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A 2011-es 6v volt az els6 6s egyben egyetlen napt5ri 6v melyet v6gig

alpolgdrmesterkdnt tev6kenykedve toltottem el. Term6szetesen ezt sem a

helyi tanScs t6mogat6 szavazatAnak vagy a polg6rmester j6indulatinak

k6 szonhet6 en, hanem torvdny sz6ki hatitt ozat 6rte lm6ben.

Nem volt sim6bb ez az 6v sem, mint a eloz6ek A j6 egyiittmtikcid6s

hangoztat6sa h6tter6ben a 1ev6lt6som ellen inditott ,id6legesen felfirggeszte€

per rijrainditas6t k6rte mbr 2011 elej6n Antal Atpild polg5rmester, kdzben

fgy t6ve mintha mit sem tudna az egdszr6l. Havi rendeszeress6ggel ifirtam a

targyal6sokra eg6szen novemberig, amikor alapfokon elutasitott6k a

keresetemet. Nem kevds fejtcirdst okozott annak a m6rlegel6se, hogy

6rdemes- e ert folytatni, eldugott alpolgSrmesterk6nt ttilteni az idot az6rt

mert nem tudok, nem akarok sz6pen kunyerdlni, meghuny6szkodni a gazdi

eldtt. V6gii1 a per folytat6sa mellett dontottem, a tov6bbi kiizdelem mellett

ahogy teljes eddigi 6letemben tettem, eleget teve ezSltal azok elv6rSsainak

is, akik bi*ak 6s bizrak bennem, akik megv6lasrtotak 6s ebbe a

megbizat6sba emeltek. Ilyen kortilmdnyek kozdtt vlgertem eg6sz 6vi

I itv6nyo snak egy6l talSn nem neve zheto, de azert eredm6nye s munk6mat.

Az elmrilt 6vi kbltsdgvetds osszedllitdsakor sikertilt n6h5ny

elkepzelesiinket befoglalni, de megval6sit6suk ism6t akad6lyversenynek

bizonyult. Sikertilt a Nagy Gyorgy utcai kazfuihfn kdrtili jogi bonyodlamak

rendez6se , atewez6s el6rehaladott fiulisbartvan, de a megval6sit6shoz nincs

e16g akarat.



A koztemet<i b6vit6s6hez sziiks6ges teriiletv6s{rlils is elmaradt, bdr

megegyez6s sziilet ett a tulajdonosokkal, akik teljesitett6k az elvSrirsokat.

Lassan betelnek a s6tdnyok is, vdgiil meg kell fogadjunk egy vicces

j6tan6csot: temessiik a halottakat il16 helyzetben, rigy tdbben elfernek.

A polg6rmesteri hivatal 6let6ben az 6v egyik jelent6s esem6nye a

hat6skorombe tartoz6 kozp,inziig,ti igazgat6sdg, kozismertebb nevdn

ad6hivatal, Stkoltozdse volt a fehijitottan b6rbe vett 6piiletbe. A munkat6rsak

j61 6tgondolt 6s kivitelezett odaad6 munk6j6nak koszonhet6en az 5t5II6s

slkeres volt, kifele ak6r zokken6mentesnek is tiinhetett, 5m mogotte rengeteg

er6feszit6s, tirl6ra, izgalom 6s idegeskedds van. Urom az oromben,hogy az

6piilet nagyobbik rdsze mindm6ig iires, kihasmSlatlm, ktiltsdgei teljes

eg6szben a polg6rmesteri hivatalt terhelik. Nern kdltozdtt a posta a neki

fenntartott r6szbe, nem volt komoly 6rdekl6dds a harmadik emelet

b6rbev6te16re sem.

, Az rigyszint6n hat6skordmbe tartozo vagrtonisazgat6sdg 6lete sem

volt zdkken6mentes. Szerkezete nagyj6b6l kialakult, a munkat6rsak

belerdz6dtak a kialakitott munkakorokbe, a vezetli 6ll6sok m6g ha

ideiglenesen is, de betoltve. Az elvegzettmunka eredmdnyes, a ndhiiny 6wel

ezzel,oltrhez viszonyitva pedig egdszen l6tv6nyos. Tov6bbi fejleszt6se

sziiks6ges, a sajSt vagyonnal val6 j6 gazdillkodSs az <inkormfinyzatisilg egyik

alappill6re.

Alpolg6rmesterk6nt gyakran szembesiilok ktilonb0z6 szocidlis

probldmdval. Bdr ezek megolddsa legttibbszor nem t6lem fligg, nagyon

gyakran keresnek rneg lak6sprobl6m6kkal , aflydgi nehdzs6gekkel kiiszktid6

emberek tan6cs6rt, apr6bb segits6g6rt, vagy iigyeik el6mozdit5sa 6rdek6ben.

A nyomorus6g nyomja befele a hivatal ajt6it, ugyanakkor a bentiek tobbs6ge

is tobb 6ves gtnydjSban pr6b5lja 5fr6szelni ezt a hosszrira szabott



v6ls6gid6szakot. sok engem megkeres6 embernek tudtam segiteni, ert a

hatSskoromet nem tudta leszfikiteni sem a tan6cs, sem a polg6rmester'

20Il elej6n kezdem6ny ertem egy roma sz6tmazhs'6 gyerekek

tov6bbtanul6s6t serkentl osztondij programot, mel.ynek segits6g6vel tal6n

t6bben tanulnak tovSbb, segitve beilleszked6siiket'a t6rsadalomba, a mi

izl6stink 6s elk6pzel6siink szerint. A tan6cs titmogatta az elk6pzel6st ,s6t a

polg6rmester javaslatina megemelte az osztond{jak osszeg6t annyira, hogy

az meghaladta a legjobb di6koknak odait6lt kiv6l6s6gi osztondliat. Ezert

javasoltam ez fit6bbi fjb6li odait6l6sekor a kivdl1sdgi osztondii 2000-16l

3000 lejre val6 ndveldsdt, amit a tan6cs szint6n t6mogatott.

Az eltelt 6v folyam6n tdbb tandcshatdrozat kidolgozSsSban,

elokeszites6ben vettem r6szt, m6g tobbnek voltam el6terjeszt6je, aktivan

r6srt vefiem a tan6cs munkrljSban, el6segitve els6sorban azon javaslatok,

tervezetek elfogad6s6t 6s megval6sitesfut melyek a kdzi6 6rdek6ben

sziilettek. Voltak viszont olyanok is melyeket szem6ly szerint vagy

frakci6beli t6rsaimmal egyiitt nem tudtunk t6mogatni, s5t n6hanyn6l kemdny

e11en6116st fejtettiink ki. Ilyen p61d6ul az iskolahdl,zat megalapozatlan,

elcjk^szftetlen dtalakitdsdr1t s2616. N6hrlny 6we1 ezelott megoldottak az

oktatdsi egys6gek on5l16 jogi szem6lyis6ggd va16 alakithsht, megval6sitva

ezlltala kozpontosit6s lebont6s6nak egy igen fontos l6p6s6t. Ez az futalakttfus

igen j6 hat6ssal volt a legt<ibb tanegys6gre' f6leg azal<ta, melyek addig

al6rendelt szerepkdrt toltottek be. A rty6r folyamfn megvitatdsra keriilt

hathrozattewezet amellett, hogy jelent6s de elhanyagolt intdzmlnyt is

felsz6molt, h6rorn eredm{nyes, j6l miikod6 6voda on611os6g6t is

megszi.intetni kdsziilt, megfelel6 egye*etes n6lklil, onk€nyes

tanfeliigyel<is6gi hathrozat alapi6t, kihaszn6lYa a taniigybenletezo 5tmeneti

6llapotot, ahol azrij t<irv6ny hat6lyban van, de alkalmazhsi szab6lyzata m6g



a
nincs k6sz. Igy lehet a r6givel takar6znt, a zavarosban hal6szni. Ennek

szegiilt ellen a polg6ri frakci6 nem t6mogatva a visszaldpdst, a ledptil6st, az

onk6nyes ddntdseket, el6bb a tan6csiil6sen majd tSgabb krirnyezetben, v6giil
,t,

a biros6gon keresve a.jogorvosl6st.

Mig helyi viszonylatban a napi probl6m6k mSsk6pp va\6 \futfus5ban

gyakoriak az ellensdgesked6sek, M egymdsnak fesziil6sek, enn6l csendesebb

oldalai is vannak az alpolgrlrmesteri 6s tanScsosi min6s6gnek. A

testv6rteleptil6seket megl6togat6, kapcsolatripol6 ktild6ttsdgek tagiaikdnt

h6tt6rbe szoritjuk az itthoni ellent6tek nagyr6sz6t, hisz e kapcsolatokban mi

csak Stmenetileg vagyunk jelen, voltak el<itttink is, lesznek ut6nunk is.

Kiskunhalas, Kisbucsa, Ferencvaros, Mosonmagyar6vdr l6tez6 6s leend6

testv6rtelepiildseink, melyekkel va16 kapcsolataink nem csak szem6lyi,

hanem kdzossdgi k<itiid6st is ielentenek.Ezen egyiittl6tek hangulatSt

6tmentve az itfiioni mindennapokba talSn lenne lehet6s6g arra, hogy ne

ellens6gnek hanem csak ellenf6lnek, esetleg partnereknek tekintsiik egym5st.
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