Mivel 2015.01.01.-én a magánszemélyek lakáscélú építményeit nem mentesítették az adó-

zás kötelezettsége alól és ezzel egy időben érvényben volt a magánszemélyek kommunális 

adója ( 33/1995 (XII.21.) illetve hatályba lépett a 32/ 2014 (XI.24) számú rendelettel a lakás-

célú építményadó így egy időben két adónem tárgya volt-e az ingatlan? Ebben az esetben 

megvalósul-e az, hogy „adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében csak egyféle adó 

fizetésére kötelezzék”? 

5. Az önkormányzat a vállalkozók számára adhat-e mentességet pl. abban az esetben ha a 

vállalkozása a mezőőri szolgálattal őrzött területre esik? 

6. Ha a bizottság, képviselő-testület többségi szavazással úgy dönt, hogy lezárja a vitát akkor 

az csak akkor nyitható újra, ha a bizottság, képviselő-testület új szavazással dönt a vita újra 

indításáról? 

7. A Kormányhivatal arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a képviselő-testület tagjai nem 

egyformán értelmezik az SZMSZ szabályait akkor pontosításokkal kell feloldani az ellent-

mondásokat. A képviselő-testület mikor tárgyalja az SZMSZ módosítását? 

8. Milyen időkeretben lehet hozzászólni a napirendi pontok felvételéhez, módosításához? 

 

                                               Tisztelt Képviselő Úr! 

Válaszok: 

1.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.04.) önkormányzati 

rendelete Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzata, mely a Képviselő-testület működésének részletes szabályait tartalmazza. Az ülés 

vezetése az elnök, a polgármester feladata, melynek részletes szabályait az SZMSZ 11.§ és 

12. § tartalmazzák. A 12. § (1) bekezdése alapján: „Napirend felvételéről, a napirendek 

sorrendjéről a képviselő-testület vita nélkül dönt.”  Az SZMSZ alapján lehet módosító 

javaslatot beterjeszteni, a napirend felvételéről vita nélkül kell dönteni. 

A Képviselő Úr kérésének megfelelően a 2015. augusztus 27-i nyilvános és zárt ülés 

jegyzőkönyvei, a hangfelvételei teljes terjedelemben megküldésre kerültek, melyeket 

szeptember 15-én Ön átvett. 

 

2.) Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet 

II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatásra pályázatot nyújtottunk be és a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat 

céljaként a Békés Tárház utca aszfaltozását jelöltük meg. A beruházás bekerülési költsége 

bruttó 20.425.355,- Ft, a megpályázott támogatás bruttó 15.000.000,- Ft, mely az összes 

költség 73,44%-a. Békés Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges bruttó 5.425.355,- Ft 

önerőt (26,56 %) a saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások keretéből biztosította. 

A pályázat elbírálás alatt van. Nyertes pályázat esetén is a kivitelezés ebben az évben már 

nem lehetséges. 
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3-4.) A helyi adórendeletek egységes szerkezetbe foglalása folyamatban van, várhatóan az 

október végén tartandó testületi ülésre kerül beterjesztésre. Az adóalanyokat egy 

meghatározott adótárgy esetében egyféle adó fizetésére köteleztük.  

 

5.) Nem. A Htv. 7. § e) pontja alapján a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze 

utáni építményadó megállapítása során kedvezményt, mentességet nem állapíthat meg. A 

32/2014 (XI. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a vállalkozások 

építményeit az építményadó megfizetése alól nem mentesítettük.  

 

6.) Képviselő Úr ezt a kérdését már korábban- a képviselő-testület 2015. június 25-i ülésén is 

feltette 5. kérdésként, melyre a választ 2015. július 21-i keltezéssel megkapta, melynek 

elfogadásáról a Képviselő-testület az augusztus 27-i ülésén a 351/2015.(VIII.27.) 

határozatában döntött. Az akkor adott válaszomat továbbra is fenntartom. 

 

7.) A Békés Megyei Kormányhivatal a BEB/02/391-1/2015. szakmai állásfoglalásában jelezte 

Szalai László Képviselő Úrnak, hogy „Amennyiben a gyakorlatban a képviselő-testület tagjai 

nem egységesen értelmezik az általuk alkotott rendelet egyes rendelkezéseit, a szabályok 

pontosításával lehet az ellentmondást feloldani.” Amennyiben a Képviselő-testület tagjai 

részéről igény mutatkozik erre vonatkozólag, akkor a beterjesztett módosítási javaslatoknak 

megfelelően kerülhet sor a későbbiekben az SZMSZ módosítására. 

 

8.) Mint azt az első kérdésére adott válaszomban is leírtam, az ülés vezetése a polgármester 

feladata. Az SZMSZ 12. §-a rendelkezik a napirend elfogadásáról.  A napirend elfogadására a 

nyilvános ülés kezdetén kerül sor (ez az alapja a képviselő-testületi ülés lebonyolításának), 

melynek sorrendjéről a képviselő-testület vita nélkül dönt, és ezután kerül sor a napirendi 

pontok tárgyalására. Így a napirendi pontok tárgyalása (elfogadása) előtt a képviselő 

legfeljebb 2 percben felszólalhat. 

 

Kérem a T. Képviselő Urat, hogy a válaszokat szíveskedjen elfogadni. 

 

 

 

Békés, 2015. szeptember 24. 

 

 

 

Izsó Gábor 

                                                                                             polgármester 


