
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Az  Ács  Város  Képviselő  Testületének  2008.  január  03-án  15.00 órakor  a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselők
      Meghívott: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
 dr Fülesné Balogh Anita pályázó
 dr. Újvári Miklós pályázó (csak a meghallgatása idején)
 Kiss Imre pályázó (csak a meghallgatása idején)
 Regös József pályázó (csak a meghallgatása idején)
 dr. Istvándi Csilla pályázó (csak a meghallgatása idején)
      Jegyzőkönyvvezető: Tribolt Ilona  

Az ülésről archivált hangfelvétel készült.

A polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy az ülésen valamennyi képviselő jelen van, 
így  a  Testület  14  fővel  határozatképes.  Új  napirend 
felvételére  nem  hangzott  el  javaslat.  A  képviselők  a 
napirendeknek  a  meghívóban  foglaltak  szerinti  tárgyalását 
egyhangúan elfogadták.

Napirendi pontok:
1./ Aljegyzői pályázatok elbírálása
      2./  Törvényességi felhívás

1./ Aljegyzői pályázatok elbírálása

Csöbönyei Imre:
Az aljegyzői  pályázatot  benyújtó  5  személyt  az  ülésre  meghívták,  így  meghallgatásukra 
alkalom nyílik.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Összesen hét pályázat került benyújtásra törvényes határidőn belül, de kettő érvénytelen volt, 
mivel hiányosan kerültek benyújtásra.

Rohonczi József:
Az Ügyrendi Bizottság, amelyen a polgármester, az alpolgármester és a jegyző is jelen volt, 
meghallgatta a pályázókat és értékelte a beadott pályázatokat. Javasolja egyesével hallgassák 
meg a jelentkezőket.

1./ dr. Fülesné Balogh Anita pályázó

Rohonczi József:
A  pályázó  részletesen  leírta  vezetési  terveit.  Korábban,  GYES  előtt  már  igazgatási 
csoportvezetőként dolgozott, így jól ismeri a Hivatalt. Jelenleg pénzügyi területen van, ahol a 
pályázatok  elszámolását,  pénzügyi  előterjesztések  készítését  végzi.  A  normatívák 
elszámolása során a szociális területtel is megismerkedett.



Varga József Károly:
Az elmúlt 10 év alatt a leghúzósabb munkaerő. Jól ellátná az aljegyzői munkát, csak az a 
kérdés, hogy a jegyzővel hogyan tud együttdolgozni.

dr.Fülesné Balogh Anita:
Korábban, igazgatási csoportvezető korában is a jegyző volt a főnöke. Az első főnöke volt, 
támogatást kapott tőle. Biztos, hogy tudnának együttdolgozni. Benne a szándék és akarat erre 
megvan.

Csányi Józsefné:
A  pályázó  szakmai  programját  átnézte,  melyben  változtatási  igény  is  látszik.  Mindazt 
tartalmazza, amit úgy érzi, jobban tudná csinálni, amit át szeretne szervezni. A két osztályt 
megtartva,  általános jegyzőhelyettesítő feladatkört  kívánna ellátni.  A pályázó segítőkészen 
működik  közre  a  hivatali  munkákban  annak  érdekében,  hogy jó  színvonalon  történjen  a 
munkavégzés.  Munkaértekezletek  tartását  jónak  látná,  továbbá  az  alkalmazottak 
teljesítménymérését és értékelését. A pályázó erőssége, hogy jól látja a benti viszonyokat. A 
tervezett hatékony változtatásokat meg is tudja valósítani.

Lakatos Béla:
Legfontosabb  szempont,  hogy  a  pályázó  ismeri  a  rendszert.  Az  intézmények  részéről  a 
kapcsolattartás vele a leghatékonyabb. Szakmai hozzáértésével is meg van elégedve. Át kell 
szervezni  a  Hivatalt,  mert  jelenleg  az  langyos  víz.  Az  ezzel  járó  konfliktusokat  fel  kell 
vállalni.  A  pályázó  férje  Nagyigmándon  jegyző  jelenleg,  ha  megszűnne  az  ottani 
munkaviszonya,  elképzelhető-e,  hogy  Ácsra  költöznek,  mert  szeretnék,  ha  Ácson  az 
értelmiség jobban megjelenne.

dr. Fülesné Balogh Anita:
Könnyebb  helyzetben  vannak,  mert  mindegyikük  szülői  háza  messze  van,  így  családi 
kötődésük Nagyigmándhoz nincsen. 10 éve laknak már ott, megszoktak, sokan ismerik ott 
őket, ők is rengeteg embert ismernek. Még nem gondolkodtak az ideköltözésen.

Rohonczi József:
Szakmai vezetői programja is alátámasztja azt, hogy van szükség az átalakításra a Hivatalnál. 
Szeretné,  ha  a  programban  tervezettek  végrehajtásra  is  kerülnének.  Fülesné  pályázata 
megfelel, úgy érzi, képes lenne az aljegyzői feladat ellátására.

dr. Fülesné Balogh Anita:
Jól dolgozik a Hivatal, néhány területen van csak szükség a javításra. Változtatást csak együtt 
lehet elérni.

2./ dr. Újvári Miklós pályázó

dr. Újvári Miklós:
17 éve jogi pályán van. Sokrétű ismeretekkel rendelkezik, melyeket tudná kamatoztatni. Több 
területen megfordult, mely úgy érzi előny, dolgozott a közigazgatásban is. Hatósági ügyek 
intézésében is van tapasztalata. A bejárást Győrből meg tudja oldani, mert elvált.

Csányi Józsefné:
A  többszöri  munkahelyi  váltás  volt  a  pályázónál,  bár  ez  nem  hátrány.  Az  elvégzendő 
feladatot a jegyző általános helyetteseként kellene végezni.



dr. Újvári Miklós:
Szabálysértési  ügyeket  is  tárgyalt.  Határozatszerkesztésben  kellő  rutina  van,  vezetői 
tapasztalatokkal is rendelkezik. Önálló munkavégzésre alkalmas.

Lakatos Béla:
Győri  családi  kötöttségű?  Mennyire  mobilis,  mennyire  rugalmas?  A  munkatársaktól  is 
megkívánja ezt? Ideköltözése megoldható lenne-e?

dr. Újvári Miklós:
Felesége  ügyvéd.  Nagyobb  megbízásai  voltak  Győr  környékén.  Tud  alkalmazkodni,  ha 
munkaidőn túl  megy haza,  nem gond. Bár  véleménye  szerint  a hatósági  ügyeket  el  lehet 
munkaidőben végezni, csak a testületi ülések előtt van szükség túlórákra.

Lakatos Béla:
Ha valaki nem végzi el a munkáját határidőre, felvállalja-e annak szankcióit?

dr. Újvári Miklós:
Az az elve, hogy mindenki azt a munkát végezze, amihez a legjobban ért. Aki alkalmatlannak 
bizonyul, azt más munkakörben kell megpróbálni. Az esélyt mindenkinek meg kell adni. Ha 
több  helyen  alkalmatlannak  bizonyul,  akkor  kell  elbocsátásban  gondolkodni.  Véleménye 
szerint mindenkiből ki lehet hozni a maximális teljesítményt.

Rohonczi József:
Megállapítható, hogy a pályázó sokrétű tapasztalattal rendelkezik.

Csöbönyei Imre:
Megoldható-e a településre költözése?

dr. Újvári Miklós:
Van lakása, de megfelelő lakás biztosítása esetén megoldható a kiköltözés.

3./ Kiss Imre pályázó

Csányi Józsefné:
Gratulál, hogy volt aljegyzőként nem hagyta ki a jelenlegi esélyt. Ő jónak tartotta korábban is 
a munkáját, mert naprakész volt, maximálisan kihasználta a számítógép adta lehetőségeket. 
Azóta  a  Képviselő  Testület  egyharmada  kicserélődött.  A  pályázó  annak  idején  azt  is 
felvállalta, hogy itt vesz lakást a településen. A benyújtott pályázata is azt tükrözi, hogy jó 
rálátással  rendelkezik.  A  Testület  élvezi  a  településen  lakók  bizalmát,  de  hozzáértésük 
mindenhez nem lehet, fel kell őket készíteni. A döntések során a jogszerűséget be kell tartani. 
Ezekben az aljegyző tud segíteni. Fontos a visszakereshető, számonkérhető munka. A beadott 
pályázatot jónak tartja.

Nagy Irén:
Ütős  a  pályázat.  Korábbi  aljegyzőként  rálátása  van  a  feladatra.  A  pályázó  szívesen  is 
dolgozott  a  Hivatalban,  ha  úgy  gondolta,  megpróbálja  újra,  azok  után,  hogy  személyes 
bántások érték. Ezt hogyan gondolta, hiszen tüske, sérelem biztosan maradt benne?

Kiss Imre:
Keresztény lelkületü hivatalnok volt, aki képes félretenni a sérelmeit, melyeket alaptalannak 
érzett. Rájött, hogy másként kellett volna kimutatni az érzelmeit. Munkája során mindig az 
ügyfelek, az emberek különböző ügyeit intézte. Akkor döbbent rá, mit jelent a közigazgatás, 



amikor  kikerült  belőle.  Megismerte  a  másik,  a  kinti  területet  is.  A  Testület  egy  fals 
információn  nyugvó  fals  átvilágítási  anyag  alapján  döntött  korábban  az  aljegyzői  állás 
megszüntetéséről.  Mára  már  nincs  benne  sérelem.  Időközben  megszerezte  a  német 
nyelvvizsgát és LCD számítógépes vizsgát is. 

Tóth Károly Péter:
Az időközben történt törvényváltozásokat figyelemmel kísérte-e?

Kiss Imre:
Aki egyszer hivatalnok volt, az mindig is az marad.  Érdeklik ma is az emberek panaszai. 
Sokan megkeresik jelenlegi munkahelyén, a Nokiában is, hogy segítsen intézni az ügyeiket. 
Sajnos az önkormányzati rendeletek nincsenek fenn a Hivatal honlapján, ha azt eltitkolják és 
ahhoz csak a bennfentesek juthatnak hozzá, az nem jó.

Baracskai Lajos:
A pályázó a jegyzővel korábban is együtt  dolgozott,  ismerik egymást. Előbb-utóbb el kell 
felejteni a régi dolgokat. Önszántából letelepedett Ácson, ő indította el az ácsi honlapot.

Kiss Imre:
2001. júniusában a Képviselő Testület hitt neki és az ő aljegyzői pályázatát fogadta el. Örül, 
hogy sikerült letelepedni,  szeret a településen lakni, jól érzi itt  magát.  A honlapot olvassa 
most is. Annak idején siralmas helyzet volt informatika terén a Hivatalban. Ő kezdeményezte 
és  segítette  a  szerver  kiépítését,  amellyel  minden  hivatali  dolgozó  hozzájuthatott  az 
internethasználathoz és másológépre nyomtatni is tudott. Ő javasolta a testületi anyagoknak 
számítógépes elküldését is a képviselők felé.

Lakatos Béla:
A jegyzővel való együttdolgozásról mi a véleménye, hiszen ismeretes, hogy a jegyzővel nem 
túl jó a viszonya. Sok kritikát fogalmazott meg pályázatában is.

Kiss Imre:
Nem személyekre gondolt a kritikánál. A hivatal dolgozóival nem volt semmi problémája, ő 
mindenkinek  segített,  hogy több ismerethez  juthassanak a  dolgozók.  Szakmai  tekintetben 
nem volt  problémája.  Ő azt hitte  neki jutalmat  akarnak adni,  amikor  közölték vele,  hogy 
megszüntetik  a  munkaviszonyát.  A  jegyzővel  semmilyen  viszonyban  sincs.  Ő  nem  akar 
betartani neki.

Csöbönyei Imre:
Bátor volt, hogy jelentkezett a pályázatra. Ha az átvilágítás nem azt hozza ki, hogy célszerű 
az aljegyzői állás megszüntetése, akkor most kevesebb gondjuk lenne az állással, melyet a 
várossá válás ismét igényelt. A Polgármesteri Hivatal apparátusát hogyan látja, át kellene azt 
szervezni? Milyen területen kellene erősíteni?

Kiss Imre:
Ha város lett egy település, az még nem jelenti azt, hogy egyúttal alapvetően magasabbak 
lesznek a feladatok is. Létszámot emelni véleménye szerint nem kellene. A számítástechnikát 
kell jobban fejleszteni, hogy hatékonyabban lehessen dolgozni.

Moncz Imre:
A jegyző és aljegyzői közvetlen kapcsolatot hogyan képzeli el?



Kiss Imre:
Úgy, ahogy az a jogszabályban le van írva. Csak némileg kellene módosítani dolgokat. Ő a 
zárt üléseken nem vett részt korábban jegyzői kérésre. Bárki lesz az aljegyző, zárt ülésen is 
ott kell annak lenni. Az internetre adatokat kell feltölteni.

Deákné dr. Schiffner Márta:
LCD  vizsgával  ma  már  valamennyi  hivatali  dolgozó  rendelkezik.  E-mail  levelezést 
folytatnak, hiszen ma már a Közigazgatási Hivatal is sokszor ebben a formában kér adatokat.

Rohonczi József:
El kell gondolkodni azon is, hogy a helyi TV egyenes adása ad véleményt, de nem tájékoztat. 
Az állampolgárok részére pedig állandó tájékoztatásra van szükség.

4./ Regös József pályázó

Csányi Józsefné:
Szakmai elképzelésében szerepel, hogy minden munkafázist két embernek kell ellátni, hogy 
betegség esetén is menjenek a dolgok. Fontosnak látja a belső ellenőrzés meglétét is, azt is, 
hogy  a  végrehajtás  is  ellenőrizve  legyen.  Az  előfordult  hibákért  a  felelősöket  meg  kell 
keresni.  A Hivatalban az éves szabadságokat  nem tudják kivenni,  megfelelő helyettesítési 
tervvel ez is megoldható lenne. A honlapon valóban kevés az adat.

Regös József:
Fontos az alkalmazottak végzettsége, mert érdemi ügyintézőkre van szükség. Az nem érdemi 
ügyintézés,  ha  valaki  minták  alapján  dolgozik.  A  felsőfokú  végzettség  nem  árt.  A 
költségvetés határt szab a Hivatal létszámának. A köztisztviselői illetmény csökkenthető, ha 
nincs megfelelő munkavégzés. A pénzügyi terület mindenhez kapcsolódik. A Hivatal több 
ügyintézője, például a szociális előadó is munkája végén átadja a pénzügynek az ügyét. Úgy 
jó, ha ketten számolnak, az ügyintéző is számolja ki, töltse ki az adatokat, és a pénzügy általi 
utánaszámolással megvan az ellenőrzés is.

Csöbönyei Imre:
A  pályázónak  pályázatírói  képzettsége  van.  Az  EU-s  pályázatok  bonyolultak,  mi  a 
véleménye,  azok  készítése  megoldható  helyileg,  vagy  azokat  célszerű  profi  céggel 
elkészíttetni?

Regös József:
Pályázatnál  első  lépés  megállapítani,  hogy  arra  jogosultak  vagyunk-e,  hogy  ne  hiába 
dolgozzunk.  A  legtöbb  pályázat  utófinanszírozású,  erre  is  gondolni  kell.  A  pályázatok 
többsége  csak  első  látásra  tűnnek  bonyolultnak,  de  sok  adat  szükségeltetik  hozzá.  A 
bizottságok, és azok kültagjai is nyújthatnak segítséget pályázatkészítésben.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Közbeszerzéssel foglalkozott-e körjegyzőként?

Regös József:
Nem fordult elő közbeszerzéses ügyük.

Baracskai Lajos:
Jelenleg is van munkahelye, miért kíván eljönni onnan?



Regös József:
December 31-e után közös megegyezéssel megszűnt a körjegyzőség.

Rohonczi József:
A pályázó körjegyzőként sokirányú gyakorlattal rendelkezik. Tetszett a beadott pályázatban a 
jegyző-aljegyző  kapcsolat  tisztázásáról,  valamint  a  tisztviselői  munkák  ellátásáról  írtak, 
hiszen eredményes munka ezek alapján várható el.

dr. Istvándi Csilla pályázó

dr. Istvándi Csilla:
A  hatósági  osztály  működésénél  fontos  a  hatékonyság,  az  ügyfélközpontúság,  hiszen  a 
Hivatal szolgáltatást nyújt, azért van, hogy az ügyfeleknek jó legyen. Ha lehetőséget kap, ezt 
szeretné  megvalósítani.  A  testületi  munka  terén  fontos  a  hatékony  döntéselőkészítés, 
megfelelő előterjesztések készítése. Ez még új lenne neki, de hamar beletanulna ebbe is.

Csányi Józsefné:
A hatékonyság, gyorsaság, szakszerűség, ügyfélközpontúság - a Hivatalban mindez fontos. 
Továbbá a kimenő és internetre kerülő iratok minősége is. Nem lehet elnézni azt sem, hogy 
aki  szeret  dolgozni,  azt  leterheljük.  Az  arányos  munkamegosztás  megoldására  oda  kell 
figyelni.  A pályázatban az egymás helyettesítésének fontossága is szerepel, valamint város 
lévén a gyámhivatal felállítása. A testületi anyagokat színvonalasan, jól készítsék elő, hogy 
rövid idő alatt jó döntéseket tudjanak hozni.

Lakatos Béla:
Ismeri-e Ácsot? mennyire kötődik Ászárhoz? Pozitív döntés esetén a településre költözése 
megoldható lenne-e?

dr. Istvándi Csilla:
Ászári születésű, nem gátolná semmi az ideköltözést, de az első időszakban inkább bejárna. 
Van olyan ügye is, ami Ácsról indult.

Nagy Irén:
A Hivatalban a közigazgatási munka dominál. Nyelvi végzettségei is vannak, milyen tervei 
vannak?

dr. Istvándi Csilla:
Egyetemi tanulmányai után pályakezdőként került vissza a szülővárosába Gyámhivatalhoz, 
mivel a végzettsége szerinti bírói állásban nem tudott elhelyezkedni. Harmadik éve dolgozik 
a Gyámhivatalnál, ahol el tudja magát képzelni a jövőben is, de érzelmileg az néha nehéz. 
Egyébként is úgy érzi, tovább kell lépni és erre az aljegyzői állás megfelelő lenne. 

Rohonczi József:
Örül  a  tartalmas,  szakszerű  pályázatnak.  Megkapó,  ahogyan  a  hatékonyan  működő 
közigazgatásról vélekedik.  Az önkormányzatiságnak vannak kellékei.  A Hivatal  megfelelő 
szakemberekkel működik Testület nélkül is, de a kontroll miatt erre szükség van. Az aljegyző 
feladata a szakszerű működés segítése.

A polgármester 16 óra 40 perckor 10 perc szünetet rendelet el, 
a Testület 16 óra 50 perckor folytatta munkáját.



Csöbönyei Imre:
A pályázók mindegyike szimpatikus.

Csányi Józsefné:
Nehéz felállítani sorrendet. Három pályázót lát jónak: dr. Fülesné Balogh Anitát, akinek a 
helyismerete a legfőbb előnye.  Regös Józsefet, aki körjegyzőként sokrétü ismerettel bír és 
Kiss Imrét, akibe igény van az informatikai fejlesztésre. 

Varga József Károly:
Nem  gondolta  volna,  hogy  ennyi  jelentkező  lesz.  Fülesné  eddigi  munkássága  tetszik, 
készségesen szolgáltatott  mindenféle  adatot,  aljegyzőnek alkalmas.  Kérdés,  hogy jelenlegi 
munkáját ki végezné helyette? Az általa leírtak megvalósítása fontos lenne. Ő Kiss Imrét is 
tisztelte, Ács web-lapja is neki köszönhető. Az ő ideje alatt több pályázat került megírásra, 
most  nincsenek  pályázatok.  Máshol  azt  mondják  neki,  mint  képviselőnek,  hogy  ti  nem 
csináltok semmit. Ő kettejük közül szeretné valamelyiküket aljegyzőnek látni.

Baracskai Lajos:
Fülesné vagy Kiss Imre közül kell választani. Csak, hogy Kiss Imre indulhat-e tiszta lappal, 
ebben kételkedik.

Csányi Józsefné:
Nem volt  szerencsés  a  pályázat  meghirdetése,  rövid volt  a  határidő  és  ünnepek is  voltak 
közben, a karácsonyi készülődés.

Nyéki Péter:
Ő  azért  fog  tartózkodni  a  szavazásnál,  mert  sürgős  munkája  miatt  nem  volt  ideje 
áttanulmányozni a pályázatokat, így nem volt lehetősége eléggé megismerni a pályázókat.

Rohonczi József:
Az  Ügyrendi  Bizottság  jónak  tartotta  dr.  Fülesné  Balogh  Anita  és  dr.  Istvándi  Csilla 
pályázatát.  A  köztisztviselő  kar  felsőfokú  végzettségű  embert  kíván.  Ha  Fülesné  lesz  a 
jegyző, akkor nem fog szaporodni felsőfokú végzettséggel a Hivatal. Dr. Istvándi Csillának 
nem akármilyen diplomája van, meg kellene becsülni, hogy jelentkezett ide, de a Testületnek 
kell ebben dönteni. Jó, hogy sok pályázat érkezett be, lehet válogatni belőle.

Nagy Irén:
A sokrétűséget látja előnynek az aljegyzői munkakörnél. Dr. Istvándi Csilla határozott, de ezt 
a sokrétűséget nem látja nála. Kiss Imrénél és a másik két férfi pályázónál ez megvan.

Moncz Imre:
Az öt pályázó közül három azt mondta, hogy a Hivatal rosszul működik és szidta az itteni 
rendszert. Két egyetemi végzettségű pályázó volt és az eddig hozzászóló képviselők a három 
államigazgatási  végzettségü  pályázót  támogatták.  Regös  József  adta  be  a  leggyengébben 
szerkesztett  pályázatot.  Dr.  Fülesné  pályázata,  amelyet  dicsérnek,  a  Hivatalnak  arra  a 
Szervezeti és Működési Szabályzatára épült, amelyet a Testület nem fogadott el.

Lakatos Béla:
Mindegyik pályázónál ott van a „de” szócska. Fontos lenne előbb a helyi dolgok rendezése, 
és  utána  kellene  aljegyző.  Lehet  az  kemény,  de  lehet  együttdolgozó  is.  A  meghallgatás 
alapján  dr.  Újvári  Miklós  rendelkezik  a  legtöbb  tapasztalattal.  Ő  jogszabályra  alakuló 
rendszerben gondolkodik. Dr. Istvándi Csilla akkor lenne jó, ha a jegyző erős. Kiss Imre erős 
jellem, ácsi is, de ő képviselőként nem akar olyan Hivatalba bejönni, amelyből rögtön ki is 



kívánkozik. Regös József nem igazán ismertette meg magát az elmondottakkal. Így nehéz a 
választás.

Csöbönyei Imre:
Aljegyzőt  mindenképpen  választani  kell.  Aljegyzőnek  az  államigazgatási  főiskola  is 
megfelelő.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Iskola  végzettség  tekintetében  ő  dr.  Istvándi  Csilla  jogászt  látná  szívesen  aljegyzőként, 
valamint  dr.  Fülesné  Balogh  Anitát,  aki  jelenleg  is  a  Hivatalban  dolgozik.  Dr.  Újvári 
Miklósról nem tudja elképzelni, hogy a keze alá dolgozna. Kiss Imre interneten ország-világ 
előtt bírálja, aztán meg mellé jönne dolgozni. Regös József körjegyzőként dolgozott, de az 
más,  közbeszerzési  referensi  végzettsége  is  van,  viszont  a  gyakorlatban  nem foglalkozott 
ezzel.  Jogi  értelmezésű  dolgok miatt  a  jogász végzettségű pályázót  javaslom az aljegyzői 
posztra.

A  Képviselő  Testület  17  óra  45  perctől  a  jegyző  és  a 
jegyzőkönyvvezető kiküldését kérte és a továbbiakban a jegyző 
távollétében, az elhangzott szöveg rögzítése nélkül tárgyalt 
az ülés megszakítása nélkül.

A  jegyzőt  és  a  jegyzőkönyvvezetőt  18  óra  25  perckor 
visszahívták az ülésre.

Csöbönyei Imre:
Felmerült, hogy a Képviselő Testület megbízik-e a jegyzőben? A Testület egyhangúlag arról 
határozott, hogy a következő, január 24-i ülésen arról döntenek, hogy bizalmat szavaznak-e 
jegyzőnek.

Rohonczi József:
Az elhangzottak azért merültek fel, mert rengeteg probléma van a hivatalban.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Az aljegyző illetményére vonatkozóan 360.000,- Ft-ot javasolok.

Csányi Józsefné:
Mennyi az aljegyzői minimumbér?

Deákné dr. Schiffner Márta:
A jegyző  alapilletménye  300.000,-  Ft  és  ezt  alapulvéve,  valamint  a  középszintű  vezetők 
illetményét alapul véve került javaslatra ez az összeg.

Csányi Józsefné:
Javasolja  330.000,-  Ft-ban  megállapítani  az  aljegyző  illetményét,  a  középátlag 
meghatározásával.

Az aljegyzői pályázatra vonatkozóan titkos szavazás történt.



A Testület 9 igen és 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1/2008.(I.03.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete dr. Fülesné Balogh Anitát (szül.: Berettyóújfalu, 1975. 
07.  19.,  an.:  Marozsán  Ildikó  Erzsébet,  lakcím:  2943  Nagyigmánd,  Mező  u.  14.),  a 
Polgármesteri Hivatal pénzügyi előadóját megbízza az aljegyzői munkakör ellátásával 
2008. január 15-től 330.000,- Ft illetménnyel. 
Határidő: 2008. január 15.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

2./ Törvényességi felhívás

Deákné dr. Schiffner Márta:
A  Képviselő  Testület  a  magánszemélyek  kommunális  adójáról  szóló  rendeletet  nem 
módosította, mivel nem terjesztette ki a mentességek körét. A jegyző hatáskörébe tartozik az 
adóalany részére a mentességkedvezmény megállapítása.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

2/2008.(I.03.) sz. határozat
Ács  Város  Képviselő  Testülete  a  Közép-Dunántúli  Közigazgatási  Hivatal  Komárom-
Esztergom Megyei Kirendeltségének törvényességi felhívásában foglaltakat - amely a 
magánszemélyek  kommunális  adójára  vonatkozik  –  elfogadja  és  a  139/2007.(VI.28.) 
számú határozatát hatályon kívül helyezte.
Utasítja  a  bizottság  elnökét,  hogy  a  soron  következő  testületi  ülésen  ismertesse  a 
bizottság döntését.
Határidő: 2008. január 3.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Több  napirend  nem  lévén  a  polgármester  megköszönte  a 
részvételt és 20 óra 30 perckor bezárta az ülést.

K.m.f.

               Deákné dr. Schiffner Márta                      Csöbönyei Imre
                 jegyző            polgármester


