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PACSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
„Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk egy célt, egy álmot?
Csak egy szó: akarom. Mert nincsenek legyőzhetetlen akadályok,
csak emberek, akik nem hisznek az akadályok legyőzésében.”
(K. Diemberger, osztrák hegymászó)
Dr. Benedek Karolina 1977. október 3-án született Székesfehérváron. A Petőfi Sándor
Általános Iskola (Székesfehérvár) testnevelés tagozatos osztályának elvégzése után a székesfehérvári József Attila Gimnáziumban érettségizett 1996-ban. A gimnáziumban két,
egymás utáni évben volt jó tanuló jó sportoló diák, versenyszerűen atletizált az ARAK
egyesületben, legjobb eredménye diákolimpiai harmadik helyezés. Gimnazista évei után
egy ösztöndíj pályázatnak köszönhetően Mansfieldben (Egyesült Királyság) tanult.
„Ha az érdeklődési körömet kellene megadni, három dolog biztosan szerepelne benne: a
nyelvtanulás (felsőfokú angol nyelvvizsgám van, de társalgási szinten beszélek németül, oroszul és lengyelül is), a jog világa és a sport.” Így nem volt könnyű a választás a továbbtanulás, a szíve egyszerre húzta a Testnevelési Egyetemre és a pécsi jogi karra is. Végül egy
kis csavarral, de első diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási
Egyetem Államigazgatási Karán szerezte, a második évtől kezdve párhuzamos képzéssel elvégezte mellette az akkori Külkereskedelmi Főiskola kapcsolatmenedzsment szakát
is, így 2001-ben igazgatásszervező, 2002-ben Public relations tanácsadó lett. 2002-ben
ECDL vizsgát is szerzett.
„Egyetemi éveim alatt biztos lettem abban, hogy bár sokkal több lehetőséget rejt a nagyváros, de az imádott Balaton, a tiszta vidéki levegő nélkül nem tudok élni, így 2001-ben
Keszthelyre költöztem. Friss diplomásként tele ambícióval lelkesen kerestem munkát abban
a városban, ahol évek óta minden nyáron diákként dolgoztam, de egyébként alig ismertem
valakit – és rögtön felnőtté is váltam. A sok elutasításban két indok váltogatta egymást: vagy
túlképzett voltam vagy nem volt gyakorlatom. Végül mégis sikerült 2003. szeptember 15-ével
a Polgármesteri Hivatalban elhelyezkednem, egy kolléga munkahelyet váltott, így állása meg
üresedett és azonnali helyettesre volt szükség. Bár az akkori jegyző az első alkalommal jelezte
felém, hogy a munka lelkileg megterhelő és nem fogom bírni, velem nem is számoltak hosszú
időre, mivel 3 havonta mindösszesen négyszer hosszabbították meg a (törvény szerint határozatlan időre létesülő) kinevezésem. Ehhez képest közel tíz éven át voltam gyermekvédelmi–
gyámügyi–bűnmegelőzési referens, persze folyamatosan bővülő feladatokkal, az igazgatási
munka mellett írtam és elszámoltam több pályázatot, elkészítettem és koordináltam a helyi
bűnmegelőzési stratégiát, több éven át szerveztem a rendőrséggel közösen a nyári bűnmegelőzési irodát.”
Dr. Benedek Karolina a munka mellett is folyamatosan képezte magát: 2005-ben
kiváló minősítéssel letette a közigazgatási szakvizsgát, a pécsi jogi karon 2004–2007
között elvégzett egy jogi szakokleveles (családvédelmi tanácsadó) képzést, továbbá a
Szent Gergely Népfőiskolán egy másfél éves – minősített pályázatíró, figyelő, szakértő –
kurzust is.
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Közigazgatási pályája további alakulásáról így vall: „Jót és rosszat is megtapasztaltam,
tudtam, hogy még van bennem bőven, azonban sajnos nem kaptam meg a továbbfejlődés
lehetőségét. Így amikor 2011-ben megkerestek egy aljegyzői ajánlattal, elfogadtam. 2011.
június 15-én aljegyzőnek, 2014. február 2-án jegyzőnek neveztek ki Zala megye legkisebb
városában, Pacsán. Közben beiratkoztam a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karára, mert még mindig pécsi jogász akartam lenni! Annak ellenére, hogy az új munkahelyem enyhén szólva nem támogatta, 2014. októberig kizárólag a saját szabadságom terhére,
de mindösszesen 3 és fél év alatt – az egyetem ösztöndíját bírva, azaz térítésmentesen (minden
félévben 4,6 feletti átlagom kellett legyen) – summa cum laude minősítéssel 2015 júniusában
az is lettem.”
Komoly szakmai elismerésnek tartja továbbá, hogy 2016. májusában bizalmat kapott,
így azóta a Zalavíz Zrt. igazgatóságának tagjaként is dolgozik.
És munka, feladat, megoldandó ügy, tanulnivaló mindig van.
„És a papírgyűjtésnek még mindig nincs vége, egyrészt fülemben csengenek édesapám szavai, hogy ahány végzettség annyi lehetőség hogy megéljek a jég hátán is, másrészt az élet és a
mai önkormányzati – közigazgatási munkában egyre inkább látom, hogy csak a legkitartóbbak maradnak talpon…
Tény, hogy jegyzőként egy kistelepülésen ma nem a vezetés és a tervezés az egyetlen munka,
sőt, azt az ember sajnos – mintegy mellékesként – néha a folyosón, néha utazás közben, sokszor
pihenőideje helyett végzi, gondolja át. Helyette kőkeményen ír előterjesztéseket, szerződéseket,
köszönő – felmondó – kérelmező – elutasító – megrendelő – bírságoló stb. leveleket, egyik
pillanatban fogorvossal tárgyal, majd hirtelen földügyben érkezik kifogás, közben módosítani
kellene a munkaköri leírást is, a következő rendezvény ültetési rendjét is jó lenne átbeszélni, de
az építkezés meg a pályázat is határidős, a kormányhivatal megint ellenőriz, már kétszer keresett, hívd vissza, erre az adatszolgáltatásra megint mit írjak, volt testületi ülés, annak meg a
jegyzőkönyve – húha mindjárt lejár a 15 nap… közben »dehátjogászvagy« (kb. az egyetlen a
környéken) felkiáltással megtalálja még fentieken kívül mindenki az ügyes – bajos dolgaival…
A bérrendezés több éves elmaradása miatt olyan szakember hiánnyal küzdünk önkormányzati szinten, hogy lassan arra sincs jelentkező, aki a telefont felvegye… így alakult például,
hogy 2017. május 2. napjától az anyakönyvvezetői munkát is egyszemélyben el kell lássam.
Bár a 160 órás tanfolyam országos EAK rendszer alkalmazására majd legközelebb Baranya megyében és novemberben indul, de a környező települések egyik kollégája sem vállalja a
helyettesítést, az emberek pedig természetüknél fogva születnek – meghalnak – házasodnak,
és a közt szolgálni kell.
Megoldás, ötlet felsőbb szintről nincs – ha nem végezzük el a kötelező feladatot szankció
viszont lesz. Hát mondja azt valaki, hogy az önkormányzati munka unalmas és nem kell
hozzá rugalmasság, kreativitás?!
Hogy honnét szedem az erőt?
A mindennapjaimhoz: kilencszeres maratonfutó vagyok, évi 2500-3000 km-t futok, kiegészítésként kerékpározom, úszom.
De eredendően: az összefogásból. A családomból. Hogy számíthatok rájuk. Hogy kiegészítjük egymást. Hogy mindannyian kicsit mások vagyunk, de együtt alkotunk egy egészet.
Az összefogás ereje hatalmas. Egy hivatalon belül is. Ha az ember őszinteséget és korrektséget
kínál, azt is várja vissza. Még ha csalódik újra és újra, akkor is. Mert mindig jön olyan is,
akiért és akivel érdemes. És az együttműködés nagyon fontos a települések és az egyes szervek
(járás, kormányhivatal, államkincstár…) között is. Hiszen mindenkinek végső soron ugyanaz
a célja, és együtt alkotunk egy egészet.”
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