
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

11/2019. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2019. 

december 18-án megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal, emelet, tárgyaló 

 

Az ülés kezdete: 20:15 óra 

 

Jelen vannak:  

- Hárominé Orbán Erika, bizottsági elnök 

- Kótai József, bizottsági tag 

- Oláh Imre, bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

- dr. Balogh László, jegyző 

Jegyzőkönyvvezető: 

- dr. Balogh László, jegyző 

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

bizottság 3 fővel határozatképes. Javaslatot tesz Kótai József bizottsági tag személyében a 

jegyzőkönyv hitelesítőjére.  

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2 igen és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

162/2019. (12.18.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága a jegyzőkönyv hitelesítőjének 

Kótai József bizottsági tagot elfogadta. 

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök elmondja, hogy a jegyző jelezte, hogy a bizottságnak 

döntési javaslatot kell tennie a képviselő-testület irányába a méltatlanság ügyében. Ezt az előző 

bizottsági ülésen a bizottság nem tette meg. Ezért kell most ismételten tárgyalni az ügyet.  
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Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel 

határozatképes, majd szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.  

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

163/2019. (12.18.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága a napirendi pontok tárgyalását 

elfogadta. 

 

Az ülés napirendje: 

 

1. Döntés a Vas Megyei Kormányhivatal által megküldött polgármesteri 

méltatlanságra vonatkozó beadvány ügyében 

 

 

Napirendi pont megtárgyalása: 

 

1. Döntés a Vas Megyei Kormányhivatal által megküldött polgármesteri 

méltatlanságra vonatkozó beadvány ügyében 

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy jogi tanácsot kért a kialakult helyzetben és 

megerősítést kapott atekintetben, hogy döntési javaslat szükséges a testület részéről. A 

bizottságnak a feladata, hogy kivizsgálja az ügyét és döntési javaslatot hozzon.  

 

 Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök továbbra sem érti, illetve nem ért egyet azzal, hogy 

nekik hármojuknak kell ez ügyben dönteniük, illetve döntési javaslatot hozniuk. Elfogadja azt, 

hogy a törvény így rendelkezik és javasolja a bizottságnak, hogy hozzon dönti javaslatot. 

Hangsúlyozza, hogy nem célja a polgármester elmozdítása és bárhogyan is dönt, csak a döntési 

kényszer miatt teszi. Majd a végső szót a testület mondja ki.  

 

Oláh Imre képviselő kérte, hogy a jegyzőkönyben kerüljön kiemelésre az, hogy neki sem célja 

az időközi választás, de tudomásul veszi hogy döntési javaslatot kell hozni. Most hoz egy 

döntést, aztán majd a testületi ülésen is hoz még egyet. Csakis azért hoz most egyfajta döntést, 

mert a törvény ezt írja elő a bizottság részére.  

 

Kótai József képviselő elmondja, hogy a jegyző által elmondottak alapján véleménye szerint 

tiszta a helyzet és nem áll fennt a méltatlanság. Arra kéri a bizottságot, hogy ennek megfelelően 

hozzon döntést.  

 



Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

11/2019. 

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, 

majd szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

A bizottság álláspontja szerint Horváth Zoltán polgármester formailag nem tett eleget a vele 

szemben fennálló összeférhetetlenségi helyzet tekintetében a tájékoztatási kötelezettségének 

ezért vele szemben fennáll az Mötv. 38. § (1) bekezdés g) pontja szerinti méltatlansági helyzet, 

melynek alapján javasolja a képviselő-testületnek a polgármester méltatlanságának 

megállapítását. 

 

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

164/2019. (12.18.) számú bizottsági határozat 

A bizottság álláspontja szerint Horváth Zoltán polgármester 

formailag nem tett eleget a vele szemben fennálló 

összeférhetetlenségi helyzet tekintetében a tájékoztatási 

kötelezettségének ezért vele szemben fennáll az Mötv. 38. 

§ (1) bekezdés g) pontja szerinti méltatlansági helyzet, 

melynek alapján javasolja a képviselő-testületnek a 

polgármester méltatlanságának megállapítását. 

 

Felelős: Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2019. december 19. - közlésre 

 

Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök és Oláh Imre képviselő egybehangzóan elmondják, 

hogy ez most csak egy döntési javaslat, tartózkodni nem tudtak, mert akkor nem lenne döntés. 

A testületi ülésen akár már tartózkodi is tudnak. Hansúlyozzák, hogy nem céljuk a polgármester 

elmozdítása. Nyugalmat szeretnének.  

 

Egyéb tárgy nem lévén Hárominé Orbán Erika bizottsági elnök 20 30-kor az ülést 

berekesztette. 

 

Csepreg, 2019. december 18. 

 

   …………………………………       ………………………………. 

Hárominé Orbán Erika                                                  Kótai József bizottsági tag, 

                 bizottsági elnök                                               jegyzőkönyv hitelesítő 


