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Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február hó 12. napján tartott soron 

kívüli ülésén a 64/2015 (II. 12.) határozatával méltatlanság miatt Szalai László önkormányzati 

képviselő képviselői megbízatását megszüntette. Szalai László önkormányzati képviselő 

törvényes határidőn belül a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 37. §(4) bekezdése alapján a képviselő-testületi 

határozat bírósági felülvizsgálatát kérte. Az Mötv 37. (5) bekezdése alapján a bíróság a 

kérelemről – annak beérkezésétől számított 30 napon belül – határoz. Az Mötv. 37. § (7) 

bekezdése alapján az önkormányzati képviselő tisztsége a képviselő-testület 

összeférhetetlenséget megállapító határozata – ha az ellen a rendelkezésre álló határidő alatt 

jogorvoslat iránti kérelemmel nem éltek – meghozatalának napján, jogorvoslati kérelem 

előterjesztése esetén a jogerős bírósági döntés napján szűnik meg. A jogerős bírósági döntés 

az Mötv.-ben meghatározott határidőn belül nem került meghozatalra.  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 404/2015 (X.01) számú határozatában 

Szalai László önkormányzati képviselő képviselői megbízatását méltatlanság fennállása miatt, 

- új körülményre tekintettel - megszüntette. A határozat meghozatala napján, 2015. október 

01. napján Szalai László önkormányzati képviselő önkormányzati képviselői tisztsége a 

jogerős bírósági döntés hiányában még nem került megszüntetésre.  

 

Szalai László önkormányzati képviselő a törvényes határidőn belül az Mötv. 37. § (4) 

bekezdése alapján jogszabálysértésre hivatkozással a Békés Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a 404/2015 (X.01.) számú határozata bírósági felülvizsgálatát kérte. A bírósági 

eljárás folyamatban van.  

 

Időközben a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a Békés Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 64/2015 (II. 12.) számú határozat felülvizsgálatát 2015. október 09. 

napján lezárta, és a Képviselő-testület határozatot hatályban tartotta. A fentiek értelmében 

Szalai László önkormányzati képviselői tisztsége az Mötv. 37. § (7) bekezdése alapján, a 

jogerős bírósági döntés napján megszűnt. 

 

Tekintettel arra, hogy a 404/2015 (X.01.) számú határozat Szalai László önkormányzati 

képviselő önkormányzati képviselői tisztségének megszüntetéséről szól, azonban a jogerős 



bírósági döntés értelmében Szalai László önkormányzati képviselő önkormányzati képviselői 

tisztsége 2015. október 27. napján megszűnt, így a továbbiakban a 404/2015 (X.01.) határozat 

okafogyottá vált, a határozat hatályon kívül helyezése szükséges.  
 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

Határozati javaslat 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 404/2015 (X. 01.) számú határozatát 

hatályon kívül helyezi, tekintettel arra, hogy a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

a 4.Kpk.27081/2015/14 számú, 2015. október 09. napján kelt végzésében Békés Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 64/2015 (II. 12.) számú határozata ellen Szalai László 

által benyújtott felülvizsgálati kérelmét elutasította, a Képviselő-testület határozatát helyben 

hagyta. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 37. § 

(7) bekezdése értelmében Szalai László önkormányzati képviselő képviselői tisztsége a 

jogerős bírósági döntés napján megszűnt. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

 

Békés, 2015. november 18. 
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