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László Ferenc Szőnyben született 1957. március 16-án. 1980-ban az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán biológia-testnevelés szakos tanári, 1998-ban a budapesti Államigazgatási Főiskolán igazgatásszervezői, 2007-ben a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karán közgazdász tanár – gazdálkodási szak, majd 2015-ben a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen önkormányzati szaktanácsadói diplomát szerzett.
1980-1985 között nevelőtanárként, tanárként majd kollégiumvezetőként dolgozott a
tatai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Iskolában. A közigazgatással
1985-ban jegyezte el magát, amikor főelőadó lett a Komárom-Esztergom Megyei Sporthivatalban. Főbb feladatai közé tartozott az utánpótlás-nevelés összefogása, a diáksport
megszervezése, a megye sportszövetségeinek, egyesületeinek, szakosztályainak koordinációja, a megyei pénzügyi támogatás felosztása, a felhasználás ellenőrzése. Az évek alatt
szakmailag is előlépett, igazgató-helyettes lett, majd igazgató. 1998-ban a Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatalban lett főosztályvezető, ahol a hivatal kapcsolatrendszerének koordinációjával (közigazgatási szervek, önkormányzatok, Magyar Államkincstár), a hivatal által szervezett külső és belső képzések lebonyolításával és a Titkárság
munkájának összefogásával foglakozott.
2001-ben az államigazgatási szférából az önkormányzati szférába igazolt át, a Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában nyerte el pályázat útján az aljegyzői
munkakört. E munkakörében a jegyző helyettesítése mellett a humán területet felügyelte
és koordinálta (oktatás, szociális, egészségügy, lakásügy, kultúra, sport, ifjúságpolitika)
az érintett intézmények szakmai munkájának, költségvetésének összehangolása mellett.
2011-ben sikeresen megpályázta Neszmély Község Önkormányzatánál a jegyzői állást,
ahol 2013-ig jegyzőként dolgozott, majd az önálló polgármesteri hivatal közös önkormányzati hivatallá történő átalakulását követően – továbbra is Neszmélyen maradva és
dolgozva – a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének kirendeltségvezető lett, amely munkakört a mai napig ellátja.
László Ferenc a felnőttképzésben 1986 és 2010 között vett részt alap-, középfokú sportoktatói, sportszervezői képzéseken, illetve 1999-től közigazgatási alap- és szakvizsga
vizsgabizottságban és felkészítőkön, valamint uniós projektekben.
A munkája mellett társadalmi tevékenységet is végez. Az Országos Diákjogi Tanácsnak hat éven keresztül elnöke volt, a Közoktatás-politikai Tanácsnak 2009-től megszűnéséig volt tagja, továbbá az MKKSZ országos elnökségének tagja volt egy cikluson (4 év)
keresztül. Mindemellett a Komárom-Esztergom Megyei Diáksport Tanács elnöki, a Magyar Diáksport Szövetség alelnöki és a Nemzeti Szabadidősport Szövetség elnökségi tagi
felkéréseknek is eleget tett.
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