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Dr. Bíró Károly híradástechnikai mérnökként, hivatásos katonatisztként kezdte pályafutását 1989-ben. 1991-ben alapított családot, felesége közgazdász. Ekkor Budapesten élt és
rövid időre a Belügyminisztérium állományába került, majd az Államigazgatási Főiskola
elvégzését követően kezdte meg 20 évig tartó folyamatos jegyzői pályafutását. 1994-ben,
fiatalon, 26 évesen egy Pest megyei kis faluban, Pilisszentlászlón kapta első jegyzői kinevezését. Családi okokból – felesége pécsi és megszületett első gyermekük – a nagyszülők
közelébe, Pécsre költöztek vissza.
1996-ban Egerágon lett 4 település körjegyzője, ahol rengeteg problémával és szervezetlenséggel találkozott. Ezeket 4-5 év alatt sikerült szisztematikusan megoldania – ennek
elismeréseként is beválasztották a Jegyzők Országos Szövetsége Pénzügyi Bizottságába –,
ami feltűnt a már akkor is jelentős térségi szereppel rendelkező szomszédos Kozármisleny
vezetőinek. Először jegyzői helyettesítéssel bízták meg, majd 2001-ben végleg elcsábították és pályázat alapján kinevezték Kozármisleny körjegyzőjének, és ennek következtében
a családjával Kozármislenyen telepedett le. Tíz évig volt Kozármisleny jegyzője, és ez
idő alatt lett a település nagyközség, majd város lett, elindult azon a máig is tartó sikeres
úton, amit ma már szerencsére senkinek sem kell bizonygatniuk. 2001-ben az első Széchenyi Terv pályázatra rendkívül rövid idő alatt sikerült egy nyertes anyagot összeállítaniuk, ami hihetetlen lökést jelentett a városnak. A siker másik záloga a racionalizálás volt.
Dr. Bíró Károly vallotta, minden olyan tevékenységet, ami nem kötelező feladata a városnak, le kell választani róla, továbbá meg kell keresni a civileket, a vállalkozói szférát és
mindazon szervezeteket, akik képesek átvállalni ezen feladatokat az önkormányzattól és
képesek azokat ellátni legalább hasonló, vagy akár magasabb színvonalon, mint ahogyan
azt addig megszoktuk. Ehhez persze rengeteg munka és jó szervezőkészség kellett. Az
egy évtizedes kozármislenyi jegyzői munka alatt sikerült egy alacsony létszámú, olcsón
finanszírozható, de magas színvonalon működő hivatalt létrehoznia, ami automatikusan
a jegyzői pozíció erősödésével járt. Több mint tíz éves jegyzői munkája elismeréseként
2008-ban a miniszterelnöktől címzetes főjegyzői címet kapott.
Mindeközben aktívan részt vállalt a civil szerveződésekben is. Alapító ötletgazdaként
részt vett a világ egyik legismertebb jótékonysági szervezetének, a Rotary Club kozármislenyi szervezete megalakításában, ami a mai napig a legjelentősebb civil közösség városunkban.
2010-ben az új választásokat követően a jegyzői státusz a törvényi változások következtében jelentősen meggyengült és az új helyi politikai szereplőknek az addigra kialakított
szigorú pénzügyi kontroll már terhére volt, így egy másik jegyzői állást kellett megpályáznia.
2011-től – a szintén Baranya megyei, gyógyfürdőjéről híres – Harkány város jegyzője
lett.
2014-ben a kozármislenyi civilek megkeresését követően döntött úgy, hogy a 20 éves
jegyzői tapasztalatait továbbra is szeretett városában kamatoztatná. Így indult független
jelöltként a polgármester-választáson, ahol a két legnagyobb párt jelöltjei mellett elsöprő
többséggel választották meg polgármesterré. Mai napig meggyőződése, hogy megválasz-
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tása hátterében a településen eltöltött fedhetetlen, elhivatott jegyzői munka áll, mely
időszakra minden nap büszkén és hálásan gondol.
Büszke arra, hogy mindmáig sikerült a város függetlenségét megőrizni, tovább erősödnek a civil közösségek és sikeresek a pályázati fejlesztési projektek, rengeteg fiatal család
és sok gyermek költözik Kozármislenybe, nagyon fiatal az átlagéletkor, rendkívül magas
a diplomások száma, kiemelkedő a közbiztonság.

68

