
Életút

Rábatöttös társadalmi megbízatású polgármestere 30 éve, 1990. szeptember 30. 
napjától kezdődően. Született: Gutatöttös, 1959. szeptember 17. napján. Alapfokú is-
koláit helyben, további tanulmányait a megyeszékhelyen, Szombathelyen végezte.

Tanulmányainak befejezését követően rövid ideig egy szombathelyi állami nagy-
vállalatnál dolgozott, majd pár évvel később vállalkozást indított Rábatöttösön, 
melyet főállásban a mai napig folytat. Informális keretek között már az önkormány-
zati rendszer ’90-es létrejöttét megelőzően a település fejlődéséért tevékenykedett. 
Jelenleg, amennyiben más irányú kötelezettsége el nem szólítja, ideje nagy részét 
a településen tölti, hogy tevőleges munkájával elősegítse a helyi lakosok mindennapi 
boldogulását, a település fejlődését. Elkötelezett ember, aki hisz a magyar vidék 
jövőjében és felemelkedésében, minden cselekedetét ennek fényében valósítja meg, 
s hisz abban, hogy a kemény és kitartó munka, ha nem is azonnal, de mindig meg-
hozza gyümölcsét.

Boldog családi keretek között él, nős, két gyermek édesapja, akik az elmúlt évti-
zedekben közéleti tevékenységében megszakítás nélkül támogatták.

Visszaemlékezés

Mit tekint a magyar önkormányzati rendszer legfőbb értékének?
Hazánkban a helyi közügyek intézésére és vitelére, a társadalmi viszonyok rendezé-

sére, a helyi közhatalom gyakorlása érdekében helyi önkormányzatok működnek.
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30 éves tapasztalat alapján a hazánkban kialakításra került önkormányzati modell 
legnagyobb értékének a helyi önkormányzatokat megillető autonómiát, az önrendelkezés-
hez, az önigazgatáshoz, a saját, helyi jellegű normák megalkotásához való jogot tartom. 

Fontos kiemelni, hogy az önkormányzáshoz való jog a választópolgárok közössé-
gét megillető kollektív jog, a helyben élő választópolgárok joga, nem pedig a válasz-
tott tisztviselők választópolgároktól eltávolodott privilégiuma.

Fontos, hogy az önkormányzáshoz való jog tartalmazza a sajátos viszonyoknak 
megfelelő szervezeti struktúra kialakításának és fenntartásának jogát, részvételi jo-
got a helyi érdekeltségű döntések megfogalmazásában és azok elfogadásában, azaz 
a saját jogon való döntés lehetőségét, a helyi ügyek önálló vitelét, az ezekhez rendelt, 
megfelelő összegű pénzeszközök szabad felhasználásának biztosítását.

A helyi önállósághoz való jog az eredményes működés nélkülözhetetlen eszköze, 
mely viszonyrendszert a helyi önkormányzat és a Mindenkori Kormány viszonyában 
kell értelmeznünk.

Óriási előrelépés volt a tanácsrendszerhez képest, hogy a helyi választópolgárok 
akaratának szabad kifejezését biztosító választásokon megválasztott testületi formá-
ció vezetheti a helyi ügyek vitelét, s nem egy, a hatalmi centrumból kinevezett, más 
értékek és érdekek mentén cselekvő személy.

Ma a helyi önkormányzatok legitimitása kettős, egyrészt az állam biztosít önkormány-
zati – politikai, jogi, gazdasági – jogokat, másrészt vitathatatlanul hangsúlyos a választá-
sokon alapuló képviselet és a közösségi akarat megnyilvánulásának aspektusa is.

Kiemelt vívmányként tekintek az Alaptörvény által, a helyi viszonyok rendezésére, 
a képviselő-testület számára biztosított normaalkotási, rendeletalkotási jogra.

Fontos, hogy a helyi önkormányzatok szabad döntési jogosultsággal rendelkeznek 
minden olyan ügyben, amely nem tartozik más közigazgatási szerv feladat és hatás-
körébe, s amely nincs kimondottan kivonva hatáskörükből, hisz ezen jogosultság 
széleskörű szabályozási lehetőségeket biztosít számukra.

Kiemelten hasznosak ítélem évtizedek tapasztalata alapján a magyar önkormány-
zati érdekérvényesítő és érdekvédelmi szövetségek munkáját, melyek valós kérdések-
ben érdemi megoldásokat kínálnak.

Alapvető feltétele az önkormányzati rendszer eredményes működésének, hogy a lakos-
ság és a helyi igazgatás viszonyában megvalósuljon a kölcsönös együttműködés elve.

Melyek a legfontosabb tanulságai polgármesterségének?
A helyi önkormányzati rendszer a központi államigazgatási rendszertől nagyban 

eltér, azonban mégsem lehet a kettőt mereven elhatárolni.
Voltak, vannak, s lesznek olyan ügyek, melyek intézése a hatalmi centrumból 

gazdaságosabban, gyorsabban, vagy egyszerűbben elvégezhető, de ezen intézkedés 
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soha nem lesz „jobb”, nem lehet összehasonlítani azzal az intézkedéssel, melyet helyi 
adottságokat jól ismerő, az ügy részleteire kiterjedő ismerettel rendelkező szerv végez 
el. Szem előtt kell tartania ezt valamennyi döntéshozónak.

Fontos, hogy a helyi kérdésekben ne a központi, hanem a helyi akarat, a helyi 
közérdek nyilvánuljon meg. 

Magyary Zoltán is rámutatott arra, hogy vannak olyan rendkívül érzékeny ügyek, 
melyek sikeres intézéséhez a helyi igazgatás, az önkormányzati rendszer nélkülöz-
hetetlen, melyek esetén centralizált állam nem fog tudni versenybe szállni a helyi 
önkormányzatokkal.

Fontos az, hogy megértő egyensúly alakuljon ki mind a központi, mind a helyi 
szervek között, hisz a cél közös: elérni a leghatékonyabb igazgatást, s ezzel elősegíteni 
az emberek boldogulását.

A helyi önkormányzatoknak és az állami szerveknek, a települési polgármesterek-
nek és Magyarország Mindenkori Kormányának a közösségi célok elérése, a közér-
dek megvalósítása érdekében a legszorosabb módon együtt kell működnie.

Szomorú tanulság volt arra ráeszmélni, hogy az arányaiban sokkal nagyobb szám-
ban jelen lévő kistelepülések, azok önkormányzásának eredményes ellátása sokkal 
nagyobb gondot jelent, nehezebb terhet helyez a kistelepülések vezetőinek vállára, 
mint az városi, nagyvárosi önkormányzatok esetében megtapasztalható, hisz a kiste-
lepülések esetében nap mint nap meg kell küzdeni, olykor pedig óriási árat kell fizetni 
a mindennapi boldogulásért, hangunk hallatásért, az érdekszembenállások feloldásáért, 
a szűkösen rendelkezésre álló anyagi javak biztosításáért. A nagyobb települések előbbi 
szempontokat figyelembe véve sokkal kedvezőbb helyzetben vannak, eredményeseb-
ben tudják lakosságszámuknál fogva reprezentálni érdekeik, hallatni hangjuk.

Személyes tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy egy település vezetése 
semmit sem ér akkor, ha a választott tisztviselők nem az egyenes utat választják, 
s hátsó, sok esetben önös érdekek motiválják cselekedeteiket. Fontos, hogy nem 
privilégiumként, nem hatalomként kell tekinteni egy település vezetésére, hanem 
szolgálatkén, áldozatos és nehéz feladatként, mely tisztességes, becsületes embert 
kíván. Találkoztam 30 éves polgármesterségem alatt több olyan kollégával is, akik 
nem ezen szemlélet szerint tekintettek megbízatásukra, hátsó szándék, rosszindulat 
által vezérelten cselekedtek, munkájukról, egyben személyükről is azonban a válasz-
tópolgárok a következő választások alkalmával pálcát törtek. Láttam olyan kollégát 
is, aki fél emberként próbálta kormányozni települése hajóját, azonban ennek ered-
ménye sem az elvártak szerint alakult, a településvezetői tisztség az egész cikluson 
át vitathatatlanul egész embert kíván.
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Miben, illetve mikben kellene változtatni a jelenlegi önkormányzati rendszeren? 
Túlzás nélkül kijelenthető, hogy napjainkban a kistelepülési önkormányzatok 

fennmaradása, egyáltalán a kistelepülési, vidéki lét megmaradása a tét, s ha nem 
kellő megfontoltsággal, óvatossággal járunk el a távlati döntések meghozatalánál, 
helyrehozhatatlan következményeket kényszerülünk elszenvedni.

Hangsúlyos az, hogy az igazgatási hatékonyság növelését célzó, vagy ezen elképze-
lések mögé bújtatott szándékok, melyek községegyesítésekre, a helyi önkormányzat-
ok ellehetetlenítésére, azok számának csökkentésére irányulnak, felülírja az a legfőbb 
elv, mely szerint minden helyi közösséget, Magyarország minden települését meg-
illeti a helyi önkormányzáshoz való jog. Fontos, hogy a településrendszer legkisebb 
tagjai is arányaiban ugyanolyan segítséget kapjanak eredményes működésükhöz, 
mint egy térségi, vagy akár országos jelentőségű önkormányzat.

Fontos garantálni az önkormányzatok önállóságát, rendkívül fontos a helyi önkor-
mányzatok körültekintően meghatározott és életképes pénzügyi feltételeinek megte-
remtése, hisz ennek ellenkezője korlátozhatja működésük és döntéseik szabadságát.

Az önkormányzati szerveknek megfelelő infrastrukturális körülményekkel kell 
rendelkeznie, az alkalmazási feltételek terén pedig lehetővé kell tenni magasan kép-
zett, elhivatott, szakmai alapokon cselekvő hivatalnokok alkalmazásának lehetősé-
gét, megfelelő díjazásuk biztosítását. 

Megfelelő motivációt és megbecsülést kell biztosítani a legkisebb települések pol-
gármestereinek is, hisz a települések vezetőiként óriási teher hárul személyükre.

Fontos a települést, helyi közösséget érintő kérdésekben az önkormányzatot megil-
lető véleményezési jog, mely, ha nem is jelent egyenes érdekérvényesítést, de a döntési 
alternatívák köre véleményük ismertetése által is bővül.

Manapság sajnos többségében pusztán szükséghelyzetben, nehézségek megoldása ér-
dekében élnek a helyi önkormányzatok társulási jogukkal közös érdekeltségű feladatok 
együttes megoldása esetén, azonban az önkormányzatok egyesülési jogának biztosítása 
óriási, a jövőben sokkal jobban kihasználandó lehetőségeket rejt magában.

Mindenkor érvényre kell jutnia a szubszidiaritás elvének, a gondoknak, nehézsé-
geknek azok keletkezési helyén, a helyi szervek beavatkozása által kell megoldódnia, 
a felsőbb, központi szintek beavatkozását pedig a minimumra kell korlátozni.

A közfeladatok ellátását az állampolgárhoz legközelebbi szintnek kell megvalósí-
tania, hisz bizonyos nélkülözhetetlen ismeretekkel kizárólag itt rendelkeznek. 

Bízom abban, hogy évtizedek múlva is megmarad alapvető struktúrájában a je-
lenleg fennálló önkormányzati rendszer, bízom abban, hogy a kistelepülések ledol-
gozzák évtizedes elmaradottságaik és hátrányaik, s ha csak többszöri lélegzetvétel 
után is, de megerősödve, a városi élet valós alternatíváját kínálva tarthatják meg 
a vidéki élet valamennyi szépségét.
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Szeretném ezúton is köszönetem kifejezni az elmúlt 30 évben Rábatöttös Község 
Képviselő-testületében hivatalt vállalt korábbi és jelenlegi képviselőimnek, illetve 
valamennyi jó szándékú helyi lakosnak a támogatását és közreműködését, melyet 
egy szebb, élhetőbb, jobb település létrehozása érdekében fejtett ki.


