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(lakossági tájékoztató folytatásokban) 8. rész 

Milyen polgármesternek lenni? 

Sokan teszik fel a kérdést, hogy vagyok, milyen polgármesternek lenni? Nem bántam meg-e, 

hogy az orvoslás helyett ezt választottam? Hiszen orvosként népszerűbb voltam, mint most. 

Ha röviden kell válaszolni, azt mondom, hogy köszönöm jól vagyok és annak ellenére, hogy 

nagyon nehéz, sok a stresszel járó feladat, szeretem ezt csinálni. Minél nagyobb a kihívás, 

nehezebb egy probléma megoldása (például lásd a piac esete!), annál nagyobb az öröm, ha 

sikerül megoldani. 

Az első két év kegyetlenül nehéz volt. Annak ellenére, hogy napi fizetési gondjaink voltak, 

nem a pénzügyi nehézségek jelentették a legnagyobb terhet, hanem a bizalom és a lojalitás 

hiánya. Sokan gondolják azt, hogy a város első számú vezetőjének megválasztott 

polgármester hatalommal rendelkezik, és utasításait végre kell hajtani. Ez nem így van. Az 

érdemi döntéseket a képviselő-testület hozza, a polgármester felelőssége a gazdálkodás, de 

pénzek felett sem rendelkezik, így a keze nagyon meg van kötve. 

Mindenki által közismert tény, hogy a FIDESZ nem támogatta polgármester jelöltségemet, 

ennek ellenére a lakosság úgy döntött a szavazáskor, hogy egy FIDESZ többségű 

önkormányzat élére engem választ. A szavazás végeredménye nem kis fejfájást okozott. Nem 

titok, hogy politikai megegyezés született, melynek eredménye az, hogy a FIDESZ többségű 

önkormányzat megszavazza azokat az előterjesztéseket, melyek a város fejlődése érdekében 

szükségesek. Ennek ellenére a bizalmatlanság légköre végig meghatározta az 

együttműködésünket, és nem egyszer a múlt sérelmeinek felemlegetése mellett folyt 

alaptalan vádaskodás és értelmetlen pengeváltás. Miért írom ezt le? Azért, mert önmagában 

az is nagy feladat volt, hogy a város gazdasági helyzetét javítsuk, stabilizáljuk úgy, hogy 

közben az intézmények működése biztosítva legyen, és mellette még a vissza nem térő 

lehetőségeket is kihasználjuk. Az európai uniós pályázati források elnyerésére terveket 

kellett készítenünk és pályázatokat benyújtanunk, melyek szintén jelentős kiadással jártak. 

Ezek a feladatok is sok feszültséggel, elfoglaltsággal jártak (járnak), és könnyebb lett volna a 

dolgom, ha bizalom és béke van körülöttem.  

Hogyan működik az önkormányzatiság? Vannak jogszabályokban előírt feladatok, és vannak 

a képviselő-testület által hozott döntések, vállalások. Mindkét esetben az előkészületi 

munkákat, majd a döntések meghozatalát követően a végrehajtást a polgármesteri hivatal 

munkatársai végzik. A jogszabályokban előírt feladatok előkészítéséért és végrehajtásáért a 

jegyző felel, ő a törvényesség őre. Az egyéb feladatok,- mint például a város fejlesztése, 

gazdálkodása, pályázatok – esetében a döntés előkészítése, és a végrehajtás ellenőrzése a 

polgármester feladata.  



A polgármester a polgármesteri program végrehajtásáért felelős, amit a választáskor 

meghirdetett, a lakosság elfogadott, és a képviselő- testület megszavazott. A polgármester 

feladata továbbá, hogy a város gyarapodása érdekében kapcsolatot építsen ki, lobbizzon.  A 

polgármester irányítja a hivatalt és a képviselő-testületet, de a hivatal hatósági ügyeibe 

(építéshatóság, gyámhivatal, okmányiroda, szociális ellátások többsége, adóügyek) nem 

szólhat bele. Ezekben az ügyekben a törvény a jegyzőnek ír elő kötelezettségeket és jogokat. 

A polgármester hívja össze és vezeti a testületi üléseket, döntően meghatározza a napirendi 

pontokat és ez által meghatározza a munka, a döntéshozatal ütemét.  

A képviselő-testület különböző világnézetű, érdekeltségű képviselőkből és különböző 

érdekcsoportokból áll. Az eredményesség érdekében viszont közös álláspontra kell jutni. A 

megegyezést sok esetben vita előzi meg, mely egészséges, de a vita nem lehet 

személyeskedő és nem fajulhat gyűlölködéssé. A kezdeti konfliktusok ellenére úgy 

gondolom, hogy sikerült döntéseink többségét a józanész szellemében a város javára 

meghozni. Az eddig elért sikerek a képviselő-testület és a polgármesteri hivatal dolgozóinak 

közös eredménye. Az elmúlt három évben feszített munka folyt, melynek hatása már 

érezhető, ezért köszönetemet fejezem ki mindenkinek.   
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