Tisztelt Elnök Asszony!
2016. október 2-i népszavazás előkészítése kapcsán szeretném jelezni Önök felé a 2016. szeptember 30október 1-jei „eseményeket”.
Történt ugyanis, hogy a Helyi Választási Irodák dolgozói, mindannyian önkormányzati köztisztviselők,
2016. október 1-jén hajnali két óránál is tovább voltak kénytelenek szolgálatban lenni. Ez sok esetben
azt jelenti, hogy reggel 7.30-tól folyamatosan munkában voltak/voltunk. Mindezt azért, mert a Nemzeti
Választási Iroda informatikai rendszerében a névjegyzékek zárásához, biankó jegyzőkönyvek
nyomtatásához ennyi időre volt szükség. Ezzel önmagában még nem is lenne probléma, hiszen a
népszavazás lebonyolítása törvényi kötelezettsége a jegyzőknek, HVI tagoknak.
Ugyanakkor a belső, zárt fórumon érthető módon nagyon elkeseredett köztisztviselői hozzászólásokkal
találkozhattunk, minek egyik kiváltója volt, hogy az elégedetlenkedőket az informatikai rendszerért
felelős cég képviselőjétől származó „Ennél azért nagyobb elkötelezettség lenne elvárható!”
megjegyzéssel borzolta fel.
Néhány elkeseredett hozzászólás:
„Az elkötelezettségből nem tudom magam kipihenni! És nem kell mindent eltűrnünk. Ha a jogalkotó
bennünk is tisztelné az embert, akkor nem péntek délután 16 óráig engedné az átjelentkezést, s akkor
nekünk is lenne lehetőségünk emberi időben befejezni a munkát! Ne vegyük már ezt minden választásnál
természetesnek, csak azért, mert másoknak így jó!”
„18 órája húzom az igát, az idegeneket már meg sem ismerem… Ezt a kört már a korábbi
választásoknál lefutottuk, most ugyanezt játsszuk!!! Ez már-már a szégyen kategória! Csoda, hogy
sokunk már „idegállapotba van”?
„Négy gyermekem van, akikkel ma nem találkoztam és vasárnap sem fogok… nem kéne az
elkötelezettségről beszélni, hiszen itt vagyunk… csak fáradtan, hiszen végignyomtuk a napot
rendesen…”
„Az én kicsi lányom már sms-ben küldi a jó éjt puszikat, és ha minden jól megy, esetleg hétfőn reggel,
ha „mozgásképes” leszek…, elvihetem suliba!!!”
„Béremelésben részesített kollégák az igazak álmát alusszák, a béremelésről lecsúszottak pedig
szívnak”
„Egy normális országban tilos ennyit a munkahelyen lenni, a munkaadót is megbüntetik. Sokan még
kocsiba ülünk és vezetünk hazáig, én egy elég vadjárta területen kell, hogy autózzak.”
„Kinek mi jut… Mondanám, hogy kinek-kinek érdeme szerint, de valóban ezt érdemeljük mi „kicsik”,
hogy sz..óágra kerülünk?”
-„szalagavató” ágra gondoltál ugye?:-)”
„Tragikomédia...”
„Dilettantizmus…”

A köztisztviselők nagy része humorral próbálta oldani a feszültséget:
„Lehet, hogy ez a háromfarkú macskapárt műve!”
- Irányítás (szombat, 01 óra 13 perc):”Most már látszik az alagút vége.” – Válasz: „Látszik, hát… De
csak mert virrad, azért…”
-„Itt volt 2 munkavédelmi felügyelő, hogy mióta vagyunk bent. Nem tudtam a szemükbe nézni…”
-„Ha holnap a hírekben azt mondják, hogy minden rendben van a választási informatikával,
elköltözhetek otthonról.”
-„Nem leszel egyedül! Költözzünk össze! :D”
-„Költözzünk össze egy jó nagy házba mind!”
„Amikor reggel belépsz az ajtón, mond azt a Párodnak, hogy szia Anyukám, már éppen indulok újra
befelé!”
„Úgy látszik, überelni akarjuk 2014-et a hazamenetel tekintetében!”
„Jobb, ha igazolás nélkül haza sem mész. Ha kívánod kiállítjuk neked.”
„Ha 43 perc alatt 1,5%-ot nőtt az arány és 0 óra 44 perckor 92,7% ez az arány, akkor mikor lesz
100%?”
„Ez egyszerű: SOHA!!!”
„Ezt a kérdést, most komolyan jogászoknak tetted fel? :D”
„Nyugtasson, hogy mekkora zsét kapunk ezért a jó kis túlóráért :)”
„Ja, majd kb. fél év múlva...”
„Kérek engedélyt idegösszeroppanni.”
Fenti idézetek talán jó bepillantást engednek az önkormányzati köztisztviselők, jegyzők helyzetébe,
lelkiállapotába. Lehet azt mondani, hogy a választási feladatokért a jegyzőkönyvvezetők megbízási
díjat, a jegyzők jutalmat kapnak. Igen. De mi lenne, ha egyszerűen csak azt a túlmunkát díjaznák, amit
ezen feladat ellátása ténylegesen jelent? A vasárnapi, szombati, késő esti, hajnali munkavégzést,
Bizottsági ülésezést. Hát igen. Akkor valószínűleg nem lehetne ilyen olcsón „megúszni”.
Tényleg csak tájékoztatásként: egy 8.000 fő alatti település jegyzője br. 20.000,- Ft „jutalmat” kap,
ahogy írják fél év múlva, ezért a felelősségteljes, több hónapon át tartó munkáért… S ha már a
választási normatíváknál tartunk. Az 5 fős Szavazatszámláló Bizottság és a jegyzőkönyvvezető
választásnapi élelmezési költsége mindössze bruttó 8 e Ft, na nem fejenként, hanem összesen… Most
lenne érdekes tudni, hogy a Kormányablakokban szombati-vasárnapi ügyeletet ellátó állami tisztviselők
milyen juttatást kapnak, ha egyáltalán kapnak…
S még egy, igaz személyes, ha úgy tetszik magánügy: a Magyar Államkincstár két hete jelezte, hogy
október 3-án 10 órakor megkezdi 3 önkormányzat, egy társulás, egy óvoda és a Közös Önkormányzati
Hivatal pénzügyi ellenőrzését. Igen, nem tévedés, a választást követő napon, amikor hajnalban a jegyző
el- és visszaautózik a 40 km-re lévő OEVI székhelyre, álljon készen a Magyar Államkincstár számára.
Jelzésemre, hogy hát éppen népszavazáson lennék, jön a megdöbbentő válasz: hát csak az IGEN, meg a
NEM szavazatokat kell megszámolni… Magyarán a jegyzőnek, apparátusnak a választást követő nap is
munkanap, még az az egy napnyi pihenés sem jár? (Végül aztán sikerül megkérvényezni, hogy később
jöjjenek…)

Fentieknek különös értelmezést ad, hogy mindaz, amit írtam a helyi önkormányzatok napján történt,
amikor ünnepelni kellett volna, de ahogy látszik nagyon nincs mit, legalábbis önkormányzati
hivatalnoki körben biztosan.
Remélem talán mindez ad némi muníciót a bértárgyalásokra, hiszen eddig mégiscsak lehetett számítani
az önkormányzati köztisztviselőkre, ha állami ügyről is van szó, mert minden elkeseredettség ellenére a
feladatokat mindenki tisztességesen, határidőre elvégezte. Kérdés csak, hogy meddig?
Önkormányzati üdvözlettel:
…………………… jegyző
………………………… Közös Önkormányzati Hivatal

