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JegyzÅ‘ Ã©s intÃ©zmÃ©nyvezetÅ‘k bemutatÃ¡sa
Bemutatjuk: SzabÃ³ ZoltÃ¡n cÃ-mzetes fÅ‘jegyzÅ‘t

BemutatkozÃ¡s: Nevem SzabÃ³ ZoltÃ¡n. 1960. jÃºnius 30.-Ã¡n szÃ¼lettem TiszafÃ¼reden. Ã•ltalÃ¡nos iskolÃ¡ba lakÃ³helyemre,
ÃšjszentgyÃ¶rgyre, illetve (5.-8. osztÃ¡lyba) TiszaszentimrÃ©re jÃ¡rtam. 1978-ban Ã©rettsÃ©giztem a TiszafÃ¼redi Kossuth Laj
GimnÃ¡ziumban. SikertelenÃ¼l felvÃ©teliztem a Debreceni Kossuth Lajos TudomÃ¡nyegyetem nÃ©pmÅ±velÃ©s-magyar
szakÃ¡ra, ezÃ©rt a TiszafÃ¼redi NagykÃ¶zsÃ©gi TanÃ¡csnÃ¡l helyezkedtem el. 1979-ben felvettek a budapesti (akkor)
Ã•llamigazgatÃ¡si FÅ‘iskola nappali tagozatÃ¡ra, ahol 1982-ben szereztem igazgatÃ¡sszervezÅ‘ diplomÃ¡t. A fÅ‘iskola utÃ¡n egy
Ã©vet dolgoztam a TiszafÃ¼redi NagykÃ¶zsÃ©gi TanÃ¡cson lakÃ¡sÃ¼gyi elÅ‘adÃ³kÃ©nt, majd Sopronban teljesÃ-tettem
sorkatonai szolgÃ¡latomat. LeszerelÃ©sem utÃ¡n megint a tiszafÃ¼redi tanÃ¡cs munkatÃ¡rsa lettem, sportfelÃ¼gyelÅ‘kÃ©nt.
Nagyon szerettem ezt a munkÃ¡t, a vÃ¡ros verseny-, Ã©s szabadidÅ‘ sportjÃ¡nak szervezÃ©sÃ©t, a falusi szpartakiÃ¡dok
sportversenyeit. Akkoriban mÃ©g nagy rangja volt falusi-, jÃ¡rÃ¡si-, vÃ¡rosi szinten pingpongozni-, focizni-, sakkozni ezen
versenyek keretÃ©ben, Ã©s rengeteg rÃ©sztvevÅ‘ volt. 1986. Ã¡prilistÃ³l 1989. Å‘szig a TiszafÃ¼redi VÃ¡rosi KISZ BizottsÃ¡g
vezetÅ‘jekÃ©nt dolgoztam. 1989. oktÃ³berben Ãºgy Ã©reztem, hogy talÃ¡n mÃ©g idejÃ©ben visszaigazolhatok az eredeti
vÃ©gzettsÃ©gemnek megfelelÅ‘ munkakÃ¶rbe, a kÃ¶zigazgatÃ¡sba. Ezekben a nagyon Ã©rdekes idÅ‘kben, amikor a
tanÃ¡csrendszer mÃ¡r a vÃ©gÃ©t jÃ¡rta, de mÃ©g nem voltak Ã¶nkormÃ¡nyzatok, kerÃ¼ltem az abÃ¡dszalÃ³ki nagykÃ¶zsÃ©gi
mÃ©g) kÃ¶zÃ¶s tanÃ¡cs alkalmazottjakÃ©nt a tiszaderzsi tanÃ¡csi kirendeltsÃ©gre. Tiszaderzs kÃ¶zsÃ©g AbÃ¡dszalÃ³k
tÃ¡rskÃ¶zsÃ©ge volt, Ã©s ezekben a nehÃ©z idÅ‘kben jutott eszÃ¼kbe, hogy ki akarnak vÃ¡lni a kÃ¶zÃ¶skÃ¶dÃ©sbÅ‘l, Ã©s Ã¶
tanÃ¡csot (majd Ã¶nÃ¡llÃ³ Ã¶nkormÃ¡nyzatot) hoznak lÃ©tre. Az Ã©n munkÃ¡m ebben az Ã©rdekes felÃ¡llÃ¡sban az volt, hogy
elÅ‘kÃ©szÃ-tsem az Ã¶nÃ¡llÃ³ tiszaderzsi tanÃ¡cs megalakÃ-tÃ¡sÃ¡t, Ã©s kiszÃ¡moljam, hogy mennyi kÃ¡rpÃ³tlÃ¡s jÃ¡rhat
Tiszaderzsnek a kÃ¶zÃ¶skÃ¶dÃ©s alatt elmaradt fejlesztÃ©sek miatt.Â Tiszaderzsen aztÃ¡n Ã-gy lettem Ã©n a kÃ¶zÃ¶s tanÃ¡c
megszÅ±nte utÃ¡ni elsÅ‘ vb-titkÃ¡r, majd az 1990. Å‘szi Ã¶nkormÃ¡nyzati vÃ¡lasztÃ¡sok utÃ¡n az elsÅ‘ jegyzÅ‘ is. 1990. decembe
Ã¡tmentem Tiszaigarra dolgozni, ugyancsak jegyzÅ‘kÃ©nt.

PÃ¡lyÃ¡zat ÃºtjÃ¡n lettem AndornaktÃ¡lya jegyzÅ‘je 1991. szeptember elsejÃ©tÅ‘l kezdÅ‘dÅ‘en. CsalÃ¡dommal itt telepedtÃ¼nk l
csalÃ¡di hÃ¡zat Ã©pÃ-tettÃ¼nk a kÃ¶zsÃ©gben. MÃ¡ra mÃ¡r tudom, hogy milyen ez a falu, s tudom, hogy merre mennek, s kik
mennek az Ãºton. TÃ¡rsam, Emese, a Heves Megyei FÃ¶ldhivatalnÃ¡l kÃ¶ztisztviselÅ‘kÃ©nt dolgozik. KÃ©t fiunk van: GergÅ‘, a
1986-ban szÃ¼letett, Ã©s Budapesten dolgozik kÃ¶ztisztviselÅ‘kÃ©nt, valamint BalÃ¡zs, aki 1993-ban szÃ¼letett, Ã©s jelenleg
az EszterhÃ¡zy KÃ¡roly FÅ‘iskola tanulÃ³ja. SzabadidÅ‘mben szÃ-vesen tÃºrÃ¡zok, bicajozok, rendszeresen jÃ¡rok
pingpongozni, Ã©s szeretnÃ©k sokat horgÃ¡szni. ElÃ©g sokat olvasok, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen tÃ¶rtÃ©nelmi regÃ©nyeket, Ã©letrajzoka
rÃ©gÃ©szettel kapcsolatos tanulmÃ¡nyokat. Mivel rÃ©gÃ³ta Ã©rdekel a rÃ©gÃ©szet, ezÃ©rt most Ã©ppen a tiszavidÃ©ki fÃ¶ld
halmok, mÃ¡s nÃ©ven kunhalmok tÃ¶rtÃ©netÃ©t, rendeltetÃ©sÃ©t kutatom, ezekrÅ‘l olvasok cikkeket, tanulmÃ¡nyokat. Szerete
jÃ³ filmeket, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a francia vÃ-gjÃ¡tÃ©kokat. Kedvenc szÃ-nÃ©szeim kÃ¶zÃ© tartozik Jean Reno, Christian Clavier,
Louis de Funes, Tom Hanks, Robert De Niro, Al Pacino, Morgan Freeman. Gyakran olvasgatom JÃ³zsef Attila verseit,
mert nagyon sok dologrÃ³l Ãºgy vÃ©lekedem, mint ahogyan azt Å• lenyÅ±gÃ¶zÅ‘en, verseiben megfogalmazta:
MiÃ³ta Ã©ltem, forgÃ³szÃ©lben
Â prÃ³bÃ¡ltam Ã¡llni helyemen.
Â Nagy nevetsÃ©g, hogy nem vÃ©tettem
Â tÃ¶bbet, mint vÃ©tettek nekem.
(RÃ©szlet az Ime, hÃ¡t megleltem hazÃ¡mat& cÃ-mÅ± versÃ©bÅ‘l)

A jegyzÅ‘i munkÃ¡rÃ³l:
23 Ã©ve hogy lÃ©trejÃ¶tt az Ã¶nkormÃ¡nyzati rendszer, de mÃ©g most is azt tapasztalom, hogy az emberek tÃ¶bbsÃ©gÃ©nek
segÃ-tsÃ©gre van ahhoz szÃ¼ksÃ©ge, hogy eligazodjon abban, hogy az Ã¶nkormÃ¡nyzatoknÃ¡l kinek, vagy milyen
szervezetnek, mire is van hatÃ¡skÃ¶re, mi tartozik feladatkÃ¶rÃ©be. Sokszor mondjÃ¡k nekem a faluban ismerÅ‘sÃ¶k, itteni
lakosok, hogy mikor csinÃ¡ltok mÃ¡r ide utat&., mikor lesz mÃ¡r itt kÃ¶zvilÃ¡gÃ-tÃ¡s,&miÃ©rt nem adtok tÃ¶bb pÃ©nztÂ erre vag
arra a cÃ©lra&S ha erre azt vÃ¡laszolom, hogy Ã©n nem tudok ide utat csinÃ¡lni, nem tudok oda kÃ¶zvilÃ¡gÃ-tÃ¡st kiÃ©pÃ-ttetni
nem tudok erre- vagy arra pÃ©nzt adni, mertÂ nincs erre hatÃ¡skÃ¶rÃ¶m,Â lÃ¡tom, hogy nem Ã©rtik a vÃ¡laszomat. Azt mondjÃ
de hÃ¡t Te is a Hivatalban dolgozol! Ez Ã©ppen igaz, csakhogy a jegyzÅ‘ az Ã¶nkormÃ¡nyzatnÃ¡l alkalmazott, Ã©s nem (a
lakossÃ¡g Ã¡ltal) vÃ¡lasztott tisztsÃ©gviselÅ‘, vagy kÃ©pviselÅ‘. Vagyis: rÃ©szt veszek az Ã¼lÃ©seken, javaslatokat is teszek,
tehetek, de nincs szavazati jogom. Az Ã¼lÃ©seken pedig azÃ©rt kell rÃ©szt vennem, hogy a kÃ©pviselÅ‘-testÃ¼let
mÅ±kÃ¶dÃ©sÃ©nek tÃ¶rvÃ©nyessÃ©gÃ©t megprÃ³bÃ¡ljam biztosÃ-tani.

De milyen feladatai is vannak az Ã¶nkormÃ¡nyzati tÃ¶rvÃ©ny szerint a jegyzÅ‘nek, Ã©s ezeken mit kell Ã©rteni? ElÅ‘szÃ¶r is, a
jegyzÅ‘ gondoskodik az Ã¶nkormÃ¡nyzat mÅ±kÃ¶dÃ©sÃ©vel kapcsolatos feladatok ellÃ¡tÃ¡sÃ¡rÃ³l. Az Ã¶nkormÃ¡nyzat mÅ±kÃ
alatt az Ã¶nkormÃ¡nyzat szerveinek (kÃ©pviselÅ‘-testÃ¼let, bizottsÃ¡gok, polgÃ¡rmester, alpolgÃ¡rmester) Ã©s intÃ©zmÃ©nyei
(polgÃ¡rmesteri hivatal, oktatÃ¡si-nevelÃ©si intÃ©zmÃ©nyek, egÃ©szsÃ©gÃ¼gyi Ã©s szociÃ¡lis intÃ©zmÃ©nyek) a mÅ±kÃ¶dÃ
Ã©rteni. A jegyzÅ‘ (Ã©s az Ã¡ltala vezetett hivatal, a polgÃ¡rmesteri hivatal) rÃ©szt vesz a kÃ©pviselÅ‘-testÃ¼let, a bizottsÃ¡gok
kerÃ¼lÅ‘ elÅ‘terjesztÃ©sek elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©ben, a meghozott dÃ¶ntÃ©sek nyilvÃ¡ntartÃ¡sÃ¡ban Ã©s vÃ©grehajtÃ¡sÃ¡ban. A
el a hivatal mÅ±kÃ¶dÃ©sÃ©vel kapcsolatos dokumentumokat, Ã©s rÃ©szt vesz az egyÃ©b intÃ©zmÃ©nyek mÅ±kÃ¶dÃ©si dok
elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©ben.
Â A jegyzÅ‘ vezeti a kÃ©pviselÅ‘-testÃ¼let hivatalÃ¡t, a polgÃ¡rmesteri hivatalt. Ez nem csak az intÃ©zmÃ©ny munkÃ¡jÃ¡nak
szervezÃ©sÃ©t, Ã©s a dolgozÃ³k munkÃ¡jÃ¡nak az Ã¶sszehangolÃ¡sÃ¡t jelenti, hanem azt is, hogy a jegyzÅ‘ ellÃ¡tja a hivatali
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dolgozÃ³kkal kapcsolatos munkÃ¡ltatÃ³i jogokat is, a polgÃ¡rmester egyetÃ©rtÃ©sÃ©vel. A tÃ¶rvÃ©ny szerint a jegyzÅ‘ dÃ¶ntÃ©
elÅ‘kÃ©szÃ-ti a polgÃ¡rmester hatÃ¡skÃ¶rÃ©be tartozÃ³ hatÃ³sÃ¡gi Ã¼gyeket.
Â A jegyzÅ‘ dÃ¶nt a hatÃ¡skÃ¶rÃ©be tartozÃ³ Ã¼gyekben. Nagyon sok olyan jogszabÃ¡ly van, amely az adott Ã¼gyben valÃ³
elsÅ‘fokÃº eljÃ¡rÃ¡st a jegyzÅ‘ hatÃ¡skÃ¶rÃ©be utalja. A jegyzÅ‘nek kell kivetnie Ã©s behajtania a kÃ¼lÃ¶nfÃ©le adÃ³kat, a jegy
kell felhÃ-vni valakinek a figyelmÃ©t, hogy megsÃ©rti az Ã¶nkormÃ¡nyzat-, vagy az Ã¡llam Ã¡ltal meghatÃ¡rozott szabÃ¡lyokat. A
jegyzÅ‘ rÃ©szesÃ-ti birtokvÃ©delemben azokat az ingatlantulajdonosokat, akiket mÃ¡sok megfosztanak a birtokuktÃ³l, vagy
zavarnak a birtoklÃ¡sban. A jegyzÅ‘ kÃ¼ld felszÃ³lÃ-tÃ¡st, ha valaki nem gondoskodik a kutyÃ¡ja veszettsÃ©g elleni
vÃ©dÅ‘oltÃ¡sÃ¡rÃ³l, vagy, ha valaki nem tisztÃ-tja ki az Ã¡rkot, nem vÃ¡gja a fÃ¼vet, a gazt az ingatlanÃ¡n. A kÃ¼lsÅ‘ szemlÃ©lÅ
szÃ¡mÃ¡ra ezek Ã¡ltalÃ¡ban nem teszik nÃ©pszerÅ±vÃ© a jegyzÅ‘t, a Hivatalt. De egyrÃ©szt nem is ezÃ©rt dolgozunk itt, hogy
szeressenek bennÃ¼nket, mÃ¡srÃ©szt meg figyelembe kell azt is venni, hogy ezek a felszÃ³lÃ-tÃ¡sok, ezek a bÃ-rsÃ¡gok
mind-mind a kÃ¶zÃ¶ssÃ©get szolgÃ¡ljÃ¡k (Ã©s csak akkor alkalmazzuk, ha az Ã¶nkÃ©ntes jogkÃ¶vetÃ©st nem sikerÃ¼l
elÃ©rnÃ¼nk), azt, hogy a lakÃ³kÃ¶zÃ¶ssÃ©g tagjai szÃ¡mÃ¡ra egy Ã©lhetÅ‘bb, egy szebb telepÃ¼lÃ©s jÃ¶jjÃ¶n lÃ©tre.
Â A jegyzÅ‘ tanÃ¡cskozÃ¡si joggal rÃ©szt vesz a kÃ©pviselÅ‘-testÃ¼let, a kÃ©pviselÅ‘-testÃ¼let bizottsÃ¡gÃ¡nak az Ã¼lÃ©sein
jelezni a kÃ©pviselÅ‘-testÃ¼letnek, a kÃ©pviselÅ‘-testÃ¼let bizottsÃ¡gÃ¡nak vagy a polgÃ¡rmesternek, ha dÃ¶ntÃ©sÃ¼knÃ©l
jogszabÃ¡lysÃ©rtÃ©st Ã©szlel. SzerencsÃ©re a munkakÃ¶r betÃ¶ltÃ©se Ã³ta Ã¶sszesen csak 2-3 esetben kellett ezzel a
hatÃ¡skÃ¶rÃ¶mmel Ã©lni, akkor is elÅ‘zetesen, figyelem felhÃ-vÃ³ jelleggel. Ez annak kÃ¶szÃ¶nhetÅ‘, hogy 1991 Ã³ta azt a
megoldÃ¡st alkalmazzuk az Ã¶nkormÃ¡nyzatnÃ¡l, hogy a polgÃ¡rmester Ã©s a jegyzÅ‘ a kÃ©pviselÅ‘-testÃ¼leti Ã¼lÃ©sek elÅ‘tt
rendszeresen egyeztetnek a testÃ¼let elÃ© kerÃ¼lÅ‘ elÅ‘terjesztÃ©sekrÅ‘l. Ã•gy aztÃ¡n nem kell a testÃ¼let elÅ‘tt veszekedni a
hogy valami tÃ¶rvÃ©nysÃ©rtÅ‘-e, vagy jogszerÅ±tlen-e, (ha egyÃ¡ltalÃ¡n lenne ilyen), Ã©s van elÃ©g idÅ‘ megtalÃ¡lni a tÃ¶rvÃ©
jogilag megalapozott megoldÃ¡st, dÃ¶ntÃ©si javaslatot. Ez egy jÃ³l bevÃ¡lt, Ã©s mindenkÃ©ppen folytatandÃ³ gyakorlat.
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