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Kistérségünk körzetközpontjának, Dunakeszi városnak
jegyzõjétõl, Dr. Dóráné Dr. Illés Melindától arra kértem
választ, milyen változást hoz az uniós csatlakozás a he-
lyi közigazgatásban, s a változások miben érintik a la-
kosságot ügyeik intézésében.

– Jelen pillanatban konkrét feladataink nincsenek még. Termé-
szetesen több mint egy éve készülünk az uniós változásokra, de
még alapelvi szinten. Ez azt jelenti, hogy a települési önkormány-
zatoknál arra készülünk fel elsõsorban, hogy az uniós pályázatok
lesznek azok az elsõ feladatok, amivel megkeres minket a lakosság.
Itt elsõsorban arra gondolunk, hogy bizonyos igazolásokat való-

színûleg nekünk kell kiadni. A má-
sik része pedig, ami érintheti a la-
kosságot egy kicsit közvetettebben,
hogy maga az önkormányzat is kí-
ván pályázni uniós pénzekre, ami-
bõl természetesen a lakosságnak az
életkörülményeit, s a várost magát
szeretnénk szebbé, jobbá tenni.

– Az uniónak a magyar közigaz-
gatás felé milyen elvárása van?

– Nincs elvárás, hiszen ezt min-
denhol belsõ szuverén jogként kezelik. Ezzel együtt szeretnénk
természetesen a közigazgatást is korszerûbbé tenni. Ez felülrõl,
kormányzati szinten kezdõdik, és mi is szeretnénk a korszerû
módszereket átvenni. Az elsõ lépés, hogy az önkormányzati rende-
leteinket felül kell vizsgálni, és hatályon kívül kell helyezni azokat
a szabályozásokat, amik nem felelnek meg az uniós elvárásoknak.
Elõször az állattartási rendelettel fogjuk kezdeni. Azt hiszem, itt
van a legtöbb uniós szabályozás, amit figyelembe kell venni. A hi-
vatali dolgozókat is próbáljuk folyamatosan képezni. Szerencsére
nagyon jó a polgármesteri hivatal dolgozóinak összetétele. Ami azt
jelenti, hogy nem csak fiatalok, hanem idõsebbek is dolgoznak,
nagyon jó szakmai felkészültséggel. Sok a felsõfokú végzettségû
kolléga, aki hajlandó és képes arra, hogy folyamatosan fejlessze tu-
dását, és én nagyon szeretnék erre alapozni a jövõben is. 

– Az Internet használók körének ugrásszerû növekedésével jogos
lakossági igény az elektronikus közigazgatás. Mikorra tervezik beve-
zetését a dunakeszi hivatalban?

– Terveztük és most is tervezzük az elektronikus közigazgatás
bevezetését. Ezért, hogy ez teljesen megalapozott legyen, egy kül-
sõ céget bíztunk meg azzal, hogy állítson össze egy programot és
pályázzunk, hiszen erre voltak pályázati lehetõségek. Sajnos épp
most értesültünk arról, hogy ezen a pályázaton Dunakeszi önkor-
mányzata nem nyert. Így viszont elemenként próbáljuk megvaló-
sítani ezt a fejlesztést, és folyamatosan bombázzuk pályázataink-
kal a pályázatok kiíróit. Most az elsõdleges szempontunk az adó-
irodának e-irodává (elektronikus iroda) fejlesztése. Ha ezt megva-
lósítjuk, akkor a vállalkozók, illetve a lakosok Internetrõl el tud-
ják majd érni a saját adószámlájukat, nem kell bejönniük ezért a
hivatalba. 

– Mekkora pályázati pénztõl esett most el a város?                     
– Ez húszmillió forintot jelentett volna. Ennyi pénzt az önkor-

mányzat saját erõbõl nem tud elõteremteni, az biztos, de öt-hat
millió forint átcsoportosításával meg tudjuk tenni az elsõ lépése-
ket, s a következõ adófizetési idõszak kezdetéig az adócsoport már
felkészült lesz mint e-iroda. A másik nagyon sürgõs feladat, ami-
nek hiányát ugyan az állampolgárok nem érzékelik, egy új, modern
iktatórendszer bevezetése. Nagy szükség van erre, hogy hamarabb
és könnyebben utána tudjunk nézni az ügyiratoknak, hiszen most

már olyan mennyiségben érkeznek be ügyiratok, ami számítógé-
pes segítség nélkül kezelhetetlen. E két fejlesztésen túl, a Belügy-
minisztérium anyagi támogatásával az okmányirodánkban is meg-
próbáljuk az elektronikus ügyintést elkezdeni. Elsõ lépésben meg-
oldjuk a telefonos bejelentkezés és idõpont kérés feltételét. 

– Az uniós csatlakozással nagyobb súlya lesz a civil kontrollnak a
helyi önkormányzásban. Milyen most a kapcsolata az önkormányzat-
nak a civil szervezetekkel Dunakeszin?    

– A civil szervezetek segítségére feltétlenül számítunk. Pontos
információink még nincsenek, de valószínû lesznek pályázati le-
hetõségek arra, hogy a civil szervezetek illetve az önkormány-
zatok közösen tudjanak egy-egy feladatra pénzt szerezni. Más-
részt nemcsak a pénzszerzésrõl van itt szó, hanem pontosan a
pénz kímélés szempontjából lesz nagy szerepük a civil szerveze-
teknek egy-egy feladat megoldásában. Komoly programokat ké-
ne összeállítanunk, s ehhez kérni a civil szervezetek segítségét. 

– Én nem erre gondoltam elsõsorban, hanem arra, hogy a döntés
elõkészítõ munkába hogyan vonják be jobban a civil szervezeteket?

– Mi eddig is arra törekedtünk, hogy a civileket bevonjuk az
önkormányzati munkába, hiszen a regisztrált civil szervezetek ed-
dig is meghívót kaptak az önkormányzat üléseire. Kezdettõl fog-
va nyitottak voltunk erre a kérdésre. Volt olyan civil szervezet, aki
kezdeményezte az együttmûködési megállapodást az önkormány-
zattal. Jelenleg a vállalkozókat tömörítõ Ipartestülettel van
együttmûködési megállapodásunk, és nagyon mozgolódnak és
sok mindent tettek a környezetvédõk. Amennyiben a civil szerve-
zetek bármelyike igényli, megkaphatja a bizottságok, illetve a tes-
tület elé kerülõ elõterjesztések anyagát. Egyszer majd elérünk oda
is, hogy az Interneten keresztül a város bármelyik lakosának hoz-
záférhetõvé tudjuk tenni az önkormányzat elé kerülõ anyagokat,
de ennek most pillanatnyilag technikai és pénzügyi akadályai
vannak. De hangsúlyozom, mi teljesen nyitottak vagyunk ebben
a kérdésben.          G. Kovács Zsuzsa

Elektronikus közigazgatás a közeljövõben

Vállalkozói segítséggel épül
az információs iroda Fóton

A fóti önkormányzat jelképes, ezer forintos bérleti díjért ka-
pott a Cora Áruházban egy 63 négyzetméteres helyiséget
szabad felhasználásra. A község képviselõ-testülete úgy
döntött, hogy az áruház által felajánlott teremben a telepü-
lést népszerûsítõ információs szolgáltató irodát, s Fót vá-
rossá válása után okmányirodát mûködtet. A 2013-ig érvé-
nyes bérleti szerzõdés óriási lehetõséget kínál a község-
nek, amit szeretnének mielõbb kihasználni, de a tervek
megvalósításához a rendelkezésre álló egymillió forint mel-
lé még legalább ötmillió forintra van szükség. A fóti polgár-
mester, Szent-Iványi Géza a helyi vállalkozókhoz fordult se-
gítségért. Április 6-án a Corában került sor a polgármester
és a vállalkozók találkozójára. A ma még üres üzlethelyi-
ségben a nagyközség vezetõje ismertette a terem tervezett
funkcióját. Elmondta, hogy a leendõ iroda megnyitásával
erõsíteni kívánják Fót térségi szerepét. A látogatók számá-
ra vonzóbbá kívánják tenni a település természeti, épített
és kulturális értékeit, valamint bemutatkozáshoz segítik a
fóti cégeket és vállalkozókat. A megbeszélés résztvevõi
megállapodtak abban, hogy az iroda kialakításához támo-
gatást nyújtanak, és a szükséges teendõk koordinálására
egy csoportot hoznak létre.

G. A. 


