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Dr. Vincze Ferenc 1953. december 5-én született. A szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1978-ban végzett jogászként, majd 1983-ban tanácsi
jogi szakvizsgát tett. Az informatika iránti érdeklődése inspirálta arra, hogy 1996-ban az
ELTE Jogi Továbbképző Intézetben jogi informatikus képesítést szerzett.
1978. március 1-től dolgozik első munkahelyén, Hajdúszoboszló helyi közigazgatásában. 1978-1981 között előadóként, 1981-1990 között osztályvezetőként. 1991. január 1-jével a képviselő-testület a város jegyzőjévé nevezte ki, jelenleg is ezt a munkakört tölti be.
Munkájáról így vall: „A jegyzői megbízatást településmenedzseri jellegűnek tekintem,
amelynek alapvető része a város, a helyi közigazgatás folyamatos korszerűsítése, új, hatékony
megoldások átvétele, kidolgozása és alkalmazása. Az informatika ezek körében a legfontosabb
fejlesztést támogató eszköz, 25 éve foglalkozom helyi közigazgatási alkalmazásával. Informatikai ismereteimet jogi informatikusi szakképesítés megszerzésével is bővítettem. Célom, hogy
a mások által készített jó megoldások nálunk is, az általunk kidolgozottak pedig máshol is
érvényesüljenek.” Egyik komoly szakmai sikerének tartja, hogy igazgatásszakmai koncepciója alapján, közreműködésével készült európai uniós pályázati támogatással az IKeR –
Integrált Kistérségi e-Közigazgatási, valamint az ADATSZTÁR közigazgatási adatkezelő
és információ-szolgáltató rendszer.
A közigazgatási informatika elkötelezett híve, Hajdúszoboszlón alkalmazva, tapasztalatait másokkal is megosztva igyekezett a jó megoldásokat elterjeszteni a hazai önkormányzati igazgatásban. „Cikkeket, szakkönyveket írtam, előadásokat tartottam, az infokommunikációs technológia, mint mással pótolhatatlan »közigazgatás-javító« eszköz szakmánkban történő alkalmazásáról, konkrét rendszerek kifejlesztésében is szerepet vállalva.
(Jegyzőberkekben »e-Ferinek« becéztek, ami eleinte az »eszement«-et takarta, később már
megjelent az »ésszerű« is.) A saját rendszerfejlesztést azért is kellett vállalnom, hogy ne csak
beszéljek a dolgokról, no meg mert az állam nemigen csinálta nekünk. Szerencsére az európai
uniós pályázati kiírások ezekhez finanszírozást is biztosítottak.”
Pályázati projektvezető, koordináló, menedzselő tevékenysége révén Hajdúszoboszló
Város Önkormányzata az elmúlt 10 évben 132 különböző pályázatot nyújtott be, közülük 91 nyert, összesen több mint 10 milliárd forintot.
Részt vett különböző állami közigazgatás-fejlesztési stratégiai dokumentumok elkészítésében, végrehajtásában. Több település polgármesteri hivatalának szakmai „átvilágításában”, fejlesztési-korszerűsítési koncepciójának elkészítésében működött közre.
Rendszeresen publikál. Publikációi közül kiemelkedik két szakkönyve [A polgármesteri hivatalok korszerűsítésének, informatikai támogatásának hatékony módszerei
(2003); A polgármesteri hivatali (kistérségi) összehangolt minőségirányítási, pályázatkezelő és informatikai rendszer dokumentumai (2005)], valamint az „Ajánlás a jegyzőknek
az önkormányzatok (polgármesteri hivatalok) informatikai stratégiájának elkészítéséhez”
címmel a 2003-2006., majd 2007-2010. évekre szólóan elkészített segédanyag.
Különböző témákban és rendezvényeken eddig közel száz előadást tartott. Előadója a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége „Polgármester Akadémiájának”,
trénere ugyanezen szervezet önkormányzati tréning-programjának. Tartott tréningeket
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képviselők képzésében, valamint a járási és a polgármesteri hivatalok együttműködésének erősítésére.
Megalakulása, 1994 óta tagja a Jegyzők Országos Szövetségének, ahol 1994 és 2015
között a Közigazgatásfejlesztési és Informatikai Bizottság, majd a Hivatal-fejlesztési és
Informatikai Bizottság elnöke volt.
Dr. Vincze Ferenc 39 év közszolgálat után idén ősszel nyugállományba vonul. De ezt
megelőzően még szeretné összehozni Hajdúszoboszlón a kezdetektől jegyzői munkakört
betöltő („obsit előtt álló) jegyzők találkozóját.
A jegyzői pályáról így összegezte tapasztalatit, véleményét: „A jegyzők szerepe is alakult a negyedszázad folyamán, először jónak tűnő, majd 2006-tól rossz irányba. Kezdetben
pusztán a »törvényesség őre«, majd a »mindenhez érteni kell«, végül a »településmenedzser«
szerepet szánták nekünk. A felelősségünk súlyos terhében nem történt változás, jogi védelmünk
viszont szinte a nullára redukálódott. A köztisztviselők javadalmazása 8 éve változatlan,
létszámuk csökkenő, a növekvő, meg fajsúlyosabbá váló feladatok teljesítéséhez profi csapat
kell, ami egyre nehezebben oldható meg. Jegyzőképzés direkten nincs, a továbbképzések hasznosíthatósága sokszor kérdéses.
S hogy milyen a közérzetem most? Alighanem sok társam nevében mondhatom: romló!
Ürességet érzek, egyre inkább ritkuló levegőt, körülöttem is, a korábban – legalábbis Szoboszlón – érvényesülő »bizalom – felhatalmazás – felelősség« triászból az első kettő eltűnését, a még
mindig fontos jegyzői funkció rangjának, elismertségének erodálódását. Változatlanul hiszek
az önkormányzatiság erejében, ami sajnos napjainkban oszlóban van. Jönnek az ukázok, a
rövid határidők miatt, vagy egyébként is teljesíthetetlen adatkérés-özön, a megmagyarázhatatlan döntések, az »elolvasni is képtelenség, nemhogy végrehajtani« jogszabály-dömping.
Röviden: a helyi önkormányzati közigazgatás egyre kevésbé tényező az állami, társadalmi
megítélésben, ezt a negyedszázados jubileum fénye sem képes eltakarni.”
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