MUNKAADÓI INTERJÚ AZ

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„A segítségnyújtás és a másokért való tenni akarás vezérelt”

Az interjút adta: Kiss Sándorné
Beosztás: önkormányzati képviselő
Cég profilja: Közigazgatás
Szektor: Állami
Dolgozók száma: 20 fő
Munkakörben dolgozók száma: 6 fő
Nemi arány a munkakörben: nő 50% - férfi 50%
Életkori átlag a munkakörben: 50 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
2002-ben választottak önkormányzati képviselőnek. A negyedik ciklusomat töltöm.
Jelenleg a szociális bizottság elnöke vagyok. Amikor erre apályára léptem, akkor a
segítségnyújtás és a másokért való tenni akarás vezérelt.
2. Cég
Mivel
foglalkozik,
és hogy épül fel a cégük?
profilja:
Filmkészítés
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Szektor:
Versenyszféra

Dolgozók száma: 2
Munkakörben dolgozók száma: 2
Nemi arány a munkakörben: 50 % nő, 50 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 40

A képviselőtestület élén a polgármester áll. Őt követi az alpolgármester és a
testület. Ez jelenleg a településünkön 1+ 6 fő.
3. Milyen módszereket használnak az önkormányzati képviselők kiválasztása
során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A polgármestert és a képviselőket demokratikus szavazással választják. a
polgárok. Azt, hogy a választáson ki indulhat el, törvények szabályozzák és
amennyiben valaki egy párt színeiben kíván elindulni, arról az adott párt dönt,
hogy indítja-e.

4.

Megváltozott

munkaképességű

személyt

alkalmaznak

ebben

a

munkakörben? Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják ennek?
Természetesen bárki lehet képviselő, aki az éppen aktuális szabályok szerint
indulhat egy választáson, és akit a polgárok megszavaznak. A megváltozott
munkaképesség nem akadály, ha a sérülés nem olyan mértékű, hogy az
akadályozná az önkormányzati feladatok ellátását.
5. Milyen gyakran változik az önkormányzati képviselők összetétele? Mi lehet
ennek az oka?
Az önkormányzati képviselőket négyévenként választják meg a polgárok, és hát
előfordul, hogy a következő ciklusban már valaki nem kerül be a testületbe.
Persze adott cikluson belül is előfordulhat változás, ilyenkor időközi választást
írnak ki.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen

visszajelzést

kapnak

az

önkormányzati

képviselők

a

teljesítményükről?
Az értékelést mindig a választók végzik. Általában hálás szemek és dicséret a
teljesítmény értékelése. És persze a választásokon is kiderül, kivel voltak
elégedettek az emberek, kit választanak újra, amennyiben indul, és kit nem.

7.

Van-e tipikus karrierút ezen a pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségek vannak?
Önkormányzati képviselőként is lehet szép karriert befutni. Például, ha valakit
többször

választanak

meg

képviselőnek.

Ha

elégedettek

a

munkájával

megválaszthatják polgármesternek, alpolgármesternek, bár ez sokszor nem a
munkavégzéstől, az egyén agilitásától függ. A bizottságokban betöltött pozíciók is
bírhatnak jelentőséggel. De igazán az mondhat magának sikeres karriert ezen a
pályán, akinek sikerül olyan ügyeket képviselnie, végigvinnie, megvalósítania, ami
a köz ügyét szolgálja, és ami elégedettséggel tölti el a választókat és a település
hasznára van.

És hogy mi lehet továbblépés? Akinek például olyan ambíciói

vannak, hogy a nagypolitikában, a megyei közgyűlésen vagy az országos
parlamentben tevékenykedjen, az elindulhat egy önkormányzati képviselőségtől
is.

8.

Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát?
Ajánlani ezt a munkát nem nagyon kell. Akiben benne van a tenni akarás, a
segítés, a település fejlődéséért való munkálkodás vágya, az előbb-utóbb lehet,
hogy indul a választásokon. Sokan azt hiszik, hogy önkormányzati képviselőnek
lenni semmi munka és presztízs kérdés, de azok tévednek. Ez igenis munka,
megbízatás, felhatalmazás, a település döntési jogát bízzák a vezetőkre.

