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Jegyzőkönyv 
 
 

 
Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi, Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság 2011. február 9-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli, 

zárt üléséről. 

 
Jelen vannak: jelen vannak az ülés folyamán: 
                        Tóth Sándor elnök, Bobál Imréné, Harcos György, Szekszárdiné Bányai 

Katalin, Csécsyné Dr. Drótos Edina alpolgármester, Szalontai Boldizsár 
önkormányzati képviselő és Dr. Csereklye Károly Zoltán jegyzőkönyvvezető. 

      

    
Szekszárdiné Bányai Katalin: 10.15 órakor nyitja meg az ülést.  

Köszönti a bizottsági tagokat és a megjelenteket,  és megkéri az első jelöltet, Czeczéné dr. 
Szirmai Gabriellát, hogy mutatkozzon be , illetve vázolja fel szakmai útját.  
 

Czeczéné dr. Szirmai Gabriella: 3 gyermeke van, akiket neki még fel kell nevelni.  
Jegyzőként Kerepesen dolgozott 4 évig, onnan azonban Franka Tibor miatt el kellett jönnie, 

mert megromlott közöttük a viszony. Ezután Versegre került, szintén jegyzői munkakörbe, 
ahol bajban van az önkormányzat, mivel jelentős adósságállománya van, elsősorban egy 
rosszul sikerült szennyvíz projekt és meglátása szerint azért is, mert rendkívül sokat költöttek 

az utak aszfaltozására. Nagy a nyomás a hivatalban a mindennapok során. Fontos ugyan a 
sokrétű munkavégzés, és kell, hogy belelássanak a mindennapi problémákba, de ami ott 

megy, azt már idegileg nem lehet elviselni. 
 
Szekszárdiné Bányai Katalin: mennyiből gazdálkodik az önkormányzat?  

 
Czeczéné dr. Szirmai Gabriella: 170 millió forintból, de 500 millió forint adósságuk van, 

ebből 210 millió a szennyvíz projekt miatt. Ennek kapcsán folyamatos bírságolásnak vannak 
kitéve, mivel nem jól működik  a szennyvíztisztító rendszer, és bírósági döntés alapján 400 
millió forint értékű felújításra vannak kötelezve. 100 millió forint értékű útfelújítás viszont  

tervbe van már véve.  
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: a hitelállomány mely időszakban lett felvéve ? 
 
Czeczéné dr. Szirmai Gabriella: nagy része az 1998-2002 közötti időszakra tehető, a többi a 

későbbi ciklusokban került felvételre. 
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: az önéletrajzában olvasható, hogy több munkahelyen szerzett 
már tapasztalatokat pl. Jászladány, Népjóléti Minisztérium, Tura, Kerepes. Mi a legfontosabb 
az Ön számára egy munkahelyen? 

 
Czeczéné dr. Szirmai Gabriella: a nyugodt légkör, az emberek meghallgatása és a közvetlen 

kontaktus velük. 
 
Szekszárdiné Bányai Katalin: mit tud Veresegyházról,  illetve a mi hivatalunkról? 
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Czeczéné dr. Szirmai Gabriella: a belső ügyekről nem túl sokat. Tudja, hogy épül az új 

központ, illetve hogy itt is van jó nagy adósságállomány. 
 

Szalontai Boldizsár: Veresegyház is jelentősen el van adósodva, Esztergom után a második a 
sorban az egy főre jutó adósságállomány tekintetében. A városnak 8,6 milliárdos 
adósságállománya van.  

 
Czeczéné dr. Szirmai Gabriella: ellenpont lehet azonban, hogy jelentős iparűzési adó folyik 

be Veresegyházon, ellentétben a kistelepülésekkel, amelyek valószínűleg kénytelenek lesznek 
összenőni igazgatási szinten. 
 

Szalontai Boldizsár: Ön azt mondta,  Kerepesről Franka Tibor miatt kellett eljönnie. Hogyan 
értékeli a Kerepesen történő jelenlegi eseményeket? 

 
Czeczéné dr. Szirmai Gabriella: amit hall, az nem túl jó, bár ezek inkább csak pletykák. Azt 
azonban tudja, hogy történnek beruházások , melyek látványosak.  

 
Szekszárdiné Bányai Katalin: milyen értékeléseket kapott az eddigi munkahelyein, illetve 

önmagát hogyan értékelné?  
 
Czeczéné dr. Szirmai Gabriella: a minisztériumban jó minősítést kapott, Kerepesen csak 

kezdetben volt minősítési rendszer, máshol nem is volt. Önmagát diplomatikusnak, túlzottan 
emberségesnek és nem megbocsátónak tartja.  

 
Csécsyné Dr. Drótos Edina: jogi szakvizsga letételén nem gondolkodott, illetve nem volt 
szükség rá? 

 

Czeczéné dr. Szirmai Gabriella: 2003-ban elkezdte a vizsga folyamatot, azonban családi 

problémák miatt ezek félbe maradtak.  
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: köszönjük, hogy eljött a meghallgatásra.  

A következő jelölttel, Dr. Labundy Norberttel folytatjuk. 
 

 

Szekszárdiné Bányai Katalin: üdvözöljük a következő jelöltet, Dr. Labundy Norbertet. 

A kérdésünk: mit tud Veresegyházról és a polgármesteri hivatalról, és miért jönne el a 
mostani munkahelyéről? 

 
Dr. Labundy Norbert: előzőleg dolgozott az Oktatási Minisztériumban, valamint Bagon volt 
helyettes jegyző, ami Veresegyháztól nincs messze. Ebből kifolyólag ismeri a helyi 

viszonyokat. A jelenlegi munkahelyét csak ideiglenesnek szánta, mivel igazi területének a 
közigazgatást érzi, és ezt is tartja a szakmájának. Ennek kapcsán fontos, hogy állandóan 

fejlődni kell ,és követni kell  a változásokat, fejlesztéseket.  
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: itt a városban vannak fejlesztések  bőven. Milyen elképzelései 

vannak a jövőre nézve?  
 

Dr. Labundy Norbert: fordított fejlődési irány volt számára a közigazgatásban: először 
helyettes államtitkári szinten volt az Oktatási Minisztériumban, majd Újbudán volt 
polgármesteri kabinetvezető. A törvényesség a legfőbb szempont a jövőre nézve. A szakmai 
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múltja tekintetében eddig is ez volt a legfontosabb, ebből kifolyólag voltak konfliktusai is pl. 

Molnár Gyulával és Lakos Imrével Újbudán. 
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: voltak máskor is konfliktusai a munkahelyén? 
 
Dr. Labundy Norbert: voltak pl. Magyar Bálint esetében a közbeszerzések kapcsán a 

minisztériumban. 
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: vannak rossz tulajdonságai?  
 
Dr. Labundy Norbert: talán a túlzott idealizmus, illetve túlzott empátia, illetve, hogy nagyon 

ragaszkodik az elképzeléseihez 
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: Voltak olyan felettesei, akikre felnézett, illetve szakmailag 
tisztelt? 
 

Dr. Labundy Norbert: Igen  volt, Pokorni Zoltán és Pálinkás József 
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: hogyan képzeli el a munkatársak irányítását?  
 
Dr. Labundy Norbert: a tényleges megismerés a legfontosabb az irányítás szempontjából. 

 
Szalontai Boldizsár: bizonyára hallott róla, hogy vannak Veresen jogi problémák a hivatal 

vezetésében. Hogyan oldaná meg ezeket a jövőben?  
 
Dr. Labundy Norbert: minden esetben a konkrét hátteret kell megismerni, és nem a 

személyes vélemény a mérvadó, hanem a jogi előírások. Viszont  minden  esetben azt is meg 
kell vizsgálni, hogy a cselekmény egy jó cél érdekében történt, vagy egyéni haszonszerzés 

céljából, mert ez a két dolog semmiképpen nem eshet egy megítélés alá.  
 
Csécsyné Dr. Drótos Edina: szép a munkássága. Van- e más hely is, ahova pályázott? 

 
Dr. Labundy Norbert: van más irány is, mivel mindenképpen vissza szeretnék menni a 

közigazgatásba. Ugyan vannak konfliktusok ott, melyeket egyre nehezebb felvállalni, de ha 
muszáj, megteszi. Általában minden pályázat egyforma, de azért vannak apró különbségek,  
amelyeket meg lehet ragadni. Pl. Kőbányáról  van érdeklődés a munkája iránt, és más kisebb 

településről is. 
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: milyen minősítéseket kapott eddigi munkája során? 
 
Dr. Labundy Norbert: a minisztériumban „jó” volt a minősítést 

 
Csécsyné Dr. Drótos Edina: családos? 

 
Dr. Labundy Norbert: nős vagyok, 3 gyermekem van, ketten már felnőttek. 
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: Dr. Szabados János meghallgatása elmarad, mivel nem 

érkezett meg a megbeszélt időpontra, és telefonon sem jelentkezett.  
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Szekszárdiné Bányai Katalin: a következő pályázó:  Garai Tamás, aki nagy előnnyel indul a 

többiekkel szemben, mivel nálunk dolgozik. A első kérdés, hogy miért pályázik a jegyzői 
munkakörre. 

 
Garai Tamás: voltak álmatlan éjszakák a döntés kapcsán, mivel a feladat igen nagy. Ami 
miatt szívesen vállalná, az a gyakorlat, amit szerzett. 2008-ban hasonló szituáció volt, de 

azóta sokat tanult és fejlődött. Sokat segített neki Szekszárdiné Bányai Katalin a 
munkafolyamatokban az elmúlt 5 hónapban, amióta ellátja a jegyzői feladatokat. Magáénak 

érzi ezt a helyet, ami több számára, mint egy munkahely. Sajnálatos, hogy egyre inkább 
eldurvultak a dolgok a politikai helyzet miatt az utóbbi időben. Ez a második munkahelye, és 
konkrét elképzelései vannak vezetői szinten, mivel ismeri a helyi viszonyokat. Legelőször az 

ügyiratkezelés tekintetében kell változásokat eszközölni, aztán mérlegelni kell,  mely 
területen mit lehetne változtatni, és mit lehet várni az adott irodától.  

 
Szekszárdiné Bányai Katalin: milyen a kapcsolata a polgármester úrral? 
 

Garai Tamás: jól ismerjük egymást, vele azonban az a legfontosabb, hogy ennek a 
kapcsolatnak a bizalomra kell épülnie. Ő a városvezető, viszont a jegyző őrködik a 

törvényesség felett 
 
Szekszárdiné Bányai Katalin: elég erősnek tarja magát ahhoz, hogy egy ilyen karizmatikus 

személy mellett dolgozzon?  
 

Garai Tamás: tény, hogy polgármester úr karizmatikus jellem, és ennek kapcsán vannak 
sarkalatos problémák, viszont biztató, hogy érzi a bizalmat. Vannak dolgok, amelyek kapcsán 
ő sem hajlandó engedni a 21-ből pl. az említett problémák (iratkezelés).  

 
Szekszárdiné Bányai Katalin: megoldható lesz ezeknek a problémáknak a kezelése az új 

hivatalban? 
 
Garai Tamás: valószínűleg igen 

 
Szekszárdiné Bányai Katalin: mi a helyzet a fegyelmi felelősség kérdésével? 

 
Garai Tamás: ebben a kérdésben az elsődleges szempont, az hogy mindenkinek kell legyen 
munkaköri leírása és értékelése is  

 
Szekszárdiné Bányai Katalin: milyen motivációs elképzelései vannak?  

 
Garai Tamás: elsősorban ennek kapcsán az fogalmazódik meg benne, hogy a hivatalban nem 
a munkaidő az elsődleges, hanem az ügyek megoldása. 

 
Szekszárdiné Bányai Katalin: jó kapcsolatban van a hivatal dolgozóival? 

 
Garai Tamás: úgy gondolja, igen, azonban a jó kapcsolat terén sem szabad átlendülni a ló 
túloldalára, mivel az könnyen visszaüthet egy vezető esetében, A motiváció kapcsán még 

elmondható, hogy lehet a dolgozókat értékeléssel és anyagiakkal is ösztönözni 
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: megválasztása esetén hogyan telne az első munkanap ja? 
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Garai Tamás: bemutatkozás, majd értekezletek, melyek a helyzet megismerését szolgálnák a 

kedvező változások érdekében 
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: rendszeres értekezletek is lennének? 
 
Garai Tamás: szükség szerint, de legalább havonta. 

 
Szekszárdiné Bányai Katalin: milyen problémákat lát a hivatalban? 

 
Garai Tamás: leginkább a dolgozók túlterheltségét, ami sok feszültséget okoz, vagy például 
a helyettesítések esetében, illetve betegszabadság okán vannak problémák  

 
Szekszárdiné Bányai Katalin: milyen jövőt lát bevétel-kiadási szempontból a város és a 

hivatal tekintetében? 
 
Garai Tamás: gazdálkodási szempontból túl vagyunk bizonyos ésszerű határon, tény, hogy a 

város épül és szépül. Rövid távon nincsenek is problémák, a megkezdett beruházások be 
fognak fejeződni, az új hivatal sok bajt meg fog oldani. Viszont a város ebben az évben is 

kevesebb támogatást kap a kormányzattól (100 millió forint). Előreláthatólag változni fog az 
önkormányzati törvény is, hogy megmentsék az önkormányzatokat az eladósodástól.  
 

Szekszárdiné Bányai Katalin: milyen rossz tulajdonságai vannak? 
 

Garai Tamás: szókimondó vagyok, és a konfliktusok miatt sokat őrlődök  
 
Szekszárdiné Bányai Katalin:hogyan oldja meg a konfliktusokat? 

 
Garai Tamás: elsősorban szóban és párbeszéddel, ui. nézetem szerint  nincsenek 

megoldhatatlan konfliktusok  
 
Szalontai Boldizsár: felmerül a törvényesség kérdése. Ebben a tekintetben a legfontosabb 

szempont, hogy a jegyző a hivatal főnöke. Ennek kapcsán az lenne a kérdés, hogyan 
biztosítaná a törvényességet akár a polgármesterrel szemben is?  

 
Garai Tamás: jelezni kell a problémát első körben, de adott esetben így megmaradhat az 
utasítás, ami törvénytelen. Ez mindenhol nehéz kérdés, tekintve, hogy a polgármester a 

városvezető. Az ilyen kérdésekben a belső ellenőr is a segítségemre van. A jegyző is 
működtethet ellenőrzési rendszert,  azonban ennek vannak határai.  

 
Szalontai Boldizsár: azokban az esetekben,  amikor nem jegyez ellen egy utasítást,  azonnal 
értesíteni kellene a képviselő testületet, mivel e nélkül a jegyzőt is le lehet járatni.  

 
Csécsyné Dr. Drótos Edina: milyen a dolgozókkal a kapcsolat?  

 
Garai Tamás: jó a viszony, mivel kiszámítható vagyok. Fontos az együttműködés, mivel 
rájuk épül a rendszer. Fontos, hogy számíthassanak a szakmai segítségre. Úgy érzi, 

szakmailag elismerik, mivel a legtöbbször tud segíteni. Ami a legfontosabb, hogy ne 
tekintély- elvű legyen a kapcsolat.  
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Szalontai Boldizsár: tény, hogy nagy előnnyel rendelkezik a többi jelölttel szemben, de 

felvállalna-e  egy konfliktust, ha ezzel az állását kockáztatná ? 
 

Garai Tamás: az elve, hogy nem szabad odáig eljutni, de komoly kérdések esetén a 
kockázatos konfliktusokat is fel kell vállalni  
 

 Szekszárdiné Bányai Katalin: köszönjük. A február 15- ei képviselő- testületi ülésen 
biztosan lesznek még kérdések azokhoz a jelöltekhez, akiket a bizottság javasolni fog a 

meghallgatottak közül. 
 
A bizottság tagjai ezután elmondják személyes benyomásaikat a hallottakról,és együttes 

véleményük az alábbi: 
Czeczéné dr. Szirmai Gabriellát nem tartják alkalmasnak a jegyzői állás betöltésére, mivel 

mentális állapota miatt nem tudna eleget tenni ennek a nagy kihívásnak.  
 
Miután még két olyan pályázó is van a listán, akinek 2- 2 év jegyzői gyakorlata van, őket a 

február 14-i ügyrendi ülésre behívják személyes meghallgatásra.  
 

Ők Maruszki Gábor és dr. Keresztes Katalin.  
 
21/2011. (II.9.) ÜB határozat 

 
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság meghallgatta a jelölteket, és közülük a 

következő személyeket javasolja  a képviselő-testületnek meghallgatásra és döntésre a 

jegyzői állás betöltésére: 

 

Dr. Labubdy Norbert 

Garai Tamás 

 
Szavazás: egyhangú igen (4). 

 

 
 

Az elnök ezután megköszöni a részvételt, és az ülést 13:05-kor bezárja. 

 

  
kmf. 

 

 
 

 
 Tóth Sándor                             Dr. Csereklye Károly Zoltán 
     elnök                 jegyzőkönyv vezető 

 
 

 
 

 


