
   

ELŐTERJESZTÉS 

Tárgy: Az EFOP-1.5.3-16-2017-00062 pályázattal kapcsolatos szabálytalansági 
eljárás eredményéből eredő képviselő-testületi feladatokról szóló döntés 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Ismert tény, hogy az EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 azonosítójú pályázattal 
kapcsolatban szabálytalansági eljárás indult, amelyben Orosháza Város 
Önkormányzata is érintett. A szabálytalansági eljárás elmarasztalással zárult, az 
Irányító Hatóság a támogatási jogviszonyt elállással felbontotta. Az Orosháza 
Város Önkormányzata által benyújtott jogorvoslati kérelmet az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium elutasította, a jogviszony felbontását és az ezzel járó -
a rendelkezésünkre álló, de meg nem erősített információk szerint 52 millió forint 
értékű - visszafizetési kötelezettséget helybenhagyta. 

A projektre megkapott támogatási összeg az Önkormányzat költségvetésében 
nem található, miközben jogerős határozat van arról, hogy a támogatott projekt 
lényegében nem valósult meg. Hogy hová tűnt a pénz, az mai napig hivatalosan 
ismeretlen legtöbbünk előtt. A visszafizetési kötelezettség ettől függetlenül 
fennáll, amelyet az orosháziak pénzéből kell teljesítenünk. 

Meggyőződésem szerint az orosháziak érdeke és közös felelősségünk, hogy az 
üggyel kapcsolatos személyi felelősség megállapításra kerüljön és mindent 
megtegyünk annak érdekében, hogy a felelős személyek anyagi felelősségre 
vonásával a kár lehetőleg teljes egészében, de legalább részben megtérítésre 
kerüljön az orosháziaknak. 

A képviselő-testületnek, mint a munkáltatói jogkör gyakorlójának lehetőségében 
áll fegyelmi eljárást kezdeményeznie a polgármester és az alpolgármesterek 
ellen. Egy ilyen fegyelmi eljárás lehetőséget ad a felelősök személyének hivatalos 
megállapítására, valamint anyagi felelősségük esetleges megállapítására és 
kártérítési eljárás indításának kezdeményezésére. 

A polgármester fegyelmi és kártérítési felelősségére vonatkozó szabályokat a 2011. 
évi CXCIX. törvény 225/E-227/G. §-a tartalmazza, amelyet a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 79. § (2) az alpolgármesterekre is kiterjeszt. 

A vonatkozó jogszabályok a megfelelő feltételek fennállása esetén akár a teljes 
kár megtéríttetését is lehetővé teszik a kárért felelős városvezetők 
magánvagyonából. A fegyelmi bizottság feladata a személyi felelősség 
megállapítása, valamint annak a vizsgálata, hogy a felelős személyek károkozása 
lehetőséget teremt-e kártérítés megállapítására és ha igen, milyen mértékben. 

A fentiek szerint indítványozom Dávid Zoltán egykori és egyben jelenlegi 
polgármester, Oravecz Nóra (korábban Fejes Róbertné) egykori és egyben 
jelenlegi alpolgármester, valamint Elekes Lajos egykori alpolgármester 
felelősségének vizsgálatára fegyelmi bizottság felállítását. 

 

 



   

 

Határozati javaslatok: 

1. Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról határoz, hogy 
Elekes Lajos volt alpolgármester ellen a 2011. évi CXCIX. törvény 225/F. § (1) 
alapján fegyelmi eljárást kezdeményez, ennek céljából a a 2011. évi CXCIX. 
törvény 225/F. § (2) szerinti fegyelmi vizsgálóbizottságot állít fel. 
A bizottság tagjai …………………………………………………………………………….. és 
…………………………………………………………………………….. . 
A bizottság elnöke: …………………………………………………………………………….. . 
Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bizottság 
munkájának szakmai támogatására 700 e Ft költségkeretet irányoz elő a 
2020. évi általános tartalék terhére. 
 

2. Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról határoz, hogy 
Oravecz Nóra alpolgármester ellen a 2011. évi CXCIX. törvény 225/F. § (1) 
alapján fegyelmi eljárást kezdeményez, ennek céljából a a 2011. évi CXCIX. 
törvény 225/F. § (2) szerinti fegyelmi vizsgálóbizottságot állít fel. 
A bizottság tagjai …………………………………………………………………………….. és 
…………………………………………………………………………….. . 
A bizottság elnöke: …………………………………………………………………………….. . 
Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bizottság 
munkájának szakmai támogatására 700 e Ft költségkeretet irányoz elő a 
2020. évi általános tartalék terhére. 
 

3. Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról határoz, hogy 
Dávid Zoltán polgármester ellen a 2011. évi CXCIX. törvény 225/F. § (1) alapján 
fegyelmi eljárást kezdeményez, ennek céljából a a 2011. évi CXCIX. törvény 
225/F. § (2) szerinti fegyelmi vizsgálóbizottságot állít fel. 
A bizottság tagjai …………………………………………………………………………….. és 
…………………………………………………………………………….. . 
A bizottság elnöke: …………………………………………………………………………….. . 
Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bizottság 
munkájának szakmai támogatására nettó 700 e Ft költségkeretet irányoz 
elő a 2020. évi általános tartalék terhére. 
 

4. Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete arról határoz, hogy a 
fegyelmi eljárás idejére Dávid Zoltán polgármestert a 2011. évi CXCIX. 
törvény 225/F. § (4) alapján tisztségéből felfüggeszti. 
 

5. Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete arról határoz, hogy a 
fegyelmi eljárás idejére Oravecz Nóra alpolgármestert a 2011. évi CXCIX. 
törvény 225/F. § (4) alapján tisztségéből felfüggeszti. 

Orosháza, 2020.08.10. 

 Sebők Éva 

 önkormányzati képviselő 


