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Dr. Voller Erika 1985-ben üzemgazdász végzettséget, majd 1990-ben az Államigazgatási 
Főiskolán igazgatás-szervező diplomát, ezt követően pedig 2006-ban az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogi diplomát szerzett.

1986. május 15-től dolgozik a közigazgatásban. Szakmai munkásságát az Alattyán 
Községi Tanácsnál gazdálkodási területen kezdte. A 32 éves közigazgatási gyakorlata so-
rán 24 éves jegyzői vezetői tapasztalatot szerzett: Alattyánon 12 évig, Jászteleken 5 évig a 
község jegyzőjeként, közben 2005-ben a főállás mellett közel egy évig Pusztamonostoron 
helyettesítő jegyzőként dolgozott. Új kihívásokat keresve 2011-ben megpályázta Jászfény-
szaru Önkormányzatának aljegyzői álláshelyét, amelyet a sikeres pályázatot követően 
2011. június 1-jétől töltött be. Már aljegyzői tisztségében is – Mészáros László címze-
tes főjegyző tartós távollétében – elkötelezetten látta el a város jegyzői feladatait, amely 
elkötelezettsége azóta is töretlenül szolgálja Jászfényszaru gyarapodását. 2012. március 
1-jétől Jászfényszaru Város Önkormányzatának jegyzője. Azóta látja el a szomszédos 
Pusztamonostor községgel létrejött Közös Önkormányzati Hivatal vezetői feladatait is. 

Az új feladat új kihívások elé állította, a kistelepülésen szerzett jegyzői gyakorlatot 
felhasználva új hivatalvezetői stílust kellett elsajátítania: olyan folyamatban lévő nagy 
projektek fogadták, mint a Fő tér funkcióbővítő projektje, valamint a keleti városrész 
szociális városrehabilitációja. Az ezt követő ciklusban pedig további európai uniós pályá-
zatok elkészítésében dolgozott, amelyeknek fő iránya a gazdaságfejlesztés, utak építését, 
közlekedésbiztonság fejlesztését és munkahelyteremtő beruházásokat céloznak. Korábbi 
jegyzői feladatait követően egy új, manager típusú hivatal vezetését végzi. Ilyen például 
a projektiroda működtetése a hivatalon belül. Jászfényszaru Város Önkormányzatának 
ipari parkjával is folyamatos az együttműködésük. A település jegyzőjeként komoly sze-
rep jutott neki abban, hogy a hatályos – szerteágazó európai uniós és nemzeti – jogsza-
bályoknak megfelelően, gördülékenyen történjen meg a Jászfényszarut új termelőüzeme 
helyszínéül választó két nemzetközi cég, a Thyssenkrupp Components Technologies 
Hungary Kft. és az SRF Europe Kft. letelepedése.

A közigazgatási munkát mindig is szolgálatnak tekintette, kiemelt célja az ügyfélbarát 
közigazgatási szemlélet erősítése, valamint az állampolgárok, ügyfelek megelégedésére 
végezni a hatósági és önkormányzati munkát a város fejlesztése érdekében.

Szakmai hitvallása

„A rangot viselni, a hatalmat használni lehet, 
viszont a tekintélyt és a megbecsülést  ki kell hozzá érdemelni.”

(Ciceró)

A jogszabályokban meghatározott feladatok jogszerű, szakszerű és eredményes ellátása 
mellett fontosnak tartja a hatékony együttműködést és jó kapcsolat fenntartását a kép-
viselő-testülettel, a polgármesterrel, a bizottságokkal, az önkormányzat intézményeivel, 
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amelyet az egzakt jogi tanácsok biztosításával tudják a hivatal köztisztviselőivel együtte-
sen elérni. Jászfényszaru kisváros, ezért a lakossággal a kapcsolat napi szinten is történik. 

Az önkormányzat munkájáról havi szinten tájékoztatja a helyi újság hasábjain, vala-
mint az informatika adta lehetőségekkel is él.

A hivatal közreműködésével törvényesen, hatékonyan és ügyfélcentrikusan látják el a 
közigazgatási munkát. Kiemelt célja az integrált városfejlesztési stratégiai célokat meg-
valósító projektek elvárásoknak megfelelő szabályszerű és szakszerű lebonyolítása. Úgy 
gondolja, hogy a város érdekében eredményes munkasikereket tudnak elérni és megtisz-
telő, hogy a Jászság egyik legdinamikusabba fejlődő városának jegyzője lehet.

Szakmai ismeretet, tapasztalatait igyekszik átadni kollégáinak. A Jászság települé-
seinek jegyzői és aljegyzői által létrehozott Jászsági Jegyzőklubnak 2001 óta vezetője. 
A klub megalakulása óta biztosítja a jegyzők szakmai eszmecseréjét. Az összejövetelekre 
többnyire negyedévente kerül sor, váltakozó jászsági helyszínekkel, ez egyben lehetősé-
get nyújt a házigazda önkormányzat településeinek megismerésére is. Ezen alkalmakra 
aktuális témát tűznek napirendre, és hozzá olyan előadót választanak, aki a téma sza-
kavatottjaként hatékonyan elősegíti az egységes jogértelmezést és jogalkalmazást. Így 
rendszeresen meghívják a megyei kormányhivatal és önkormányzat szakembereit, akik 
részvételükkel és kistérségi értekezletükkel a jegyzői feladatok szakszerű és jogszerű el-
látásához nyújtanak iránymutatást. Konzultatív jellegű tanácskozásaikon a térségükben 
működő szakhatóságok vezetői is részt vesznek, mely kiváló módszer a tartalmas eszme-
csere kamatoztatására. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Jászsági Jegyzőklub fontos 
szakmai műhelye a kistérségi együttműködésnek is.

Munkásságával több esetben is nívós elismerést vívott ki magának, amelyek közül 
legjelentősebb az Európai Unióhoz történő csatlakozás alkalmából történő jogharmoni-
zációs célú helyi jogalkotásért kapott belügyminiszteri kitüntetés és a 2009-ben kapott 
címzetes főjegyzői cím.

Családjával Jászberényben él. Két gyermeke van. Beáta 31 éves informatikus közgaz-
dász, Csaba 26 éves informatikai szakemberként dolgozik. Jelenleg a szabadideje jó részét 
a kétéves kisunokája, Lilla köti le. Emellett sokat fotózik, színházba jár és többnyire 
szakirodalmat olvas.


