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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 8-án, 17:30 órakor 

megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme 

 

Jelen vannak: Horváth Zoltán polgármester, Oláh Imre, Horváth Gábor, Kótai József, 

Domnánics Alajos képviselők /5 fő/ 

 

Tanácskozási joggal az ülésen végig: dr. Balogh László jegyző 

 

Meghívott vendégek: - 

 

Lakosság részéről: - 

 

Jegyzőkönyvvezető: Guzmits-Balogh Lívia titkársági ügyintéző 

 

Horváth Zoltán polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait. 

 

Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, vagyis a képviselő-testület 

5 fővel határozatképes, majd a rendkívüli képviselő-testületi ülést megnyitja. 

 

Horváth Zoltán polgármester javaslatot tesz Kótai József képviselő személyében a 

jegyzőkönyv hitelesítőjére. 

 

A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

      44/2020. (07.08.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének Kótai József képviselőt elfogadta. 

 

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy a napirendre az SZMSZ 9. § (1) és (39 

bekezdése alapján telefonos és az elektronikus úton megküldött meghívó alapján tesz 

javaslatot, melynek keretében szeretné megtárgyalni a képviselő-testülettel dr. Dénes József 

alpolgármester alpolgármesteri megbízásának visszavonását.  

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a rendkívüli testületi ülés összehívását az indokolta, 

hogy az alpolgármesteri tisztség egy bizalmi alapon nyugvó pozíció a polgármester és az 

alpolgármester között. Ez a bizalmi viszony közte és az alpolgármester között végérvényesen 

megromlott. Erre tekintettel, valamint az előttünk álló hatalmas munka, vagy akár a holnapi 

testületi ülésen meghozandó döntések tekintetében, olyan hátteret kíván maga mögött tudni, 

amely mind a munkájában, mind a polgármesteri programjában támogatja és biztos hátteret 
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nyújt. Úgy gondolja, nem engedheti meg magának, hogy akár csak egy napot is késlekedjen a 

döntésével, mivel bebizonyosodott, hogy akár egy napos távollét esetén is - hiszen egy nap 

alatt is történhet vele bármi - az alpolgármester ígérete ellenére visszaél a bizalmával és olyan 

intézkedéseket eszközöl, melyeket nem hagyott jóvá, illetve kifejezetten megtiltott. A nyári 

testületi szünetnek már úgy akar nekimenni, hogy tudja, megbízható kezekben vannak a város 

ügyei. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadását. 

 

A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 5 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

45/2020. (07.08.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülés napirendjét 

elfogadta. 

 

1. dr. Dénes József alpolgármester alpolgármesteri megbízásának visszavonása 

 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

 

1. napirend 

dr. Dénes József alpolgármester alpolgármesteri megbízásának visszavonása 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos szóbeli 

előterjesztését. 

 

„Tekintettel arra, hogy többen kritikával is illettek emiatt, talán nem szükséges külön 

bizonygatnom, hogy a megválasztásomat követően politikai párttól, előélettől függetlenül 

mindenkinek békejobbot nyújtottam. Tettem és teszem mindezt azóta is abból a 

meggyőződésből, hogy a városnak, amelynek szolgálatát vállaltam és amelytől bizalmat 

kaptam ez az érdeke. E hozzáállásomat legnagyobb sajnálatomra pont egy olyan személy – 

többszöri kérésem, figyelmeztetésem ellenére kifejtett rendkívül kártékony – magatartása 

törte meg, aki önmagát támogatóim között mutatta be.  

Azzal a szomorú felismeréssel kell szembenéznem, hogy az a kohézió, amit a sikeres 

városvezetés megkövetel a polgármester és alpolgármester között, a mentalitás-, hozzáállás-, 

ambíciók- és úgy általában személyiségbeli különbségek miatt létrejönni nem tud. Dr. Dénes 

József számos személyesen beszélgetés során elhangzott és nyilvánosan közzétett 

nyilatkozatával nem értek egyet, helyi közérdekkel ellen hatóként tartom számon, 

városvezetői elképzeléseimmel személye össze nem egyeztethető és az erre irányuló eddig 

eredménytelen kísérletet – miután az már az aránytalan sérelemmel és veszélyeztetéssel járna 
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– tovább erőltetni nem kívánom. Így tőle az alábbiakban röviden kifejtett káros 

tevékenységeken túl, mint politikai szereplő is elhatárolódom.  

A korábbi években az önkormányzati hivatalt jelentős fluktuáció és a köztudatban, mint 

mérgező légkörű munkahely híre jellemezte. E körülmény talán nem alaptalanul hozható 

összefüggésbe azzal a sajnálatos ténnyel is, hogy milyen kevés a helyi lakosok száma a 

hivatali munkatársak között. Új polgármesterként magaménak éreztem a feladatot, hogy ezen 

a megítélésen változtassak, azonban sajnálattal kellett tudomásul vennem, hogy ennek 

legnagyobb akadálya dr. Dénes József alpolgármester személyében keresendő.  

A visszaélésszerű joggyakorlás kérdését megalapozó számú ügyintézői megkeresések, a 

hatáskörtúllépések, a hivatali kollégák számára kellemetlen, munkarendjüket jelentősen 

hátráltató, kényszerű és személyes időtöltések elviselésért cserébe, a hivatal olyan nagy 

nyilvánosság előtti lejáratásban részesült, amely aligha vonható be az építő jellegű kritika, 

vagy a köznyilvánosság fogalomkörébe. Az alpolgármester blogján olyan népmesei 

motívumokkal igyekezett aláásni a városháza megítélését, a hivatal munkatársaiba vetett 

közbizalmat, amelyek természetükből adódóan népszerűek lehetnek, valósághűek azonban 

semmiképp. Nem kívánom elvenni a műkritikusok kenyerét és megítélni, mennyire eredeti, ha 

valaki önmagát az igazság lovagjának festi le azzal a sötét fellegvárral szemben, amely a 

lakosságot sanyargatja, azonban az ilyen jellegű megnyilvánulások egyértelmű alaptalanságuk 

ellenére is megőrizték sértő jellegüket.  

Városunk alpolgármesterének kettős arcát jól szemlélteti a július 1-jén, a köztisztviselők és 

kormánytisztviselők napján történtek is. E napon ugyanis facebook oldalán megemlékezett a 

jeles alkalomról és köszönetet mondott a kollégáknak, egyúttal – már nem a nyilvánosság 

előtt – kihasználva, hogy – az összes hivatali kollégához hasonlóan én is – szabadságot vettem 

ki, munkáltatói jogkört gyakorolva írásbeli figyelmeztetésben részesítette a hivatalvezetőt 

amiért – a hivatali dolgozóinak saját pénzén költségmegosztással, tehát az  alpolgármester 

meggyanúsításával ellentétben nem közpénzből – csapatépítő napot tartott a kollégákkal a 

helyi kempingben. 

A város igazgatási struktúrájának közvetlen veszélyetetése mellett több alkalommal élt 

felhatalmazás nélkül – a város érdekével ellentétes – megkeresésekkel, nyilatkozatokkal 

többek között szerződő partnerek irányába is, komolyan veszélytetve pályázatok sikerességét.  

A fentiek és az itt nem részletezettek következtében arra az álláspontra kellett jutnom, hogy 

dr. Dénes József a neki megszavazott hatalommal és bizalommal súlyosan visszaélt, a 

hatalomgyakorlás élménye és egyéb személyes motivációi megelőzték képviselői esküjének 

azon részét, amely szerint feladatát a város érdekében végzi.  

E béli értékválságának bizonyítékul fog szolgálni mindazon ártalmasnak szánt 

megnyilvánulása is, amelyre az esetleges visszahívás okozta sértettségben fog sor kerülni és 

amelyek ugyancsak megmutatják, mely dolgokat tart a város fejlődésénél fontosabbnak. E 

kritikának álcázott sértődött, gőgös szavaknak, lejárató kampánynak azonban nyugodt szívvel 

állok elé, hiszen tiszta lelkiismerettel végzem megbízatásomat mind a mai napig. Nincs 

titkolni valóm. 

Kérem engedjék meg, hogy a türelmes és békés megoldást szorgalmazó hozzáállásom miatt – 

amellyel városunk volt alpolgármestere visszaélt – bekövetkezett mulasztásomat ezúton 

pótoljam és nyilvánosan is elhatárolódjam a https://djnaploja.wordpress.com oldalon közétett, 

Csepreg város érdekeit sértő, illetve a város szolgálatába állt hivatali, intézményéi vagy 

képviselői munkatársakat lejárató tartalmaktól. Szíves elnézésüket kérem mindazoktól, akiket 

e mulasztásom rosszul érintett.” 

 

Horváth Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Mötv. 76.§ d) 

pontja alapján ezen ügyben titkos szavazás keretében szükséges dönteni. A titkos szavazáshoz 
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3 fős szavazatszámláló bizottságot kell alakítani a képviselőkből. A szavazás idejére a jelölt 

kérheti zárt ülés tárgyalását. A szavazás eredményéről külön jegyzőkönyv készül, melyet az 

ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. 

 

Horváth Zoltán polgármester javasolja a szavazatszámláló bizottságba Kótai József 

képviselőt elnöknek, Oláh Imre és Domnánics Alajos képviselőket pedig tagoknak. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi a képviselőket, hogy elfogadják-e a jelölést? 

 

A jelöltek a jelölést elfogadták és nyilatkoztak arról, hogy a Szavazatszámláló Bizottság 

választásnál nem kérik a zárt ülés tartását. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a szavazatszámláló bizottság 

létrehozására vonatkozó javaslatot, melyről minősített többséggel nyílt szavazással dönt a 

testület.  

 

Határozati javaslat: 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Dénes József alpolgármesteri 

megbízásának visszavonása tárgyában történő titkos szavazás lebonyolítására a 

következő személyekből álló szavazatszámláló bizottságot választ: 

 

• Kótai József – a szavazatszámláló bizottság elnöke 

• Oláh Imre képviselő – a szavazatszámláló bizottság tagja 

• Domnánics Alajos képviselő - a szavazatszámláló bizottság tagja 

 

Felelős: Dr. Balogh László jegyző – lebonyolítás megszervezéséért 

 

Határidő: azonnal 

 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 49.§ (1a) bekezdése értelmében a törvény személyes érintettségre 

vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha a képviselő-testület döntéshozatala saját 

tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul, így a jelöltek is 

részt vehetnek a szavazásban. 

 

A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 5 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

46/2020. (07.08.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

dr. Dénes József alpolgármesteri megbízásának 

visszavonása tárgyában történő titkos szavazás 

lebonyolítására a következő személyekből álló 

szavazatszámláló bizottságot választ: 

 

• Kótai József – a szavazatszámláló bizottság 

elnöke 
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• Oláh Imre képviselő – a szavazatszámláló 

bizottság tagja 

• Domnánics Alajos képviselő - a 

szavazatszámláló bizottság tagja 

 

Felelős: Dr. Balogh László jegyző – lebonyolítás 

megszervezéséért 

 

Határidő: azonnal 

 

 

Horváth Zoltán polgármester felkéri a képviselő-testületet a titkos szavazásra. 

 

Horváth Zoltán polgármester a titkos szavazás lebonyolításának előkészítésére szünetet 

rendel el. 

 

Horváth Zoltán polgármester ismét megnyitja az ülést, s megállapítja, hogy a képviselő – 

testület 5 fővel határozatképes.  

 

A képviselők a szavazatszámláló bizottság által előzetesen ellenőrzött urnába helyezik el az 

SZMSZ szerint elkészített és a bizottság által szintén ellenőrzött szavazólapjaikat. 

 

A titkos szavazás eredményéről külön jegyzőkönyv került kiállításra, melyet a jegyzőkönyv 1. 

számú mellékletét képezi. 

 

 

Kótai József képviselő, a szavazatszámláló bizottság elnöke tájékoztatta a polgármestert a 

szavazás eredményéről.  

 

Horváth Zoltán a szavazatszámláló bizottság elnökének tájékoztatása alapján ismerteti a 

Képviselő-testület döntését. 

 

A képviselő-testület a titkos szavazás idején 5 fővel határozatképes volt.  

A képviselő-testület – 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

47/2020. (07.08.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX törvény 76.§ d. pontja 

alapján dr. Dénes József Attila alpolgármester 

megbízását 2020. július 8. napjától visszavonja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 
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Horváth Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az új alpolgármester 

személyére előreláthatólag a 2020. július 9-i képviselő-testületi ülésen kíván javaslatot tenni. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Oláh Imre képviselő kérdezi, hogy dr. Dénes József képviselőnek nem kellett volna itt 

lennie? 

 

Horváth Zoltán polgármester tájékoztatja képviselőt, hogy a hivatal épületében 

személyesen, majd telefonon és elektronikus úton is meghívta dr. Dénes Józsefet a képviselő-

testületi ülésre. Az, hogy nem jött el, az Ő döntése. A minősített többség meg volt, a 

visszavonás 2020.07.08-tól érvényben van. 

 

 

Horváth Zoltán polgármester egyéb tárgy nem lévén megköszönte a részvételt és a 

képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését 17:51 – kor berekesztette. 

 

 

Kelt, mint az első oldalon 

 

 

 

Horváth Zoltán                   dr. Balogh László 

   polgármester                   jegyző 

 

 

 

Kótai József 

képviselő 

jegyzőkönyv hitelesítő 


