MEGKÉRDEZTÜK SZEMEREYNÉ PATAKI KLAUDIÁT

Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester asszonyt bízták meg Kecskemét Megyei
Jogú Város polgármesteri feladatainak ellátásával, mivel dr. Zombor Gábor korábbi
polgármestert kinevezték az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyért felelős
államtitkárává. Szemereyné Pataki Klaudia 2006-ban kapcsolódott be a közéletbe. 2008-ban
alpolgármesternek választották.
Feladatai közé tartozik a Daimler-Mercedes projekt önkormányzati koordinációja, a
szakképzési tevékenység felügyelete, a nemzetközi kapcsolatok működtetése, az
önkormányzati cégek felügyelete, valamint a városfejlesztés és a gazdaságfejlesztés. 2012
decemberétől 2013 márciusáig miniszteri biztosként járműipari képzéssel és kutatásfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat is végzett. Jelenlegi megbízatását 2014. június 24-e óta
látja el.

- Milyen ambíciókkal, tervekkel, személyes elhivatottsággal kezdte közéleti
pályafutását, s hogyan értékeli ennek megvalósulását?
- Mindig erőteljesen lokálpatrióta voltam. Kecskeméten születtem. Szeretem ezt a várost,
éppen ezért tenni akartam érte. Úgy gondoltam, hogy erre akkor van a legnagyobb lehetőségem, ha
részt veszek a helyi politikában. Mivel közismerten terhelhető vagyok, nagy munkabírással
rendelkezem, ezért nőként, családanyaként sem okozott gondot helytállni. A munkám során jól
tudtam kamatoztatni azt is, hogy ismerem és érdekel a közgazdaság, a gazdasági folyamatok.
Természetesen, mint minden ember a pályafutása során, úgy magam is éltem meg kudarcokat.
Viszont a város jelenét és jövőjét hosszú távon befolyásoló feladatokat teljes sikerre tudtam vinni.
Annak idején, a Mercedes kecskeméti megjelenésekor bíztak meg a gazdasági kapcsolatokért
felelős alpolgármesterséggel, és magáért beszél az a tény, hogy ma már Kecskemét az egyik
húzóereje a hazai GDP-nek, rendkívül vonzó a város a befektetők számára, folyamatosan nő a helyi
iparűzési adóból származó bevételünk. Zombor Gáborral közösen fektettük le ezen eredmények
alapjait, és büszke vagyok arra, hogy fiatal női politikusként ebben aktívan és hatékonyan részt
vehettem. Megtiszteltetésnek és az eddigi munkám maximális elismerésének tartom, hogy Zombor
Gábor engem javasolt utódjaként, a tagság pedig ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy én legyek a
polgármester-jelölt.
- Polgármesteri feladatokkal felruházott alpolgármesterként mennyiben több, más
most a feladata?
- Mivel én voltam a polgármester általános helyettese, így minden területre ráláttam. A
feladat annyiban azonban mindenképpen új, hogy míg Zombor Gáborral egymást kiegészítve
dolgoztunk együtt, most a felelősség elsősorban az enyém. Ezt azonban nem érzem tehernek, hiszen
a várospolitika számomra nem csak munka, hanem a szó legnemesebb értelmében vett szolgálat.
- Milyen a kapcsolata a mi választókerületünkkel?
- Teljes mértékben rálátok e városrészekre, és figyelemmel kísérem az eseményeket. Ez
elsősorban annak az aktivitásnak köszönhető, amit az itt élők és a helyi részönkormányzat fejt ki
Pászti András képviselő úr vezetésével. Mivel alpolgármesterként a szükséges források lehetőség
szerinti biztosítása is az én feladatom volt, ezért gyakran kerültünk abba a helyzetbe, hogy
képviselő úrral közösen próbáltuk megteremteni a kisebb-nagyobb fejlesztésekhez, beruházásokhoz
az anyagi feltételeket. A Kecskeméten példaértékűen működő részönkormányzatok között is az
egyik kiemelkedő az önök összetartó csapata. Nagyon fontosnak tartom, hogy a jövőben még
jobban odafigyeljünk a városrészekre, több esélyt adjunk nekik, és még több lehetőséget, hogy
maguk dönthessenek a helyben legfontosabb teendőkről.

- Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
- Egy város fejlődése csak akkor garantálható, ha az megfelelő koncepciókra épül, és azokért
a városvezetés politikai ciklusváltástól függetlenül felelősséget érez. Éppen ezért a Zombor
Gáborral közösen elkezdett munkát folytatni szeretném. A fejlődéssel azonban mindig új feladatok
jelentkeznek, és ezeket minden kecskemétivel közösen kell megoldanunk. Kecskemét olyan
presztízst szerzett magának, amelyben a gazdaság és az ipar további fejlesztése elengedhetetlen, új
munkahelyek is csak ennek köszönhetően jöhetnek létre. A gazdaság fejlesztésének azonban egyik
alapfeltétele, hogy a szakképzés területén elért eredményeket is tovább erősítsük, a felsőoktatásban
pedig elérjük, hogy Kecskemétnek egyeteme legyen. Határozott tervem az is, hogy egy minden
szempontból biztonságos városban élhessünk, és ez vonatkozik a közbiztonságra, a szociális
biztonságra, a közlekedési feltételek javítására, hiszen az ember biztonságérzete rendkívül
szerteágazó impulzusokból tevődik össze. De legalább ennyire fontos felismernünk, hogy
Kecskemét jövője szempontjából az örökségek védelme is küldetés kell, hogy legyen. Szecessziós
remekműveink köteleznek bennünket az épített örökség védelmére, megóvására; a mezőgazdaság és
az élelmiszeripar várható erősödése a hungarikumok iránti elkötelezettségre; Kecskemét erősödő
szerepe pedig a kultúra általános ápolására.
A terveim megformálásában természetesen szerepe van annak is, hogy nő és anya vagyok,
ezért mindenképpen célom, hogy az otthon, a család felértékelődjön, és ez a kecskeméti
önkormányzat döntéseiben végig tükröződjön.
(Megjelent a Hunyadivárosi Hírmondó 2014. évi 1. számában)

