JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2011. július 6-án megtartott rendkívüli ülésén

Az ülés helye:

Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal
emeleti nagy tanácsterme
Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

Jelen vannak:

Mihelik Magdolna polgármester,
Balázs István alpolgármester,
Khéner Gyula alpolgármester,
Belányi Elemérné, Fleith Péterné, Hermann Szilveszter,
Millei Tamás, Ridly István Attila és Szlávik József képviselők

Kimentette magát: Pázmándiné Györke Gyöngyi képviselő
Meghívottak:

Dr. Molnár Lívia aljegyző
Havasi Sándorné közigazgatási osztályvezető
Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető
Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
Nagy Sándor intézményi referens
Kissné Monori Erzsébet igazgatási ügyintéző
Dr. Bak Imre pályázó
Dr. Borbíró Ibolya pályázó
Dics Mária pályázó
Pallagi Béla pályázó

Mihelik Magdolna köszönti a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat. Elmondja,
hogy Pázmándiné Györke Gyöngyi képviselő asszony jelezte, hogy nem tud részt
venni a mai rendkívüli ülésen. Megállapítja, hogy 8 fő képviselő jelen van, a
rendkívüli testületi ülés határozatképes, és azt 1630 órakor megnyitja.
Mihelik Magdolna: Aki a meghívóban szereplő négy napirendi ponttal egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze!
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
136/2011. (VII.6.) Ny.Kt. határozata
a napirendi pontok elfogadásáról
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 8 igen szavazattal
Elfogadja a rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjait.
Napirend:
1.) Duna-Vértes Köze Társulás, közbeszerzési bíráló
megválasztása
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető

bizottsági

tagok
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2.) Kernstok Iskola bútorbeszerzés (szóbeli)
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
3.) Megbízás a Kernstok Károly Általános Iskola intézményvezetői feladatainak
ellátására
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester
4.) Jegyzői pályázatok elbírálása (nyílt és zárt ülés)
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester
1./ Duna-Vértes
megválasztása

Köze

Társulás,

közbeszerzési

bíráló

bizottsági

tagok

Mihelik Magdolna: Július 5-ei határidővel kérik a válaszunkat. Bizottság nem
tárgyalta. Jó, ha benne van a bizottságban tőlünk valaki.
Balázs István: Érdekes, hogy létrehoznak egy bíráló bizottságot, aki javaslatot tesz
a Közbeszerzési Bizottságnak, és az fog javaslatot tenni a Társulási Tanács részére.
Várható, hogy nagyon alapos bírálat lesz.
Mihelik Magdolna: Kérem,
kézfelemeléssel jelezze!

hogy

aki

elfogadja

a

határozati

javaslatot,

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
137/2011. (VII.6.) Ny.Kt. határozata
a Duna-Vértes Köze Társulás Bíráló Bizottsági tagjaira történő
javaslattétel elfogadásáról
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 8 igen szavazattal
1.) Elfogadja a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás
aktuális közbeszerzési eljárásainak értékelését végző Bíráló
Bizottságának összetételét az alábbiak szerint:
-

Szűcsné Posztovics Ilona a Társulás elnöke
dr. Paksi Gábor szakértő
Gíber Erzsébet a Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója
Nyergesújfalu Város Önkormányzatának delegáltja
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának delegáltja.

2.) Delegálja Nyergesújfalu Város Önkormányzata részéről Hermann
Szilveszter képviselő urat a Bíráló Bizottságba.
3.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mihelik Magdolna polgármester
Hermann Szilveszter: Előfordulhat látatlanban, hogy a Bíráló Bizottság ülése ütközik
más programmal, amikor nem tudok részt venni. Ilyenkor mi a teendő?
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Mihelik Magdolna: A polgármester biztosan helyettesíthet.
Balázs István: Ilyenkor úgy szokott működni, hogy meghatalmazással – a
határozatképesség miatt –vesz részt valaki más az ülésen. Döntést úgysem hozhat a
Bíráló Bizottság, csak javaslatot tehet.
Hermann Szilveszter: A bizalmat megtiszteltetésnek veszem, köszönöm.
2./ Kernstok Iskola bútorbeszerzés (szóbeli)
Mihelik Magdolna: Érkezett valamilyen ajánlat?
Fekete Márton: Írásos előterjesztést nem tudtam készíteni harmadik ajánlat híján. A
Balaton Bútor Zrt. és az Oraco Rt. nem küldte meg ajánlatát, két hete megkapták a
specifikációt, azt mondták, nagyon dolgoznak rajta. Nehéz még átlátni ezt a dolgot,
mert az árak is mindig szórnak, valamint a mai nap folyamán érkeztek a minta
bútorok. A Balaton Bútortól azért nem kértünk, mert az ASS Kft. áll mögötte, az ő
bútoraikat ismerjük. Az Oreco cég mögött – tudtommal – az Alex cég áll, mint
beszállító, bútorait ismerjük. Az árak azért nagyon szórnak, mert lehet látni, hogy a
Balaton Bútoré jelenlegi műszaki tartalommal 64 millió forint + ÁFA, a Garzoné 43
millió, ebben vannak olyan termékek, amit a Garzon nem tud megajánlani, vannak
olyan termékkörök, amelyek az ő palettájában nincsenek benne, külön csatornán
kellene beszerezni. Olyan eltérés is van, ahol a végleges terméklista 2454 termékből
áll. A Balaton Bútor Kft. 254 termékre adott ajánlatot, még mindig nem
összehasonlítható a kettő, és nem tudom, miből adódik a különbség. Megkapták az
egységes kiírást, mégis egy másikat kaptam vissza, nem tudok előrelépni. A
harmadik ajánlat még mindig nem érkezett meg. A mai napi Garzon Bútor látogatása
során az jött elő, hogy a hiányzó termékekre – amit nekünk külön csatornán be
kellene szerezni – szóban elhangzott szám volt, nettó 55 millió forintból lehetne
azokat tőlük megvásárolni. Segítenek az adminisztráció lebonyolításában, termékek
azonosításában. Még rengeteg olyan teendő van, ami egy nap alatt lebonyolítható,
csak a hozzáértő ember sokkal gyorsabban le tudja bonyolítani. Ezt a segítséget
ajánlották fel nekünk.
Hermann Szilveszter: Ez újra megtámadható?
Fekete Márton: Nem.
Khéner Gyula: Nekünk a központosított beszerzésnél három árajánlatot kell
bekérni?
Fekete Márton: Nem kell bekérni.
Mihelik Magdolna: Ez a három volt a piacon a gyűjtő cég.
Szlávik József: Nem értem a két hetet! Ha van katalógus, akkor csak a termékek
mellé kell beírni az árakat!
Hermann Szilveszter: Ebben taktika van, ezt sokan gyakorolják.
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Balázs István: Bíztam benne, hogy a mai napig megjön a harmadik árajánlat. Előző
körben elég sok műszaki egyeztetés és visszakérdezés után derült ki, hogy ami
mögötte van, a műszaki tartalom milyen esetben felelt meg a mi elvárásainknak. Ha
a második közbeszerzési eljárásunkat nem támadták volna meg, akkor ma már lehet,
hogy leszállították volna a bútorokat. Ott volt egy 14 millió forintos árkülönbség az
ASS által megajánlottakhoz képest. A Garzon bútor ajánlatából rengeteg tétel
hiányzik, ők az első körben megajánlották azt, amit tudnak gyártani.
Összehasonlításokat végeztem. Ha a megosztás alapján vásárolnánk be, a legjobb
árakat raktam össze, hogy kitől mit vennénk, akkor az Alex 27 millióért szállítana, az
ASS 9 millióért, a Garzon 5,9 millió forintért. Az Alexnél az eredeti ajánlatához képest
54 %-ot jelentene az összes ajánlóból, 16 % volt az ASS-é és 13 % volt a Garzoné.
Ha a megosztás alapján vásárolnánk be, ez azt jelenti, hogy 42.320 ezer forintba
kerülne a teljes beszerzés. Tudom, hogy nem igaz ez az ár, biztos, hogy egyben kell
nézni, mert ha kétfelé osztjuk, akkor is bizonytalan, hogy mit lehet kihozni.
Számomra a reális ár az 50-51 millió forintra jönne ki ebből. Szerintem ugyanezt a
műszaki tartalmat olcsóbban meg lehetne venni. Mindig azt érzem, hogy megy a
„játék” a háttérben.
Hermann Szilveszter: Volt határideje a beadványnak?
Balázs István: Fekete Márton milliószor elmondta, hogy a mai nap a határidő.
Hermann Szilveszter: Akkor kizáró ügy. Annak sem látjátok értelmét, hogy alsó
tagozat, felső tagozat bútor? Érdekes, 11 millió forintos különbség lenne, ha mi így
beszerezhetnénk.
Balázs István: Az ott elfogadott, beárazott termékek jóval magasabb árral
szerepelnek. Máskor nem is szabad közbeszereztetni semmit, hanem mindjárt
központi közbeszerzéssel kell indítani.
Szlávik József: Annyit tudok a cégekről, hogy ezt a 2 %-ot próbálják kompenzálni.
Ha jövő héten érkezik be, árleszállítás lesz, akkor a 2 %-ot megnyerjük.
Balázs István: Az időben beszorulunk, menni kellene előre. Javaslatom, hogy a
testület hagyjon jóvá egy ésszerű keretösszeget, amin belül kellene ezt lebonyolítani,
vagy meg lehet egyezni eggyel, hogy azon az összegen szállítson le mindent, vagy
osszuk meg, mert az áraikból rögtön kiderült, hogy melyik az, amit ő gyárt.
Khéner Gyula: Megoszthatjuk a vásárlást?
Hermann Szilveszter: Úgy gondolom, hogy mivel nem pályáztatásról van szó, igen.
Meg kell várni, van-e ennek valami fajta értelme.
Balázs István: Nem kell megvárnunk, dönthetünk a drágább mellett.
Hermann Szilveszter: Csak ¾ éve várunk valamire, mindig valaki helyettünk hozott
döntést, mindig más történt, és nem az, amit mi akartunk. Veszíthetünk itt még időt
és pénzt is!
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Szlávik József: Most lesz az, hogy az lesz, amit mi akarunk, és nem támadhatja
meg senki.
Khéner Gyula: Az ajánlaton szívesen láttam volna, hogy a teljes rendelés esetén
érvényesek az árak. Nincs ilyen rajta, nem kötötték ki azt, hogy egészben kell tőlük
vásárolni. Az iskola szerette volna, ha a 3. ajánlatot nem adónak a bútora kerülne
be? Nem. Írásban értesíteném az ajánlattevőt, hogy a határidő lejárt, nincs mire
várni. Lehet, hogy a másik kettővel le kellene ülni tárgyalni.
Fekete Márton: Nem kell árajánlat, csak az árak miatt kértem ajánlatokat.
Szlávik József: Ha kivesszük belőle a Garzonon kívülieket, úgy kellene megosztani.
Balázs István: Ők most saját nevükben nem adtak ajánlatot, nem az van, hogy
direktben itt van a központi közbeszerzésre egy ASS és egy Alexes ajánlat.
Hermann Szilveszter: A termékazonosító számmal kellene megrendelni.
Balázs István: Nem a két effektív gyártóval kell leülni tárgyalni.
Hermann Szilveszter: Egyet ki lehet zárni, mert nem adott ajánlatot, és a másik
kettővel kell tárgyalni.
Szlávik József: A Balaton Bútor Kft. adja, amit szeretnénk. Ez a cég mindent
beszerez. Ettől még nem ismerjük a műszaki tartalmát.
Khéner Gyula: A Balaton Bútor Kft.-vel kellene leülni tárgyalni, de még van egy alku
pozíció.
Szlávik József: Adnak majd árkedvezményt.
Khéner Gyula: Mennyibe került volna a bútor, ha a legutóbbi döntésünket
jóváhagyják?
Balázs István: Amit szeretnénk, arra csináltam meg az összehasonlítást. Volt az
57.250 ezer forint, ASS eredeti áraival, az eredeti árakkal. Az Alex Kft. eredeti ára
50.700 ezer forint. Ugyan az az arány jött ki majdnem, mint ami az eredetiben volt,
mert ez csökkentett műszaki tartalommal volt. Benne volt az alsó tagozatosok bútora,
de azok kikerültek.
Hermann Szilveszter: Ha nem döntünk, és elkezdjük ezt a játszmát, lesz egy olcsó
csomagunk, de van egy olyan kockázata, hogy kiszaladunk az időből, és akkor
leszünk olyan megszorító helyzetben, hogy minden mindegy, csak legyen már
valahogy.
Szlávik József: Ebbe a helyzetbe már nem kerülhetünk! Ha ma nem döntünk,
szeptemberben nem lesz bútorunk! Mai nap döntenünk kell!
Khéner Gyula: Nem volt határidő leírva, hogy mikorra kell leadni az ajánlatot?
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Fekete Márton: Volt, aki 2-3 nap alatt megküldte. Ezeket úgy vettem, hogy előzetes
ajánlat, tájékoztató jellegű dolog. Konkrétan nem írtam időpontot. Tudom, hogy baj,
de ettől függetlenül nem kell elfogadni az Oracót, ha nem akarjuk, mert ez nem arról
szól. Ha egyet kértünk volna be, ha az megtetszik, akkor egyet nézünk meg, egyet
értékelünk, a többit nem is kell megnézni. Azért próbáltam, hogy legyen valami
összehasonlítási alap, hogy ki, mennyiért próbálja beárazni a termékkört, még a
központosítottan belül is, mert van különbség, úgy látszik.
Khéner Gyula: Javasolom, hogy két összeget rögzítsünk, úgy látom, hogy a Balaton
Bútor Zrt. ajánlata lenne a szimpatikus számunkra.
Szlávik József: Tudjuk, mert mindent vállal, mindent beszerez.
Mihelik Magdolna: 64 millió, a sportszer nincs benne, ez helyett van az alsósoké.
Szlávik József: A plusz, ami hozzájött az eredetihez. Jött hozzá tanulói asztal, két
személyes, az egy személyes helyett. Továbbá 120 db könyvállvány, ami egy
oldalas, vegyszertartó szekrény, fogas. A szék az annyi, amennyi. Minden terem be
volt tervezve, csak nem alsósnak volt berendezve, ott két személyes asztal lesz. Itt
ennyi a műszaki tartalomváltozás.
Balázs István: Döntünk egy keretösszegről, azt mondjuk, hogy mivel időben csak a
Balaton Bútor férhet bele, a műszaki tartalmat ismerjük, de célozzuk meg, le kell ülni
velük, pontosan a típusokat és a listát csak egy céggel egyeztetve.
Khéner Gyula: Ebben tudna dönteni a testület. Ki kell jelölni egy személyt, aki
tárgyal. Mennyi a szállítási határidő?
Fekete Márton: 30 nap.
Hermann Szilveszter: Itt minden nettóban van. 65 millió forint + ÁFA összeg van a
költségvetésben.
Mihelik Magdolna: A határozati javaslat az, hogy nyilvánítsa ki a képviselő-testület a
Kernstok Károly Általános Iskola bútor beszerzésére vonatkozó központosított
közbeszerzés szállítójává a Balaton Bútor Zrt.-t, a beszerzési keret összeget 54 millió
forint + ÁFA összegben meghatározva. Utasítsa a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester. Aki így
megszavazza, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
138/2011. (VII.6.) Ny.Kt. határozata
a Kernstok Károly Általános Iskola bútorbeszerzéséről
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 8 igen szavazattal
1.) Kinyilvánítja a Kernstok Károly Általános Iskola bútor beszerzésére
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vonatkozó módosított közbeszerzés szállítójává a Balaton Bútor
Zrt.-t. A bútor beszerzésének keretösszegét 54 millió forint + ÁFA
összegben határozza meg.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mihelik Magdolna polgármester
3./ Megbízás a Kernstok Károly Általános Iskola intézményvezetői feladatainak
ellátására
Mihelik Magdolna: Legutóbbi ülésen megbeszéltük, hogy egyetlen lehetőség van,
hogy az SZMSZ szerint megbízni a jelenlegi igazgató-helyettest. Két hónap
időtartamra, amint lezajlik a pályáztatás.
Khéner Gyula: Nyitrai Ferenc vállalja a megbízást?
Szlávik József: Az iskola SZMSZ-e szerint ő a helyettes, de beszélni kellene vele a
pótlékokról. Ő most megbízott lesz.
Millei Tamás: Azt is le kell írni, hogy mit várnak el tőle.
Mihelik Magdolna: Varga Gábor és Gálné Drajkó Mária neve merült fel, de egyik
sem vállalná. Nyilván nem lehet ebbe olyan gyorsan belejönni.
Millei Tamás: Tudom, hogy a tantervi felosztások megvannak, azon változás ne
legyen, maradjon úgy, ahogy Szlávik József megbeszélte.
Szlávik József: Nem is nagyon tudna rajta változtatni, most úgy kell indítani, mintha
október 1-je lenne, ne legyen nagy változás, mert felborul minden.
Millei Tamás: Figyeljünk oda, hogy ezeknek a tanterveknek az átadása történjen
meg, minél többen adják be.
Mihelik Magdolna: Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel
jelezze!
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
139/2011. (VII.6.) Ny.Kt. határozata
a Kernstok Károly Általános Iskola intézményvezetői álláshelyéről
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 8 igen szavazattal
1.) Megbízza Nyitrai Ferencet a Kernstok Károly Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával 2011. augusztus 01-től 2011.
szeptember 30-ig terjedő időszakra és megállapítja illetményét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
rendelkezései szerint.
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2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Mihelik Magdolna polgármester
4./ Jegyzői pályázatok elbírálása
Mihelik Magdolna: Ehhez a napirendhez öt érvényesen pályázót hívtunk be,
melyből négy pályázó nyílt ülésen, egy pályázó zárt ülésen kérte a meghallgatását. A
pályázókat abc-sorrendben hívjuk be.
Dr. Bak Imre
Mihelik Magdolna: Jelenleg Pilisszántó Község Polgármesteri Hivatalának jegyzője?
Dr. Bak Imre: Május 31-ig voltam ott jegyző.
Mihelik Madolna: Van-e a pályázattal kapcsolatban kiegészítése?
Dr. Bak Imre: 40 éves vagyok, majd 20 éves közigazgatási gyakorlattal
rendelkezem. Az Államigazgatási Főiskolán végeztem, 21 évesen az ország
legfiatalabb jegyzője voltam, volt olyan képviselő-testület, aki címzetes jegyzőnek is
felterjesztett, de nem kaptam meg. 2000-ben felvételt nyertem a köztisztviselői
oktatói névjegyzékbe. Közigazgatási alapvizsgával kapcsolatban, mint oktató,
naprakész vagyok, e mellett közigazgatási jogi szakvizsgával rendelkezem, jogi
képviseletet látok el bíróságokon, polgárjogi szerződéseknél. Nagyon sok pályázatot
készítettem. Klasszikus jegyzői feladatokat láttam el.
Mihelik Magdolna: Hány fős hivatalt vezetett? Hányan laknak azon a településen?
Dr. Bak Imre: 14 fős volt a hivatal. 2800 a lakosságszám, 900 zártkerti ingatlan van.
Mihelik Magdolna: Az erkölcsi bizonyítványa időközben megérkezett-e?
Dr. Bak Imre: Megnézem.
Balázs István: Pályázatában leírtakból látszik, hogy aktív életet él, és különböző jól
működő egyesületeknek is tagja. Hivatali munkája mellett hogyan tudta ezt behatóan
végezni? Úgy érzi, hogy energiái és ideje engedi, hogy Nyergesújfalu jegyzői állása
betöltése esetén is ugyan ilyen aktivitással végezze?
Dr. Bak Imre: A hivatalban nem 8 órában dolgoztam, egy jegyzőnek, bár kötetlen a
munkaideje, este hat óra körül kerültem haza, ez nem kérdés. Élettársam van,
rendezett egzisztenciával rendelkezem. Természetes a mai világban, hogy a
munkahelyet meg kell becsülni, ez közszolgálat, itt a munkának soha nincs vége,
csak abba lehet hagyni. Ez bármely településre elmondható.
Balázs István: Mennyi lekötöttséget jelentenek ezek a tagságok?
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Dr. Bak Imre: Ezek társadalmi és nem funkcionális feladatok, ezek formális dolgok,
teljes kapacitással a jegyzői hivatásnak szoktam élni.
Hermann Szilveszter: Munkahelyi változtatásnak van-e olyan oka, ami érintheti
jelen esetben Nyergesújfalun a munkakapcsolat létrehozását. Nyergesújfalu
mennyiben és miért keltette fel az érdeklődését?
Dr. Bak Imre: Vízi túrán sokat jártam itt. Most van a Színművészeti Múzeumban a
Nyolcak Kiállítása, Kernstok Károly munkássága folytán kiállítás, Nyergesújfalu
nekem ismerős volt. Nyergesi Ferenc projektmenedzserrel többször is kellett
találkoznunk, ő is mesélt a városról. Rendezett sváb város, települési
hagyományokkal.
Mihelik Magdolna: Nyilván a honlapról tájékozódott a hivatal szervezetét illetően.
Esetleg milyen elképzelése van, hogy gondolná másképp?
Dr. Bak Imre: Az Ötv. szerint a jegyző vezeti a hivatalt a polgármester irányításával.
Elsődleges a képviselő-testület hivatala. Van az önkormányzatnak egy gazdasági
programja, az mellett vannak a testületnek elvárásai, alapvetően ehhez kell igazodni.
Ha az mellett döntenek – szerintem helyesen – hogy nekem adnak bizalmat,
az
önkormányzati
alap
dokumentumokat,
szerződéseket,
elsődlegesen
kötelezettségeket tanulmányoznám át. Abból kiindulva, 3 hónapos, 100 napos
időintervallumban tudnék szervezeti változásokra – ha szükséges – korrekciókra
javaslatot tenni. Elbeszélgetnék a hivatali vezetőkkel, dolgozókkal. Radikális
változtatást nem lehet hozni addig, amíg az ember nem dolgozik benne. Első számú
ember a polgármester. Természetesen kifelé a hivatali apparátust védeném. A
hivatali dolgozókkal szemben szigorú, de igazságos lennék. Komplexen kell
gondolkodni, az egyensúlyt meg kell találni.
Szlávik József: Láttam, hogy valahol képviselő is volt.
Dr. Bak Imre: Nem voltam képviselő, ez összeférhetetlen.
Szlávik József: Ha ön kapná az állást, a településre költözésben nem gondolkodik?
Dr. Bak Imre: 40 perc alatt gépkocsival kényelmesen be lehet érni. Előző
munkahelyemen is közel 10 évig dolgoztam, nem „ugródeszkának” szoktam tekinteni
a munkahelyeimet. Abban az esetben, ha ez a hosszú távon előnyösebb,
elképzelhető, semmi sem kizárható. Magyarországon a mobilitás nem jellemző.
Elképzelhető ez, maximum egy év után. Építkeztem, amire hitel is van.
Dr. Bak Imre átadja erkölcsi bizonyítványát dr. Molnár Lívia aljegyzőnek.
Dr. Borbíró Ibolya
Mihelik Magdolna: Van-e a pályázatban leírtakon kívül valami, amit szeretne velünk
megosztani?
Dr. Borbíró Ibolya: Megtiszteltetés, hogy meghívtak és meghallgatnak. Ahogy
elolvasom az önéletrajzomat, kívülállóként olvasva, két dolog kérdéses benne. Az
elmúlt 10 évben miért volt annyi váltás az életemben, a másik, hogy 2009 óta mi van
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az életemben. Nagyon részletesen nem tértem ki erre, csak a kistelepülések
esetében. Elsősorban az volt az oka, hogy a lányom itt tanult Esztergomban, és
amikor hetedikes lett, megígértem neki, hogy itt érettségizhet le. A budapesti bejárást
nem tudtam vállalni, mivel egyedül nevelem a lányomat. Elsősorban miatta és azért
vállaltam, hogy kistelepüléseken is jegyzőként dolgozom, távozásaim okát leírtam.
2009-től idáig tartó időszakomról írom, hogy Gyermely, Máriahalom körjegyzősége
volt az utolsó munkahelyem. Nagyon tanulságos volt, de akkor úgy éreztem, 45
évesen, hogy le kell ülnöm és végiggondolnom, hogyan akarom tovább. Azt tudtam,
hogy ezt a szakmát szeretem, nagyon sok mindent szeretnék még csinálni.
Előadásokra kezdtem járni, tanulmányokat készítettem, elmélyültem ezekben a
tudományokban. Lányomat is felvették két egyetemre, akinek a menedzselése is
meglehetősen lekötött, amit nagyon szívesen és örömmel csináltam. Most értem oda,
hogy olyan helyekre szívesen pályáznék, ahol élhető a hivatal felépítése, létszáma, a
település, és Nyergesújfaluról nagyon kedvezőket hallok, olvasok, rendkívül vonzó,
tudom, hogy most hiányuk van, de azért ez nem jellemző a városra. Olyan
településeken fordultam meg eddig, ahol a fizetésképtelenséggel kellett küzdeni a
hónap végén.
Mihelik Magdolna: Nem biztos, hogy valaki egy munkahelyen éli le az életét. Most
jelenleg van közigazgatáson kívüli munkahelye?
Dr. Borbíró Ibolya: Nincs, azóta sem.
Fleith Péterné: Nem is dolgozik sehol sem?
Dr. Borbíró Ibolya: Nem, most hivatalos munkahelyem nincsen.
Hermann Szilveszter: Előbb említette, hogy hol, milyen problémák miatt nem tudta
vállalni az ottani munka folytatását. Pályázata is tartalmaz néhány erre utaló
mondatot: fogta magát, és leült, megpróbált szembenézni magával. Szerettem volna,
ha ütközne saját magával. Ilyenkor az ember azt is képes felfedezni, hogy ő mit
hibázott el, mit kell annak érdekében tenni, hogy ezek ne következzenek be, mert a
legtöbb esetben az ember hajlamos keresni a hibát másban, de magában esetleg
nem találja meg. Ebben az ügyben jutott-e valamire?
Dr. Borbíró Ibolya: Igen, feltétlenül, de egy önéletrajzot az ember nem a hibáival tölt
meg. Természetesen nagyon akartam jegyző lenni, nagyon akartam megfelelni,
hívtak és ez hízelgő volt, és láttam, amikor benéztem a hivatalba, hogy katasztrófa,
ami ott van, ennek ellenére vállaltam. Azt a következtetést levontam, hogy többet oda
nem megyek, ahol eleve látom, hogy reménytelen. Nem elsősorban az ott dolgozók
hibája, emberi gyengesége volt az oka, hanem a mai közigazgatási rendszer, amit
örömmel olvasom, hogy terveznek átalakítani. A mai közigazgatási rendszerben nem
működik egy 3-500 fős településen 2-3 fős hivatal. A polgármesteri hivatal feladatai
zömében minden településen azonosak. Azzal a hibámmal is szembe kellett nézni,
hogy nagyon perfekcionista vagyok, nem nagyon elégszem meg a nem kiváló
munkával, amit tudomásul kellene venni, hazamenni nyugodtan, és várom, hogy
majd változik valami. Erre a várakozásra nem voltam képes.
Balázs István: Elhangzott, hogy nagyjából ismerkedett meg a szervezeti
felépítésével a hivatalnak. Láthatóan ideális ez egy olyan szervezetben, amely jól
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működhet, közigazgatási és egyéb feladatokat jól látja el, vagy már ebből látszott,
hogy kellene valami átalakításokat végezni. Vagy egy gondolat, ha sikerül átalakítani
valamit, az eleve másképp működhet, és másképp működésből adódhat mindig
fejlődés. Van-e ilyen gondolat ebben az esetben?
Dr. Borbíró Ibolya: Igen, ez az alapszervezeti felépítés természetesen bennem van,
de ott alkalmazkodott az ottani körülményekhez. Az itteni felépítést néztem,
működőképesnek látom, de ahhoz, hogy ez valóban az e, itt kell élni. Együtt kell
dolgozni azzal a rendszerrel. Nekem ez így most a honlapról nem jött le, hogy ha
idejövök, azonnal váltok. Meg kell ehhez ismerni az embereket, és a helyet, a
lehetőségeket. Vakmerő kijelentés lenne olyat mondani, hogy azonnal tudnék más
osztályokat kialakítani. Az alapvető egységek működnek, amit látok, kellő létszámmal
működik, ha Nyergesújfalun végigmegyek, látom a fejlődést, feltételezem, hogy a
technikai szint is olyan, hogy lehet.
Mihelik Magdolna: Azt is írja, hogy demokratikus vezetőként működött. Ez a
közigazgatásban mennyire hatékony?
Dr. Borbíró Ibolya: Nagyon. Ezt azért tudom így mondani, mert a szubjektív
eredményeim nagyon kézzelfoghatók voltak néhány hónap alatt is, sikerült magam
és az ügy mellé állítani az embereket. Nem paranccsal vezettem, szeretem az
embereket, azt szeretem, hogy nekik jó legyen és hiszem, hogy minden embernek
megvan a maga helye. Szoktam figyelni, hogy jól érzi-e magát, megvan-e mindene.
Az embert minden esetben néztem, és ezt nagyon hamar észreveszik. Bizalommal
fordulhatnak hozzám, és a szívemen viselem az ő problémájukat. Nekem működik és
nem is tudnék más lenni. Lehet, hogy türelmetlen is voltam, amikor megláttam a
hibát, azonnal szerettem volna változtatni, ha nem volt változás belátható időn belül,
nem csináltam tovább.
Mihelik Magdolna: Köszönjük!
Dr. Borbíró Ibolya elhagyta a tanácstermet.
Dics Mária
Mihelik Magdolna: Van-e olyan tény, amit szeretne velünk megosztani és nem írta
le a pályázatában?
Dics Mária: Azt gondolom, hogy nincs.
Hermann Szilveszter: Pályázatában utalást tesz a nyergesújfalui önkormányzat
különböző szakmai osztályain dolgozók létszámára, átvitt értelemben a munkájukra,
illetve a feltehetően ismert feladatra. Egyben minősíti, hogy ez sok, kevés ahhoz,
amit el kell végezni, vagy enged következtetni arra, hogy Nyergesújfalun minden
rendben van, hogy ennyien el tudják végezni, de ön szerint van olyan terület, ahol
sokan vannak. Ezt valamilyen információ, ismeret alapján, vagy csak úgy gondolta,
hogy ez így van Nyergesújfalun?
Dics Mária: Jelen pillanatban Tokodon vagyok még jegyző augusztus 22-ig,
munkakapcsolatom volt a nyergesi hivatallal, legfőképpen választási feladatokban.
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Információimat a város honlapjáról szereztem. Nem úgy minősítem, hogy sokan
vannak, hanem, hogy nagyon dicséretes, hogy ahol ennyien vannak, rengeteg a
feladat, van miből gazdálkodni, fejlődni. A Közigazgatási Osztályon kevesen vannak,
és ott olyan ellátandó feladatok vannak, amik nem annyira pozitívak, minden
értelemben, akkor ez nagyon jó. Ez olyan képet fest számomra, hogy sok minden
rendben van az emberekkel, a lakossága, nincsenek olyan jellegű problémák, mint
Tokodon szembesülni kellett, a munkanélküliség hatalmas megjelenésével.
Hermann Szilveszter: A pályázatát azzal kezdi, hogy nem azonos módon, más
véleménnyel volt a polgármesterrel szemben, és ezért kell távoznia. Ez lehet akár
olyan probléma is, mint az első kérdésre adott válasz, hogy nem azonos csapattal
akarta elvégezni a feladatot, vagy éppen át akarta alakítani, és ezért volt a
véleménykülönbség.
Dics Mária: Nem, ha nagyon őszinte akarok lenni. Október 3-án volt a választás,
október 5-én jött a polgármester dolgozni, aki elég régi a szakmában. Azt ajánlottam
fel neki, hogy, ha más elképzelése van a jegyzővel szemben, természetesen állok
elébe. Akkor nekem azt ígérte, hogy meg van velem elégedve, csak csupa jót hallott
rólam, nem szeretné senki mással betölteni a jegyzői álláshelyet. Tájékoztattam,
hogy amennyiben más emberekkel szeretne dolgozni, természetesen állok elébe.
Akkor azt ígérte, hogy nem, csupa jó dolgokat hallott rólam. Ezek után jöttek
bizonyos dolgok, de ebbe most ne menjünk bele. Ideértünk ennek a történetnek a
végére, azt gondolom, hogy ezeket október 8-án meg lehetett volna beszélni.
Mihelik Magdolna: A továbbképzések illetve a munkatársaknak a kiválasztása ott
sikeres? Nálunk vannak ilyen problémák, hogy egy-egy pályázatnál lesz elég
megfelelő jelölt, vagy nehéz megfelelő végzettségű kollégát találni?
Dics Mária: Véleményem szerint nem nehéz. Mondhatom, hogy az elmúlt 10-11
évben az volt a fő szempont, hogy a lehető leggazdaságosabban, legspórolósabban
működjünk, és a munka nagyon jó színvonalon legyen ellátva. Diplomás embereket
nekem nem volt szabad felvenni. Megoldottuk úgy, hogy éjjel-nappal dolgoztam. A
betanítási időszak után, ha jött új dolgozó, nagyon kevés volt az időm, elvártam
mindenkitől az önálló munkavégzést. A képzést fontosnak tartom, de nem úgy, hogy
mindenkit beiskolázni mindenféle fizetős képzésre. Ha a dolgozó ezt szeretné,
szabadnapot adtam, de a munka rovására ez nem mehetett.
Balázs István: Bajnán hosszabb időt töltött, ott már megbízott jegyző volt. Utólag
visszanézve nem lett volna jobb annál maradni? Miért hagyta ott Bajnát?
Dics Mária: Pályázatomból nem derült ki. Férjem meghalt 1990-ben, 1991-ben
szültem a lányomat, amikor letelt a gyes, és visszamentem 1993-ban dolgozni, ott
voltam két gyerekkel egyedül, hova menjek. Elhatároztam, hogy jelentkezem a
főiskolára 1997-ben, felvettek és 2000-ben végeztem el. Akkor nem voltam ott
jegyző, csak az utolsó két évben. Amikor 1995-ben jött vissza gyesről a megbízott
jegyző, akkor végeztem a főiskolát és elláttam két munkakört. 2000-ben megkerestek
Tokodról, hogy lenne-e kedvem odamenni dolgozni, mert kiírják a pályázatot.
Megpróbáltam, az volt az első álláskeresésem, felvettek, kineveztek és a mai napig
ott vagyok.
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Mihelik Magdolna: Köszönjük!
Dics Mária elhagyja a nagy tanácstermet.

Pallagi Béla
Mihelik Magdolna: Pályázatába mindent belefoglalt, amit szeretne velünk közölni?
Pallagi Béla: Szívesen írtam volna konkrétan Nyergesújfaluról, de sajnos nem
ismerem a jelenlegi költségvetési, testületi elképzeléseket, amik vannak, de azt
hiszem, nem is annyira a jegyzői feladatkörbe tartozik. A törvényeknek és a
jogszabályoknak a vonalában vonatkozóan mindig a jegyzőnek van szerepe a
beruházásokban, fejlesztésekben, különösebben ezért olyan sajátos dolgot, ami
konkrétan Nyergest érinti, nem írtam le. 35 évet a közigazgatásban töltöttem, ebből
25 évet önkormányzati vezetői munkában. Jegyzői beosztásom nem volt, viszont
Piliscsabán irodavezetőként dolgoztam, mivel a jegyzőnek és aljegyzőnek munkaügyi
pere volt, a munkát én csináltam, beleértve néhány testületi ülést is, egy napra
Tinnyéről járt át jegyző, így látva el néhány testületi ülést is.
Mihelik Magdolna: Piliscsaba mekkora lakosságszámú? Ott mindig gond volt a
jegyzői feladatellátással.
Pallagi Béla: 6.000 – 6.500 fő körül van. Én voltam egyedül, aki önmagától jött el
Piliscsabáról, a többi munkaügyi perek halmazával. Érdekes település volt az, maga
a település szerkezetéből adódik. Nagyon összetett volt a község-politika.
Fleith Péterné: A Földhivatalban volt hivatalvezető. Miért jött el onnan?
Pallagi Béla: Nem szűnt meg a munkaviszonyom, 21 fő beosztottamból két fő van a
helyén. Ez volt az a szintje a közigazgatásnak, ahol változtatni akart az új kormány.
1988-tól függetlenként éltem az életemet, inkább jobboldalinak tituláltak, az első
Orbán kormány alatt a megye kisgazda főügyésze voltam, szintén párton kívüliként,
felkérésre. Nem az a lényege ennek, hogy ki, hogy végezte a munkáját. Országos
szakmai értékelésben 2005 év végén 16. volt a megye összes hivatala közül, 5 év
múlva a 6. helyen volt. Ugyanazok a dolgozók, minőségi cserék voltak. Sokat jelent,
hogy adott vezetők magához az apparátushoz, testülethez, tisztségviselőkhöz
hogyan viszonyultak a jogszabályok mentén, amivel megbízzák. 145-en voltunk és
111-en voltak, nagy létszám-leépítést kellett végrehajtani. Ott is arra törekedett az
ember, hogy a nyugdíjas foglalkoztatást megszüntesse. A Földhivatali közigazgatás
egészen más, mint az önkormányzati. Irányítani sokkal könnyebb, mert ott nincs
testület, egy személyi irányítás van.
Mihelik Magdolna: Jelenleg vállalkozóként tevékenykedik?
Pallagi Béla: Nem, jelenleg munkanélküli státuszom van, jelen pillanatban
próbálkozom vissza az önkormányzati munkába. Van még 10 évem, amit munkával
szeretnék tölteni. Nem csak jegyzői és irodavezetői állásokat pályáztam meg. Az 55
év és a felsőfokú végzettség azt hozza, hogy ennél a hivatal olcsóbban tud felvenni
dolgozót. Korábban 10-15 állásra biztos pályáztam már.

14

Balázs István: Sok változás volt az utóbbi években a Földhivatalban, az
államigazgatáson belül sok minden fog történni. Érez-e magában erőt ahhoz, hogy
ezeket az átalakítási munkákat, ami sok olyan konfliktussal járhat, emberpróbáló,
érez-e magában annyi erőt, hogy ezt meg tudja oldani?
Pallagi Béla: Természetesen, a sarkalatos törvények és az új önkormányzati törvény
bizonyos kört meg fog ebből világítani, mivel is néz szembe az összes település
lakossága. Szerintem Nyergesújfalut azok a részek annyira nem érintik, inkább a kis
lélekszámú hivatalokat. Igaziból különböző területeket érintheti, mert ha ezt az egész
gondolatsort végigvisszük, akkor mindenhol csökkenő létszám tendencia mellett a
digitális számítógépes rendszerre, meg egyéb sok mindenre fog sor kerülni. A
médiában elhangzott, hogy interneten a tulajdoni lapot el lehet érni.
Önkormányzatoknál biztos lesznek olyan javaslatok, hogyan lehet létszámot és
költséget spórolni, azt gondolom, hogy biztos ennek a tendenciának primátusa lesz.
Úgy gondolom, ha igaziból mindezeket nézzük, akkor arra válaszolva, amit mondott,
én minden egyes dolgozónak egész addig fogtam a kezét, amikor el kellett, hogy
bocsássam, amíg valamilyen munkahelye nem lett. Úgy gondolom, ha pozitívan
gondolkodik az ember, akkor ne arra készüljön, hogy kell majd visszaépíteni, amit az
évek során összerakott a város, a környezetnek az egyik példája azóta, amióta az
utak, parkok így néznek ki Nyergesen, én mindig mindenkinek mondom, hogy
nyugodtan menjen be minden utcába.
Hermann Szilveszter: A pályázati anyagában utal a köztudottan jó kapcsolataira. A
kapcsolati tőke most mennyire tud jól működni?
Pallagi Béla: Nem nagyon. Elsősorban arra gondoltam, ha szakmai problémák
kerülnek elő, akkor lehet konzultálni mindazokkal az emberekkel, akik foglalkoznak
ezzel. Arra gondoltam csak, hogy valamennyi önkormányzattal dolgoztam eddig. 17
évig tanácselnök, polgármester voltam. Rengeteg olyan ismerős van, ahol esetleg
meg lehet kérdezni, hogy ők hogy csinálták azt a dolgot.
Mihelik Magdolna: Köszönjük szépen!
Pallagi Béla elhagyja a nagy tanácstermet.
Mihelik Magdolna: Az ötödik pályázó zárt ülés keretében kérte pályázatának
tárgyalását, így zárt ülés keretében folytatódik tovább a jegyzői pályázatok elbírálása.
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
140/2011. (VII.6.) Ny.Kt. határozata
jegyzői pályázat érvénytelenné nyilvánításáról
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 8 igen szavazattal
1.) Érvénytelennek nyilvánítja Dr. Hellmann Zoltán 7400 Kaposvár,
Hunyadi u. 50. szám alatti lakos jegyzői pályázatra benyújtott
pályázatát, mert pályázati anyagából hiányzik az erkölcsi
bizonyítvány és a motivációs levél.
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2.) Utasítja a polgármestert, hogy a pályázót a döntés eredményéről
írásban értesítse.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Mihelik Magdolna polgármester

A 141/2011. (VII.6.) Ny.Kt. határozatot a 2011. július 6-ai zárt ülés jegyzőkönyve
tartalmazza.

Több napirend nem lévén, Mihelik Magdolna polgármester a rendkívüli testületi ülést
bezárta.
K.m.f.

dr. Molnár Lívia
aljegyző

Mihelik Magdolna
polgármester

