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Életút és visszaemlékezés
1981-től dolgozom a közigazgatásban, Járási Hivatal osztályvezetőjeként, majd elnök-helyetteseként, 1985-től tagja voltam a Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának
és 1989-ben választottak meg a tanács elnökének. Az 1990-es önkormányzati választások óta vagyok Marcali polgármestere. Az elmúlt tíz éve, az általam alapított
Marcali az Otthonunk Egyesület támogatásával.
A központosítási törekvések és az önkormányzatiság mindig furcsa hullámvonalat írt le Magyarországon, és 1990-ben ennek egy felszálló ágához tartoztak a helyi
önkormányzatok. A kilencvenes évek második felében, majd később is folyamatosan
bővült feladatkörük, néha például a tűzoltóságok átvétele akaratunk ellenére is. Sőt egy
időben olyan felvetések is voltak, hogy működhetnének önkormányzati rendőrségek
is. Ezzel egy időben folyamatosan csökkentek a központi támogatások (szja több lépcsőben történő elvonása, közoktatás, egészségügy alul finanszírozása) és ez elsősorban
a több intézményt fenntartó települések eladósodásához vezetett.
A központi adósságrendezési eljárás együtt járt az önkormányzatok kiüresítésével
(a megyék gyakorlatilag megszűntek) a központi államigazgatás helyi szerveinek
feladat bővülésével, vagyis a helyi hatalom szép lassan a hullámvonal aljára került.
Reméljük lejjebb már nem.

Harminc éve polgármesterek életutjai és visszaemlékezései, települési adatok

Az elmúlt harminc év legfontosabb tanulsága talán az volt, hogy emberléptékű
kisvárosban a döntések előtt lehetőleg a legtöbb embert meg kell hallgatni, és folyamatosan kapcsolatot kell tartani a különféle civil szervezetekkel, egyesületekkel (bár
ez utóbbiak aktivitása az elmúlt években csökkent).
Én a különféle médiafelületekkel szemben mindig fontosabbnak éreztem a közvetlen kapcsolatot, a párbeszédet, ezért évente nyolc-tíz lakossági fórumot tartok
a mai napig, illetve minden hétfőn a fogadóórán bárki felkereshet.
A jövőt illetően csak remélni tudom, hogy nem az a folyamat erősödik fel,
hogy mind több helyi bevétel elvonása mellett nő a központi támogatás aránya
és visszatérünk oda, amikor 1989-ben a Városi Tanács elnökeként a Megyei Tanács
elnökhelyettesével és költségvetési csoportvezetőjével (akik nagyon jó szakemberek voltak) kellett egyeztetnem Marcali támogatásáról. A másik lehetőség sem
biztatóbb, ha az iparűzési adó helyett vagyontípusú adókat kell kivetnünk, és így
elsősorban a saját választópolgárainkat sújtjuk ezzel.
Az elmúlt harminc év egyik legnagyobb tévedésének tartom, hogy az a több mint
nyolcvan önkormányzatokhoz kötődő parlamenti képviselő elhitte, hogy a két funkció összeférhetetlenségének kimondása után is érvényesülhetnek önkormányzati érdekek a parlamentben.

