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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
Lesencefalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

2012. október 01-én (hétfő) 18 órai kezdettel, a lesencetomaji Művelődési Házban 
megtartott 6-os együttes nyilvános üléséről

Jelen voltak:

Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Mészáros László polgármester,
Sáfár Béla alpolgármester,
Csekőné  Ernhoffer  Ilona,  Illés  Dezső,  Németh  Vincéné,  Balogh  Ákos  és 
Völgyi Antalné képviselők

Lesencefalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Kígyós Ferenc polgármester,
Bogdán Csaba alpolgármester,
Kulcsár Gábor és Gelencsér Ferencné képviselők

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Tóth Csaba polgármester,
Nagy Károly alpolgármester,
Varjúné Fodor Edit képviselő

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Kovács Károly polgármester
Perger István alpolgármester
Gábor Oszkár és Sári Lajos képviselők

Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Tóth Péter polgármester,
Szijártó Ferenc alpolgármester,
Farkas Csaba Imre, Molnár Gyula, Stróh Antal és Tóth Emilné képviselők
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Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Eke Ferenc polgármester
Vőfély Péter alpolgármester
Csali János és Koczor Ottó képviselők

Tanácskozási joggal:

Dr. Takács Nóra körjegyző,
Nagyné Simon Margit körjegyző,

Jegyzőkönyvvezető: Pappné Enyingi Anikó számviteli ügyintéző

Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Köszöntötte a megjelenteket. Kérte Kígyós Ferenc 
polgármestert, hogy tegyen javaslatot a jegyzőkönyv-hitelesítőkre.

Kigyós  Ferenc  Lesencefalu  polgármestere  Lesencefalu  Képviselő-testület  tagjai  közül  Kulcsár 
Gábor képviselőt és Gelencsér Ferencné képviselőt javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőnek kijelölni.

Lesencefalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kulcsár Gábor képviselőt kijelölte. 

Lesencefalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gelencsér Ferencné képviselőt kijelölte. 

Mészáros László Lesencetomaj polgármestere  Lesencetomaj Képviselő-testület tagjai közül Sáfár 
Béla képviselőt és Völgyi Antalné képviselőt javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőnek kijelölni. 

Lesencetomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek Sáfár Béla képviselőt kijelölte. 

Lesencetomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek Völgyi Antalné képviselőt kijelölte. 

Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Javaslatot tett az ülés napirendjére.

Lesencetomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással;

Lesencefalu  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással;
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Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  3  igen szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással;

Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással, 

Balatonederics  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  6  igen szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással;

Nemesvita  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással; az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND:

1. Közös önkormányzati hivatal létrehozása

Mészáros  László  Lesencetomaj  polgármestere  a  napirendek  elfogadását  követően  rátért  a 
napirendek tárgyalására.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

1. Közös önkormányzati hivatal létrehozása
Előterjesztő: Mészáros László polgármester

Tóth Csaba polgármester
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester
Tóth Péter polgármester
Eke Ferenc polgármester

(Szóbeli előterjesztés.)

Mészáros  László  Lesencetomaj  polgármestere: Elmondta,  hogy készített  egy  beszámolót  a 
múltról és a jelenről, hogy mindenki láthassa az egész történetet. Utána felkéri a polgármestereket és a 
képviselőket, hogy reflektáljanak rá.
„Tisztelt Képviselő Testületek!
22 év telt el a rendszerváltás óta, 22 éve működik az önkormányzati szféra, amelyet  az itt ülők jól  
ismernek,  annak  minden  lehetőségével  és  korlátaival  együtt.  Az  önkormányzati  szuverenitás, 
önállóság egyik legnagyobb korlátja a kistelepülések számára az az együttműködési kényszer, amely 
abból  fakad,  hogy az egyes  önkormányzati  feladatokat  ésszerűen,  költséghatékonyan és a szakmai 
követelményeknek megfelelően csak társulások keretében lehet megoldani. Ezeket a fenti lényeges  
kritériumokat egy 5 ezer fős település már önállóan teljesíteni tudja, de mi nem vagyunk azok.
Az elmúlt 2 évtized viszonylatában, a mi településeink tekintetében is sokféle megoldás létezett és 
létezik  a  társult  formában  történő  feladatellátásra  az  oktatás,  az  igazgatás,  az  egészségügy  és  a 
szociális ellátás területén. A jelenlegi struktúrák 2006-2007-ben jöttek létre több éves vajúdás után,  
különféle  kényszermegoldásokkal.  Ezeknek  a  kényszerfolyamatoknak  kiinduló  pontja  –  negatív 
értelemben – Lesencetomaj korábbi polgármestere, aki sem Ederics, sem Istvánd irányába nem kívánt  
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nyitni,  mindenesetre  az  akkori  tomaji  képviselő  testületet  arra  nem  méltatta,  hogy  a  reális 
alternatívákat, és döntési lehetőségeket fölvázolta volna mind az oktatást, mind az igazgatást illetően.
A tárgyaló és fogadókészség hiányában Balatonederics és Nemesvita más irányba tájékozódott, nálunk 
pedig ezzel  párhuzamosan  Lesencefalu  –  egyébként  józan érdekeit  követve  –  eldöntötte  az  ügyet  
Lesenceistvánd  irányába  körjegyzőségi  csatlakozásával.  Ettől  a  pillanattól  fogva  Lesencetomaj 
egyedül maradt politikai értelemben, de ami még fontosabb, társulásai jövőjét és létalapját illetően is.  
A  2006-os  önkormányzati  választásokat  követően,  immár  megújult,  megváltozott  Lesencetomaji 
hozzáállással  kerülhetett  sor  a  Lesencékben  a  közoktatás  és  az  igazgatás  területén  4-es 
együttműködésre Uzsa, Lesencefalu, Lesenceistvánd és Lesencetomaj között. 
A 4-es együttműködés  ésszerű volt,  költséghatékonyan  és  békés  légkörben tudtak az  intézmények  
dolgozni, az együttműködési kényszerben együtt ülők hajóját az együttműködési szándék is előre vitte,  
ezért köszönet jár mind a négy képviselőtestületnek és polgármesternek. Ez nem azt jelenti, hogy a két 
nagyobb intézményfenntartó  település,  Lesenceistvánd és  Lesencetomaj  között  végig felhőtlen lett 
volna a kapcsolat, de részleteiben ez most nem ide tartozik. 
Az idő múlásával és a 2010-es választásokat követő politikai fordulattal új helyzet állt elő. A 2011 
decemberében a parlament által elfogadott Köznevelés és Önkormányzati  törvény jelentős hatással 
van az önkormányzatok jövőjére és együttműködésére is. 
Az oktatást illetően teljesen egyértelmű a képlet, állam bácsi 2013 január 1-től átveszi a fenntartói  
szerepet,  legalább  is  a  lényeget  illetően,  azaz  iskola  alapítása,  átszervezése,  megszüntetése,  
intézményvezető kinevezése. A legújabb információk szerint pedig a kormányzati szervek górcső alá 
kívánják venni azon 3000 fő alatti önkormányzatok gazdasági hátterét – ezek vagyunk mi – , amelyek  
akár erőn felül is vállalni szándékoznak iskolájuk infrastrukturális, technikai költségeit. Tömören: az  
iskolák jövője állami kézben van, a gazdag önkormányzatok esetleg fizethetnek.
A  másik  lényeges  változás  a  közös  önkormányzati  hivatalok  létrehozásának  szükségessége  azon 
településeken, ahol a lakosságszám nem éri el a 2000 főt, legkorábban 2013 január 1-től, de legkésőbb 
2013 március 1-ig. Aki ebben a kérdésben érintett, és a megadott határidőig nem dönt, ahelyett majd 
dönt a Kormányhivatal, természetesen az Önkormányzati  törvényben foglalt játékszabályok szerint.  
Ennek  lényege,  hogy  járáson  belül,  alapvetően  szomszédos  községek  társulhatnak,  de  egy 
közbeékelődő település sem akadály, a várossal határos települések becsatlakozási kérelmét a városok 
nem utasíthatják el. A térképre tekintve, és figyelembe véve a közlekedési lehetőségeket is, néhány 
perc gondolkodás után minden település számba veheti lehetséges partnereit, már 2012 januárja óta.  
Hogy megtette-e, vagy sem, az saját kompetencia körébe tartozik.
Lesencetomaj legnagyobb településként, önhibáján kívül lényeges feladat nélkül maradván 2013-tól, 
polgármesteri  szinten  már  tárgyalt  a  jelenlévőkkel  a  közös  jövőről,  kezdetben  4-esben.  Később 
Balatonederics  és  Nemesvita  ez  irányú  komoly  szándékát  látva  6-osban  is  beszélgettünk  az 
együttműködésről  a  közigazgatás  tekintetében.  A  mi  térfelünkön  a  szeptember  5-i  4-es  ülésen  a  
képviselőtestületek már tárgyalták e témát. Megkerülhetetlen a székhely és kirendeltségek kérdése. 
Hogy  miért  éppen  Lesencetomaj  székhely?  Ha  ránézünk  a  térképre,  és  figyelembe  vesszük  a 
közlekedési  viszonyokat,  valamint  Lesencetomaj  lakosságszámát  és  gazdasági  erejét,  akkor  talán 
érthető,  hogy  ez  optimális  megoldás.  A  kirendeltségek  pedig  szükségesek  a  lakosság  megfelelő 
színvonalú ellátásához.
Történelmi pillanatban vagyunk a tekintetben, hogy a közigazgatás területén egy nagyobb egységet  
hozzunk létre ebben a térségben, olyan lakosságszámmal, amely esetleg az idők próbáját is kiállja.  
Nem titkolt kormányzati szándék, hogy a későbbiekben ezt a 2000 fős alsó határt emelni kívánják.
Balatonederics  és  Nemesvita  tett  egy bátor  lépést,  a  kezüket  nyújtják  felénk.  Lesencetomaj  ezt  a  
kéznyújtást elfogadja, és erre kéri a többi település felelős vezetőit is. Ha van ennél jobb, és reálisabb  
alternatívájuk,  akkor  azonban  máshogy  kell  dönteniük.  Megítélésem  szerint  együttműködési 
kényszerünk  van,  ugyanúgy,  mint  2006-ban,  csak  most  lehetőség  van  egy  nagyobb  egység 
megteremtésére.  Most  elválik,  hogy az együttműködési  lehetőség,  sőt  kényszer  mellé  párosul-e az 
együttműködési hajlandóság az önkormányzatok részéről. Most elválik, hogy a gyakran hangoztatott 
szlogen  –  mely  szerint  döntéseinkkel  ne  a  várost,  hanem  falvainkat  erősítsük  –  az  egyszerű 
hétköznapokban is tud érvényesülni, vagy megmarad a politikai frázis szintjén. 
Jelen  együttműködés  nem  kíván  a  már  meglevő  egyéb  társulások  ellen  irányulni,  legalább  is 
Lesencetomaj  részéről.  Lesencetomaj  ezen  együttműködés  okán  nem  kíván  más  településekre 
rátelepedni,  és nem kívánja túllépni azt a szerepkört,  amely egy ekkora településnek biztosított.  A 
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közigazgatás  lényeges  eleme  az  önkormányzati  feladatoknak,  de  az  önkormányzatok  ennél  jóval 
többre  hivatottak,  de  azt  már  külön-külön  kell  meghatározniuk  és  elérniük.  Lesencetomaj 
legjelentősebb fejlesztései a 4-es együttműködésen kívül valósultak meg, ami azt mutatja, hogy egy 
település fejlődését nem kizárólagosan a társult feladatellátások határozzák meg. 
A döntést a közös hivatal ügyében lényegesen halogatni nem lehet, ha valaki tekintettel kíván lenni az 
érintett dolgozók további sorsára, és a 2013-as egységes költségvetésre.
Én hiszek a közös jövőben és bízom a további eredményes együttműködésben!!!”
Köszöni, hogy meghallgatták. Úgy gondolja, hogy az udvariasság minimális szabályai azt követelik 
meg, hogy a feladatellátás tekintetében a vendég önkormányzatokat kérdezze először.

Eke  Ferenc  Nemesita  polgármestere:  Elmondta,  hogy Nemesvita  Település  Önkormányzata 
kinyilvánította  egy  határozatban,  hogy  ezzel  a  hatos  együttműködéssel  egyetért  és  a  székhely 
kérdésben Lesencetomajt támogatja.

Tóth  Péter  Balatonederics  polgármestere:  Elmondta,  hogy  a  közös  önkormányzati  hivatal 
kialakításával kapcsolatban annyit szeretne elmondani, hogy mint azt a polgármester úr elmondta az 
összefoglalójában, ha tetszik, ha nem, meg kell, hogy csinálják. Ha nem tudnak dönteni március 1-ig,  
akkor végrehajtja az állam. A balatonedericsi képviselő-testület, illetve a közös együttes üléseken a  
nemesvitai  képviselő-testülettel  együtt  a  hova  csatlakozás,  illetve  az  új  önkormányzati  hivatal 
kialakításáról már régóta tárgyalt. Balatonederics képviselő-testülete is elvi nyilatkozatot, határozatot  
hozott  arról,  hogy  szívesen  együttműködik,  illetve  kialakít  egy  közös  önkormányzati  társulást 
Lesencetomaj székhellyel a hat településsel közösen. 

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy ez a tárgyalási időpont aktuális és szép, 
hiszen szeptember 30-án ünnepelték az önkormányzatok napját.  Az önkormányzatiság lényege,  azt 
gondolja, hogy amikor a rendszerváltás megtörtént, akkor nagyvonalakban eldőlt és az, hogy együtt  
kel  működni,  azt  gondolja,  hogy  a  jelenlévőknek  abszolút  nem  lehet  kérdése.  Mielőtt  tovább 
mennének és belemélyednének az alapkérdésbe, hiszen az ördög mindig a részletekben bújik el, azt  
gondolja, hogy amit a Lesencetomaj polgármestere elmondott, az úgy van helyén, és el lehet fogadni.  
Azonban ha számot kellene adni az elmúlt öt év döntéseiről és azoknak következményeiről, mégiscsak 
azt kellene mondani, hogy a minőségi közszolgáltatás legyen a továbbiakban is az iránytű. Eddig is ezt  
az  iránytűt  használták,  akár  ketten  voltak,  akár  hárman,  akár  négyen.  Legyen  egy iránytű,  ami  a 
közszolgáltatás  minőségére  vonatkozik.  Úgy  gondolja,  hogy  a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzősége jól teljesített, mert a lehetőségekhez képest mind a négy társult település gyarapodott 
az elmúlt öt évben, aminek egyik dicső példája a lesencetomaji kultúrház, de tudna Lesenceistvándról 
is példát mutatni, vagy akár Uzsáról és Lesencefaluról is. Ha kényszerpályára kerültek, hiszen azt az  
őelőtte  szólok  is  elmondták,  hogy  kényszerpályán  vannak,  akkor  azt  mindenképpen  ki  kell 
hangsúlyozni, hogy olyan megállapodást kellene kötni, aminek a végeredménye  nem kényszerérzet  
lenne, hanem kvázi az, hogy önszántukból akarták és akarják ezt a döntést meghozni. Azt javasolja,  
hogy alakítsanak ki egy stratégiát,  amit  egyébként  2005-ben a lesencei  térségben a négy település 
kialakított, és annak mentén hozzák meg döntéseiket. Mészáros úr elmondta, hogy ez a stratégia, amit 
közösen  kialakítottak  a  közoktatás  és  a  közigazgatás  kapcsolódási  pontjaira  épül.  Meghatároztak 
bizonyos elveket, amelyhez tartották is magukat. Kicsit olyan íze volt kollégája felvezetésének, mintha  
ők  rá  akartak  volna  telepedni  bárkire  Lesenceistvándról.  Ez  szándékukban  sem  állt,  hiszen  a  
kinyilatkoztatás mindenkinek részéről megtörténhetett. Ez egy egyezség volt, ami azt mondta ki, hogy 
ahova a közoktatás székhelye kerül, ott  nem lehet a közigazgatásé és fordítva. Azt gondolja, hogy 
ehhez tartották magukat és nincs szégyellnivalójuk ebben az ügyben. Ezt a stratégiát kellene követni 
hosszú távon, pontosan Mészáros polgármester úr elmondása alapján, hiszen elképzelhető, hogy az 
5.000  fő  lesz,  amit  meg  kell  célozni.  A  legutóbbi  kistérségi  ülésen  az  országgyűlési  képviselő 
elmondta, hogy valószínűleg a jövőben ez várható. Ez a társulási forma, amit négyen megcsináltak, 
ennek  pénzügyileg  mind  a  négy  önkormányzat  nyertese  lett  és  a  településen  élő  embereknek  is 
elfogadható volt  ez a fajta megállapodás és valószínűsíthető,  hogy ha hatan fognak tovább evezni  
ebben  a  csónakban,  ami  lassan  már  hajó  lesz,  akkor  mind  a  hat  településen  élő  polgároknak 
valahogyan  ezt  el  kell  fogadni.  Az  iránytű  nem lehet  más,  mint  a  minőségi  közszolgáltatásnak a 
végrehajtása. Amit  még fontosnak tartott,  hogy építsenek arra a megszerzett  tudásra,  tapasztalatra,  
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amit  eddig  megszereztek  és  fejlesszék  tovább  ezt.  Négyőjüknek  van  tapasztalata,  hogy  hogyan  
működik  a  több  település  által  létrehozott  közoktatás,  vagy  közigazgatás.  Természetesen  vannak 
negatív  tapasztalatok  is,  de  azt  gondolja,  hogy  a  java  része  mégiscsak  pozitív.  Persze  úgy 
kormányozni,  úgy irányítani  még  intézményen  belül  is  nagyon  nehéz,  hogy mindig,  mindenkinek 
minden megfeleljen. Előre borítékolja, ha hatan együttműködnek,  lesznek feszültségkeltési pontok.  
Nehogy valaki azt gondolja, hogy eljött a Kánaán és innentől minden ragyogóan szép lesz és jó. Lesz 
sok vita, amik menet közben alakulnak ki. Azt mondja, hogy építsenek a megszerzett tudásra és a  
véleménye,  ami  ellenkezik  a  tomaji  polgármester  úr  véleményével,  hogy  építsenek  a  „Lesence 
Völgye” Települések Körjegyzőségére és annak dolgozóira. Azt az elmúlt öt évben bemutatták, hogy 
lehet  négy településnek együttműködni.  Ami  az  egyik  legsarkalatosabb kérdése,  hogy a  felépített  
infrastruktúrára építsék a jövőt. Ne az legyen, hogy egy meglévő infrastruktúrát azért lebontanak, hogy 
egy másikat építsenek. Képezzenek egy átmenetet egy bizonyos időintervallum alatt, ezáltal tegyék 
lehetővé más településeknek – és itt Lesencetomajra gondolt -, hogy fel tudjanak készülni a feladatra, 
hiszen ha rövid határidőn belül nagy terhelést tesznek egy önkormányzatra, nem biztos, hogy képes 
lesz azt  elbírni  és olyan  színvonalú infrastruktúrát,  és tárgyi  feltételeket  tud kialakítani,  ami  adott  
esetben Lesenceistvándon már megvan és arra csak építeni kellene. Nyilván nem arra gondolt, hogy 
még egy emeletet, hanem az átmenet részét képezheti a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 
– nyilván nem ezen a néven – és amikor elkészül a lesencetomaji hivatal, vagy felújításra kerül – mert  
az jelenlévők számára nem titok, hogy az épület felújításra szorul, és nem is kétli, hogy Lesencetomaj  
ezt nem fogja megcsinálni – felelősségteljesen és arányosan osszák el a települések határain túlmutató  
feladatokat. Fontos, hogy felelősségteljesen és arányosan. Az ne okozzon senkinek fejtörést, hogy ha 
vannak olyan  települések,  vagy polgármesterek,  akik  szívesen bevállalnak  olyan  feladatokat,  amit 
mások nem szívesen tesznek. Itt gondol az elmúlt öt év előzményeire. Azt gondolja, hogy ez a munka 
tovább  folyik.  A  testültek  tárgyalásos  úton  igyekezzenek  úgy  megegyezni,  hogy  ne 
kényszerházasságot éljenek meg.  Véleménye  szerint ennél rosszabb szájíze nem lehet a képviselő-
testületnek, ha folyamatosan azt hangsúlyozzák, hogy kényszer, kényszer, kényszer. Úgy kell csinálni, 
hogy az ittlévőknek a  megelégedését  szolgálja,  és úgy vezessék át  a jelent  a  jövőbe,  hogy annak 
legyen egy íve és legyen értelme, és főleg legyen gazdasági hasznossága. Ne rúgják ki azt, amit már  
megteremtettek,  hanem építsenek  rá,  hagyjanak  időt  és  tervezzék  meg,  hogy tulajdonképpen  mit  
akarnak és azt milyen pénzügyi forrásokból tudják megvalósítani. Amikor a részletkérdésekben kell  
dönteni, akkor a polgármesterek mindig legyenek ott és kontrollálják azokat a folyamatokat, amik a 
részleteket fogják felépíteni. Ehhez kíván az önkormányzati nap közelségében, ennek a hat képviselő-
testületnek  jó  munkát  és  nagyon  bölcs  döntést.  A  híresztelésekkel  ellentétben,  nem kerékkötői  a 
fejlődésnek, csak azt az ívet kéri, hogy tartsák be, tartsák meg és úgy építsenek egy új jövőt, hogy a 
régit azt ne rombolják le. Megköszönte, hogy meghallgatták és bízik benne, hogy hozzászólásaikkal az 
őáltala elmondottakat megerősítik és úgy fognak majd felállni a testületi ülés végén, hogy mindenki  
teleszívhatja a tüdejét és úgy érzi, hogy nyertesként áll fel és páran nem lehajtott fővel mennek ki a  
teremből  és  nem fogják  úgy érezni,  mintha  mások  megerőszakolták  volna,  hanem ívet  adnak az 
átalakulásnak. Jó munkát kíván mindenkinek és várja a hozzászólásokat.

Mészáros  László  Lesencetomaj  polgármestere: Megköszönte  a  hozzászólást.  Megadta  a  szót 
Lesencefalu polgármesterének.

Kigyós Ferenc Lesencefalu polgármestere: Nem kért szót, később szeretne hozzászólni.

Kovács Károly Uzsa polgármestere:  Elmondta,  hogy Uzsa Község Képviselő-testülete még nem 
hozott határozatot, mint Nemesvita és Balatonederics és véleménye szerint a mai napon sem fog, mert  
arra van még idő. Nem azt kívánja ezzel mondani, hogy nem kívánnak ebben részt venni, hanem azt,  
hogy nagyon sok olyan apró dolog van, amit le kell  még pontosítani.  Kényszerhelyzetben vannak. 
Megszívlelendő,  amit  Tóth Csaba mondott,  hogy ne menjenek fejjel  a falnak.  Gondol  itt  a  közös  
önkormányzati hivatal épületére. Véleménye szerint is kellene egy átmeneti időszakot képezni. Úgy 
gondolja, hogy jelenleg a lesenceistvándi hivatal megfelel a kor követelményeinek, viszont a tomaji  
hagy kívánnivalót maga után. Igaza van Mészáros Lászlónak abban, hogy ezeknek a településeknek  
együtt kell dolgozni. Abban is igaza van, ha ránéznek a térképre, valóban Lesencetomaj földrajzilag az  
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egyik legjobb fekvésű település, hiszen ha busszal közelíti meg valaki, nem kell átszállnia sem Uzsa  
irányából, sem Balatonederics irányából. El lehet ezt fogadni, de átmenetet kellene képezni. 

18.35  perckor  Orbán  Kálmán  képviselő  megérkezett,  így  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  
Képviselő-testülete 4 főre egészült ki.

Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Megköszönte a hozzászólást. Kérte a képviselőket, 
hogy  mondják  el  véleményüket.  Utána  megpróbálják  mederbe  terelni  az  eseményeke  időbeli 
lehatárolásokkal, vállalásokkal. Átadta a szót Kígyós Ferencnek.

Kígyós Ferenc Lesencefalu polgármestere:  Elmondta, hogy sokat elárult Eke Ferenc nyilatkozata. 
Mindig is  őt  tartotta példaképének a polgármesterek között.  Elmondta,  hogy 1998 és 2002 között 
nagyon  sokat  szenvedtek  főleg  ők  ketten  az  iskolával  kapcsolatban.  Egyáltalán  nincs  a  hatos 
körjegyzőség ellen.  Maximálisan tudja  támogatni  a  hatos hivatalt,  ha  már  egyszer  a Kormány ezt  
hozta. Viszont tüske benne az, hogy 4-5 éven keresztül Eke Ferencék nem csináltak szinte semmit. Az 
itteni négyes lépett. Lesencetomajban van egy kis tüske személyének köszönhetően a kényszer miatt,  
de  megoldották,  A  négyes  körjegyzőség  létrejött  azért,  hogy  megfeleljenek  a  Kormány  jelenlegi  
elképzeléseinek.  Úgy gondolja,  hogy nem kellene  most  itt  ülniük,  hanem négyes  együttes  ülésen 
kellene  ülni  és  várni  a  fejleményeket.  Nem  azt,  hogy  Nemesvita  és  Balatonederics  küld  egy 
határozatot. Hangsúlyozza, hogy a céllal semmi problémája nincs, tökéletesen egyetért vele. Mindkét 
részével. Az eljárás, a módszer nem tetszett. Öt évvel ezelőtt meglépték azt, amit Balatonederics és  
Nemesvita nem. Kiálltak az szülők elé az iskola miatt. Szidták őket miatta. A hivatal Istvándra került, 
kiálltak  az  emberek  elé,  akik  szidták  őket,  de  az  idő  a  döntést  igazolta.  Most  azok,  akik  eddig  
dolgoztak, falhoz vannak állítva. Be kell hódolniuk, mert nem tudnak mást csinálni.

Mészáros  László  Lesencetomaj  polgármestere: Megköszönte  a  hozzászólást.  Röviden  szeretne 
reflektálni erre. Véleménye szerint, ha együtt akarnak tovább haladni, akkor úgy kell hozzáállni. Lehet  
azt mondani, hogy együtt akarnak haladni, de közben ellene tesznek, vagy stílusában úgy nyilvánulnak 
meg, hogy haladjanak együtt, de aztán mégsem. El kell jönni annak az időnek, amikor azt mondja a 
képviselő-testület, hogy igen vagy nem. Úgy gondolja, hogy mindenféleképpen szükséges időpontokat 
meghatározni konszenzus alapján. Lesenceistvánd polgármestere felvetette az infrastruktúra kérdését. 
Úgy gondolja, hogy minden a döntéstől függ. Amennyiben a testületek csak február 28-án döntenek, 
úgy nyilván attól fogva tudnak kialakítani olyan épületet, hogy hat település munkaszervezetét elbírja.  
Ennek  egyik  hivatal  sem  örülne.  Az  átmeneti  időre  folyamatban  van  a  törvénymódosítás 
megszavazása, ami a két hónap jogi sorsát rendezi, alapvetően a munkáltatói viszonyok tekintetében. 
Ettől függetlenül mindkét településcsoportnak elég kellemetlen lenne kétféle költségvetéssel felállni. 
A dolgozókat is érdekli, hogy mi lesz a jövőjük, azért is jöttek el az ülésre is. Ők is bizonytalanok  
ebben. Azt tudja mondani, hogy döntéstől számított 3 hónapon belül megfelelő infrastruktúrát tudnak 
felállítani Lesencetomajon. Épületek tekintetében vannak lehetőségek. Nem biztos, hogy a régi hivatal  
épülete alkalmas lenne erre a célra, de az alsó iskola, ahol minimális  terheltség van, az megfelelő 
terekkel  rendelkezik ahhoz,  hogy ott  egy 10-13 fős  hivatalt  be  tudjon fogadni.  A vizesblokkja  is  
megfelelő,  3  éve  lett  felújítva.  Felmerülhet  a  kérdés,  hogy  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  ott  kíván-e  maradni?  Maradhat  is,  de  lehetséges  elhelyezése 
Lesenceistvándon  is,  vagy  akár  a  régi  hivatalba  is  le  lehet  költöztetni  őket.  Ott  is  van  kiépített 
infrastruktúra.  Azt  gondolja,  hogy  konkrét  dátum  meghatározásával  a  hivatal  fizikálisan  is  
elhelyezésre kerülhet. 2007-2008-ban sem egyik percről a másikra történt az, hogy alkalmassá tudták 
tenni  az  épületet.  Néhány  héten  belül  ennek  a  forrásoldalát  is  látni  fogják,  hogy  hogyan  tudják 
megfelelően átalakítani.  Mindenféleképpen kellene időpontokról beszélni.  Lesencetomaj Képviselő-
testülete  mindenképpen  kíván  ma  határozatot  hozni  a  hatos  körjegyzőséggel  kapcsolatban. 
Tiszteletben tartják a többi önkormányzat véleményét, ellenben szükségesnek tartja azt, hogy határidőt 
szabjanak önmaguknak. Mindnyájan tudják, hogy egy hivatal felállítása jogilag nem egyik percről a  
másikra megy.  Azon túl,  hogy egy határozatot  követően össze kell  ülni a polgármestereknek és a  
jegyzőknek  és  konkrétan  meg  kell  határozni  a  hivatali  szervezetet,  meg  kell  állapodni  az  
együttműködés  részleteiben.  Létre  kell  hozni  egy  megállapodást  közös  önkormányzati  hivatal 
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fenntartására. Ezt a megállapodást a társult önkormányzatoknak el kell fogadni és ez a megállapodás 
képezi az alapját annak, hogy alapító okirat születhessen, amely alapító okirat a közös önkormányzati  
hivatal alapdokumentuma.  Ezt  az Államkincstárnál regisztráltatni  kell.  Ez mind időt  vesz igénybe. 
Célszerűnek tartja jogilag 2013. január 1-vel felállítani a közös hivatalt és ha vélhetőleg október 30-ig  
születnek döntések arról,  hogy hány önkormányzat  lesz  ebben a  közös önkormányzati  hivatalban, 
akkor  Lesencetomaj  november,  december,  januárban  fel  tudja  állítani  azt  az  infrastruktúrát,  ami 
alkalmas egy ekkora hivatal befogadására. 

Kígyós  Ferenc  Lesencefalu  polgármestere: Elmondta,  hogy  fel  kell  állítani  a  hivatalt,  de  úgy 
gondolja, hogy a döntést az önkormányzatoknak nem most kell meghozni. Egy szándéknyilatkozatot  
el  lehet  fogadni.  Kellene  egy  terv,  elképzelés,  hogy  a  hivatalt  ennyi  fővel  lehetne  fenntartani.  
Lesenceistvándon, Balatonedericsen és Lesencetomajon ennyi fő lenne, ezen és ezen a szakterületen.  
Ezt még a döntés előtt ki kellene dolgozni. A testületeknek látnia kellene, hogy hány főre hoznak 
döntést?  13  főre,  amennyit  még  támogat  az  állam,  vagy  26  főre?  A  döntés  előtt  ezt  látni  kell. 
Szándéknyilatkozatot lehet hozni arra vonatkozóan, hogy együtt csinálják. 

Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Elmondta, hogy egyről még nem volt szó. Arról az 
elvről, amiről a polgármesterek már szót ejtettek és célszerű és ésszerű. Minden hivatali dolgozónak 
lehetőséget biztosítanak, hogy ebben a közös hivatalban dolgozzanak. Ez egy alapelv. Úgy gondolja,  
hogy anélkül, hogy ezt külön megszavaztatná, ezzel mindenki egyetért. Ne arról szóljon a történet, 
hogy megalakult a közös hivatal és ezt és ezt és ezt elküldtük. Az idők folyamán lesz lehetőség azokra  
a típusú létszámleépítésekre, amit a négyes körjegyzőség esetében – bár ott voltak, akik önszántukból 
mentek  el  -,  vagy  az  iskola  esetében  csináltak.  Ott  volt  egy  fokozatos  létszámleépítés  az 
előnyugdíjazásokkal  és a  máshol  megürült  státuszok feltöltésével.  A létszámmal  kapcsolatban van 
még kérdés. Legjobb ismeretei szerint a személyi  anyagokat bekérték a Kormányhivatalba, a járási 
hivatalba. Ott megnézik. Zalában már előbbre járnak. Ott már konkrét tárgyalások vannak a személyi  
állománnyal  kapcsolatban.  Megmondják,  hogy  a  járási  hivatalok  mekkora  létszámot  hajlandóak 
átvenni.  Azt  az  elvet  is  látni  kell,  hogy  az  állami  járási  hivatalok  megalapításánál  a  kiképzett,  
szakképzett és jó munkaerőt, amik az önkormányzatoknál vannak, elvihetik. Október ez a folyamat  
lezajlik és tisztán lehet látni, hogy bizonyos hivatalokból milyen főt tudnak, vagy akarnak átvenni,  
persze csak ha ő is menni akar. Ez csak tárgyalás kérdése. Az alapvető cél, hogy a járási hivatalt x  
százalékig a meglévő önkormányzati állományból töltsék fel. A dolgozó láthatja és eldöntheti, hogy az 
állami szférában kíván-e dolgozni, vagy itt kíván-e maradni ebben a potenciálisan közös hivatalban.  
Ez az ő döntésük. Itt a létszámplafon, ami jelenleg 15 fő körül van, de ez változhat. Lehet, hogy valaki  
azt látja, hogy az állami kenyér biztosabb, de a lehetőséget biztosítani kell. Október végéig kiderül,  
hogy  ki  látja  máshol  biztosabbnak  a  jövőjét.  Ez  a  létszám  tekintetében  meghatározó.  Legjobb 
ismeretei szerint a költségvetési törvény úgy néz ki, hogy 12-15 fő körül finanszírozná le az ekkora 
településszámú és ekkora lakosságszámú hivatalt. Úgy néz mi, hogy jobban kívánják finanszírozni,  
mint eddig. A létszámhelyzet ettől függ. 

Eke Ferenc Nemesvita polgármestere: Elmondta, hogy van véleménye, de nem gondolja, hogy neki 
kéne gerjesztenie a vitát. Régóta kialakult véleménye van arról, hogy hogyan lehet működtetni egy 
ekkora  településcsoportot,  illetve  egyes  önkormányzatait.  Nemesvita,  és  személy  szerint  ő,  
kezdeményezte 1996-ban azt, hogy a polgármesterek egyáltalán egymással beszéljenek. Még abban az 
évben a megyében elsőként csináltak egy közös fenntartású intézményt. Megküzdöttek mindenért. A 
hivatalukat átalakították egy nagyon jó színvonalon működő hivatallá. Nem akar dicsekedni, de ő még 
nem hívott fel másik hivatalt, de más polgármesterek fel szokták hívni az ő hivatalukat. Azt gondolja,  
ez jelent valamit. A mostani polgármesterek és képviselők biztosan többször hallották azt a történetet,  
ami 2002-ben elkezdődött az iskolával. Neki abban 5 éve van és sokat tanult, hogy együttműködjenek 
és végre alkossanak egy olyant,  ami  példa értékű az  egész országban,  és  mindenki  jó  szándékkal 
csinálja. Megbukott a mutatvány. Kishitű polgármesterek másképp gondolták az egészet és mindenféle 
pejoratív jelzőkkel illették. Akkor, 2002-ben megmondta – még Tóth Csaba polgármester kérdezte, 
hogy mi a véleménye erről -, hogy a közigazgatásban is eljön ez az idő. Az oktatás átalakításának  
dilemmája az megoszlott abban, hogy nem azokat kell meggyőzni, akik nem akarnak dolgozni, hanem 
azokkal  kell  együttműködni,  akik akarják a jót  és az újat.  Jelen pillanatban is  van olyan igazgató  
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köztük, aki ennek a gátja volt akkor. Azt gondolja, hogy a nemesvitai képviselő-testület kellő időben 
nyúlt ennek az egésznek a tárgyalásához. Ahogy a törvény megjelent a jegyzőasszonytól kértek egy 
összefoglalót,  hogy mi várható és onnantól kezdve feladat volt, hogy üljön le,  menjen el, csinálja,  
számoljon majd be és minden testületi ülés végén 5-10 mondatban, vagy 5-10 percben beszéltek róla,  
hogy  hogyan  állnak  a  megbeszélések  mindkét  irányban.  Ugyanez  megvolt  minden  együttes  ülés 
végén,  hogyan gondolják,  hogy akarják? Teljesen egyértelművé  vált,  hogy egy olyan  hivatalt  kell  
felállítani, aminek a finanszírozását megengedi a törvény. Olyan szintű és olyan felszereltségű, olyan 
szakembereket megfizetni tudó hivatal legyen, ami párját ritkítja éppúgy, mint az építsünk együtt egy 
XXI. századi iskolát gondolat volt. Senkit nem zártak ki ebből. Egy dolgot megtanult és ehhez tartja 
magát. Nem kívánja Kígyós Ferencnek azokat az együttműködéseket, amikben részt vesznek a mai 
napig is. Az nem együttműködés, hanem diktátum. Minden igazáért meg kell küzdenie. Ebben ő már 
tisztességesen megedződött, éppúgy mint  Nemesvita és Balatonederics képviselő-testülete. Azokkal 
kíván – és a képviselő-testület is ebben támogatja – együttműködni, akik együtt akarnak működni.  
Nem kívánnak meggyőzni senkit, azon már túl vannak, hogy azt a kevés energiáját, ami még van, azt 
arra  fordítsa,  hogy  embereket  győzzön  meg.  Egy  éve  beszél  a  nemesvitai  az  edericsivel  erről.  
Kialakult egy határozott, teljesen egyértelmű vélemény, amiben nincs kizárva Szigliget sem. Szigliget 
kérdésével  is  rengeteget  foglalkoztak,  de  Szigligeten az  a  helyzet,  hogy a  másik  tárgyalópartnere 
elodázza a lépéseket és Ederics és Vita ebben nem partnerek. Vagy határozott, vagy nem határozott.  
Ha nem lennének megyehatáron, már rég lenne hivataluk. Már lefixált hivatalok lennének. Mindig is 
lesznek olyan partnerek, akik akarják és elhiszik, hogy az a jó, amit közösen kitalálnak, és mindig  
lesznek olyan  partnerek,  hogy akármit  találnak is  ki,  akkor is  gáncsoskodnak.  Azt  mondja  a vitai  
képviselő-testület tagjainak, hogy azért hajlandóak dolgozni, hogy mindenkinek jó legyen, de azért  
hogy rossz legyen, semmi értelme. Ezt jónak látja. Azt látja, ha ezt kihagyják, történelmi hiba lesz, és  
nem arról van szó, hogy valaki csatlakozik. A törvény teljesen egyértelműen kimondja, hogy 2.000 fő 
fölött  lehet  csak  önkormányzati  hivatal.  Hivatalokat  kell  létrehozni.  A  hivatalok  létrehozásánál 
megítélése szerint a lényeg nem a külső megjelenésen és a felszereltségen – mert az iskola azon bukott  
meg -, hanem az emberen és a szellemi erőn múlik. Eszközöket be lehet szerezni. Ajtót és ablakokat 
ajánl fel kettőt, hármat Eke Ferencként és nem önkormányzatként, csak azért, hogy szebb legyen mint  
a másik. Egy hivatalban az ügyintézés, a hivatal rendje, az ügyek intézése a legfontosabb, nem az,  
hogy hogyan néz ki.  Az majd ki  fog alakulni.  Emlékszik az első önkormányzati  ülésre,  ahol  úgy 
hordták  össze  a  székeket  és  az  asztalokat.  Nem csak  Vitán,  máshol  is  és  lett  belőle  a  Magyar 
Köztársaság, Magyarország legjobban működő ágazata. Az egyetlen sikerágazat, a közigazgatás és az 
önkormányzatiság. Arra kell törekedni, hogy ez továbbra is így legyen és hogy az emberek ne vegyék 
észre,  hogy máshol  van a  hivatal  központja  és  más  irányítja.  A dolgok intéződjenek,  a  feladatok 
adottak,  amit  nem  30  nap  lejártával  kell  megoldani,  hanem  akkor,  amikor  megoldható.  Tartják 
magukat ahhoz, amit a vitai testület egy éve már kinyilvánított, hogy aki együtt akar működni, azokkal  
együtt akarnak működni. 

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere:  Megköszönte  a  hozzászólást.  Jó  volt  hallgatni  a 
történelmet, hisz ezeknek a történéseknek ő maga is aktív részese volt, hiszen 2000-től fogva nagyon 
sok tárgyaláson vannak túl és a jelenlévők biztosan emlékeznek arra, amikor a közoktatásról sokat  
beszéltek és elhangzott egy fontos dolog, amit Eke Ferenc polgármester szeretett volna megvalósítani.  
Ők  ezt  négyesben  megcsinálták  a  lesencei  térségben.  Akkor  ebben  nem  volt  partner  sem 
Balatonederics, sem Nemesvita. Ez inkább a közoktatási kérdésre vonatkozik, nem a közigazgatásira. 
Ennek a motorja személy szerint ő maga és Lesenceistvánd volt és jelentős anyagi feltételeit vállalták 
is. Amit Nemesvita szeretett volna megcsinálni, azt az itteni négyes megcsinálta. 

Eke Ferenc Nemesvita polgármestere: Elmondta, hogy mások azt mondták, hogy lenyúlta az ötletet.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Nem tudja, hogy le volt-e védve ez az ötlet, szerinte ez 
az ötlet nem csak Nemesvitáé, hanem Lesenceistvándé is volt. Nagy támogatója lett volna az oktatási  
együttműködésnek,  de sajnos erre nem került  sor és tisztán emlékszik egy Nemesvitán elhangzott  
mondatra. Kérdés volt, hogy hol legyen a közoktatási székhely? A válasz az volt, hogy legyen ott, aki  
a legtöbbet akar érte tenni. Ő tette fel a kezét és mindenki csak nézett. A legtöbbet akarta tenni és úgy 
érzi, hogy egy volt a sok közül,  aki legtöbbet akart tenni. A Lesencékben meglépték ezt.  Kérdése  

9



Balatonederics és Nemesvita Képviselő-testületéhez, hogy mi a problémájuk Lesenceistvánddal? Ők 
ketten csak egyedül Tomajjal tárgyaltak. Mi az oka annak, hogy a legutóbbi testültei ülésről, ő maga  
kvázi  haza  lett  bocsátva,  míg  Lesencetomaj  polgármestere  ott  maradhatott  és  tárgyalhatott  és  
tárgyaltak is a körjegyzőség kérdéséről. Ezek azok a tüskék. Ez Lesenceistvándnak rettentő sérelmére  
van.  Pontosan  azt  az  alkotókedvű  önkormányzatot  és  polgármesterét  zárták  ki  és  kényszerítették 
kényszerlépésekre, aki a négyesnek a motorja volt. Nem értette, és máig nem érti, hogy mi a probléma.  
Nemesvita  polgármester  miért  nem kereste  meg  Lesenceistvándot  is?  Egy  települést  átugorhatott 
volna. Miért ne lehetne Lesenceistvándon a folytatás? Ha Lesencetomaj hiszik jónak – és azt nem is 
vitatja, hogy geológiailag ő van középen -, de miért kellene Tomajnak is rááldozni sok milliót, mint  
amit Istvándnak kellett annak idején, amikor át kellett alakítani az épületet és mind a két szintet az  
önkormányzat hivatalává áldozták. A postát és a Takarékszövetkezetet is át kellett költöztetni. Legyen 
íve az átalakulásnak. Határozzák meg azt, hogy Lesencetomaj lesz a központ, de ne tegyék be 3 hónap  
alatt  egy  iskolaépületbe.  Annak  biztos  negatív  következményei  lesznek,  hiszen  Istvándon  az 
infrastruktúra ki van építve. A szakmai háttér is biztosított. Nehogy félreértsék a tomajiak, neki nincs 
problémája Tomajjal, hisz ő is ide valósi. Akkor sem kell ekkora butaságot csinálni, hogy 3 hónap 
alatt alakítsanak át valamit valamivé, ami nem annak épült. A jelenlegi istvándi körjegyzőség alkalmas  
arra, hogy az önkormányzati hivatal egy részének biztosítson lehetőséget. Nem gondolja, hogy 13-an 
ott fognak lenni abban az épületben, hiszen valamelyest meg kell osztani a székhely és a kapcsolt  
települések  kirendeltségei  között  az  állományt.  Adjanak  időt  Lesencetomajnak,  hogy  tudja  azt 
átalakítani úgy, ahogyan azt legjobban szükséges. Ne vitassák el azt tőlük. Bármennyire is akar jót  
Balatonederics és Nemesvita, hiszi,  hogy jót akarnak, csak ostobán kezdték. Lesenceistvándnak ez  
rettentő negatív élményeket idéz elő, mert Lesencetomajjal folyamatosan tárgyaltak. Azzal az erővel 
Lesenceitvándot is megkereshették volna. Nem tették. Balatonederics miért nem ragaszkodik ahhoz, 
hogy  ott  legyen  a  körjegyzőség  székhelye?  Istvánd  azért  ragaszkodik,  mert  tudják,  hogy  ez  jól 
működik. Miért nem ragaszkodik? Úgy tűnik, hogy Lesencetomajt Ederics és Vita kiemelik ebből a 
közösségből, a másik három önkormányzat  pedig kénytelen lesz odacsapódni. Ha így állnak fel az  
asztaltól, akkor az nem jó házasság lesz. Színt kellene vallani, hogy mi ez a háttér mutyi, ami alapján  
azok lettek kényszerhelyzetben hozva, akiknek mozdulni kellett volna, de nem csak egy felé, hanem 
mind a négy felé. 

Eke Ferenc Nemesvita polgármestere: Elmondta, hogy teljesen másként látja ez egészet, mint ahogy 
Tóth  Csaba  gondolja.  Az  imént  említette  a  polgármester,  hogy  ő  volt  a  mozgatórugója  a 
közoktatásnak.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Nem az oktatásnak, hanem a lesencei térségnek. 

Eke Ferenc Nemesvita polgármestere: Azt látja, hogy most a közigazgatás átalakításának motorja 
most Mészáros László polgármester kíván lenni, és nagyon jól kezeli a helyzetet. 

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Azért, mert motorjává csinálta Ederics és Vita.

Eke  Ferenc  Nemesvita  polgármestere: Ezen  kívül  kronológiában  neki  más  információi  vannak. 
Tomajjal még el sem kezdtek beszélni, itt már akkor volt egy megbeszélés januárban. Erről 2-3 hete  
hallott először. 

Kígyós Ferenc Lesencefalu polgármestere:  Kérdése, hogy december 17-én kinek volt Szigligettel 
megbeszélése?  Szigliget,  Hegymagas,  Balatonederics  és  Nemesvita  vettek  rajta  részt.  Akkor  még 
eszébe sem jutottak Vitának és Edericsnek ezek a háttértelepülések, mint Lesencetomaj. Ott voltak a  
megbeszélésen a képviselő-testületek. 

Eke Ferenc Nemesvita polgármestere: Elmondta, hogy Szigliget hívta meg őket. A polgármester fél 
órában prezentálta, hogy milyen jó Szigliget. Megnézték a Szigligetről szóló filmet, megvendégelték 
őket és a polgármester elmondta, hogy ők ennek az együttműködésnek látják jövőjét, de sajnos ott sem 
és azóta sem nyilatkozott.

10



Kígyós  Ferenc  Lesencefalu  polgármestere: Elmondta,  hogy  nyilatkozott.  Badacsonytördemic 
elmondta, hogy eddig is megvoltak állami támogatásból, ezután is meglesznek.

Eke Ferenc Nemesvita polgármestere: Erről nem hallott. 

Mészáros László Lesencetomaj  polgármestere:  Ha már  erkölcsről  van szó,  azért  szedte össze a 
gondolatait  és  szánt  rá  néhány  órát,  hogy  folyamatában  vázolja  a  dolgokat.  Nem  tudja  magát  
erkölcsileg negatív színben látni, amikor annak idején Lesencetomajt Kígyós Ferenc és Tóth Csaba 
polgármesterek, illetve testületeik Tomajt olyan helyzetbe hozták, amilyenbe. Ott még ilyen tárgyalás  
sem volt. Lesencetomaj egyedül maradt, mert nélküle eldöntötték a kérdést. Mindezek ellenére húzta 
és  tolta  a  közös  szekeret.  Az  új  történelmi  pillanatban,  amikor  nincs  köznevelése  nincsen  a  
településeknek  ezt  célszerűnek,  és  ésszerűnek  látja,  ez  egy  dolog.  Ezt  lehet  elfogadni,  és  nem 
elfogadni. A múlton rágódni felesleges. Elindult a tárgyalásnál egy olyan folyamat – amit nem tud, 
hogy  tudatos-e  -,  de  már  az  elején  mondta,  hogy  itt  a  tárgyalási  módszerekkel  a  tárgyalás 
tematizálásával lehet ezeket a településeket szét is lökni és lehet egy fele vinni. Ezt el kell dönteni, és  
fel kell vállalni. Ha közösen együtt akarnak dolgozni, akkor azt ki kell mondani. Ha nem akarnak, 
akkor azt is ki kell mondani. Azt, hogy úgy csinálni, hogy megyünk is meg nem is, az egy szép dolog,  
de  nem  célravezető.  Azt  javasolja,  hogy  állapodjanak  meg  minimális  határidőben,  ameddig  a 
potenciális települések döntenek. Ha addig döntenek, döntenek, ha nem, akkor kényszerpályán lesznek 
minden.  Amennyiben  január  1-jével  a  hivatalt  fel  kívánják  állítani,  legkésőbb  október  30-ra 
lényegében meg kell egyezni a hivatal részleteit illetően. Ezt az aprómunkát nem lehet a képviselőkre 
bízni, ezt végezzék el a polgármesterek és a jegyzők. Aki ezt támogatja egy szándéknyilatkozattal, az 
tegye meg most. 

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere:  Lenne egy alternatív javaslata,  csak azért,  mert  úgy 
gondolja ő is megillet pár szót. Érzi Tomaj polgármesterében azt az arroganciát, amivel maga mögött  
tudván Balatonedericset és Nemesvitát. Mindenki tud számolni, nem most jöttek le a falvédőről. Ez az 
egész lényege, bármennyire is nagyra tartják Eke Ferencet, itt azért nagyot hibázott. Nevethet ezen  
cinikusan  a  balatonedericsi  körjegyző  asszony,  de  még  egyszer  megkérdezné  Balatonedericset  és 
Nemesvitát, hogy miért nem elképzelhető hogy átmeneti időre támogassák azt, hogy Lesenceistvándon 
maradhasson meg a közös önkormányzati hivatal és amikorra elkészül a lesencetomaji hivatal – nem 3 
hónap alatt, mert ne szórják össze, hanem csinálják meg tisztességgel -, akkor kerüljön ide a székhely.  
Mi ebből olyan nehéz, hogy nem lehet eldönteni? Nem érti, január 1-én miért kellene szétszedni azt a  
hivatalt,  ami  jól  működik,  hiszen az,  hogy Balatonedericsen is  maradnának munkatársak,  a közös 
hivatal  attól  irányítható  lenne,  a  jegyző  által,  akit  közösen  fognak  kinevezni  a  polgármesterek 
lakosságszám alapú szavazással.   

Eke Ferenc Nemesvita polgármestere: Elmondta, hogy amit most a polgármester úr elmondott, az a 
jelenlegi törvények szerint van, de ők az új törvény szerint szeretnék felállítani,  mert  hivatalt  kell  
felállítani. Ha a székhelyben most megegyeznek és az Lesencetomaj lesz, akkor nem lehet a hivatal 
egy része Lesenceistvándon, mivel Balatonederics még szóba sem került. Edericsen annyi ügyintéző 
lesz, amennyire az önkormányzatok igényt tartanak. Amennyiben az állam nem támogatja, ugyanúgy, 
mint eddig, a nemesvitai és balatonedericsi önkormányzat a saját büdzséjéből támogatni fogja. 

Kígyós Ferenc Lesencefalu polgármestere:  Elmondta,  hogy az „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat székhelye is Lesenceistvándon van, amúgy pedig Tomajon vannak. 

Eke Ferenc Nemesvita polgármestere: Elmondta, hogy az nem a hivatal. 

Kígyós  Ferenc  Lesencefalu  polgármestere: Úgy  gondolja,  hogy  együtt  kell  működni.  Egy 
szándéknyilatkozatot  kiadhatnak.  2002-től  szorgalmazta  az  együttműködést.  Most  is  egyetért  az 
elképzeléssel. Az, hogy kicsit visszatértek a múltba, az azért volt, hogy felvázolják a képviselőknek, 
hogy mi folyik itt. Úgy gondolja, nem egy teljesen tisztességes dolog történt velük szemben. A cél 
teljesen  megfelel  a  mai  Kormány  céljainak,  elvárásainak.  Maximálisan  egyetért,  és  maximálisan  
támogatni fogja. Hozzanak egy szándéknyilatkozatot és mielőtt a testületek döntenek, tegyenek le a  
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polgármesterek és a hozzáértő szakemberek egy olyan javaslatot, hogy a hivatal körülbelül hogy fog 
felállni, ennyi létszámmal. Lesenceistvándon és Balatonedericsen lesz kirendeltség ennyi létszámmal,  
ilyen feladatokkal. Ezek után dönthetnek a testületek és biztos, hogy jól fognak dönteni. 

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere:  Ezek szerint, ha a cél szentesíti az eszközt, mindegy, 
hogy milyen eszközökkel, de meg fogják győzni Istvándot. Nem mindegy, hogy hogyan mennek át  
ebbe az új rendszerbe. Lesencesitvánd rettentő sérelmesnek tartja, hogy senki nem veszi figyelembe  
azokat az erőfeszítéseket, amiket annak idején tettek a lesencei térségért. Tulajdonképpen nyugodtan  
ki lehet mondani, hogy le vannak söpörve az asztalról. Legjobban Edericsen csodálkozik, hogy ilyen 
hihetetlen módon feladták, hogy a körjegyzőség székhelye náluk legyen. Ez érthetetlen számára.

Eke Ferenc Nemesvita polgármestere: Elmondta, hogy 1990-ben is így kezdték. 

Tóth  Péter  Balatonederics  polgármestere: Elmondta,  hogy  szándékosan  nem szólt  eddig,  mert 
elszámolt körülbelül hárommillióig, de még nem ért a végére. Már másodszorra mondja, hogy kikéri 
magának Balatonederics nevében azokat a negatív és teljesen alaptalan vádaskodásokat, amik eddig 
sorjában elhangzottak. Az ostoba döntésektől elkezdve a nem csinálnak semmitig. Nem tartja magát  
semmivel  sem okosabbnak  és  inteligensebbnek  a  kollégáitól,  de  butábbnak  sem.  Kéri,  hogy  ezt  
mindenki jegyezze még, és azt a tiszteletet elvárja mindenkitől a képviselő-testületek felé is, amit ő  
maga is megad. Úgy gondolja, hogy az elmúlt 2 év alatt is így volt. A múlttal nem is tud és nem is  
akar  foglalkozni,  mert  őt  2010-ben  választották  meg  polgármesternek,  addig  nem  dolgozott  a  
közigazgatásban. 2010. októbere óta azon dolgozik, hogy Balatonederics Községben és, nyilván amit a 
régi kollégák tudnak, hisz többször mondták el az eskü szövegét, mint ő, abban biztos, hogy ebben 
kifogás nem lehet,  hogy az eskü szövegéhez tartja magát.  Többször is elhangzik, hogy „x község 
érdekeit  képviselem”.  Ezen  nincs  is  semmi  vita.  2010.  októbere  óta  azon  dolgozik  a  képviselő-
testülettel  és  a  körjegyzőséggel  együtt,  hogy képviseljék  Ederics  érdekeit  és  mindenféleképpen a 
lakosság érdekeit tartsák szem előtt. Az egy másik dolog, hogy közben vannak olyan dolgok, amiket  
be  kell  fejezni  és  ezek  gátat  szabnak  bizonyos  elképzeléseiknek.  Biztosan  szembesültek  azzal  a 
polgármesterek, hogy egy programot nem igazán lehet megvalósítani, mert vannak olyan tényezők,  
amik ezt hátráltatják és néha olyanok is vannak, amik elősegítik. Nem tudja, honnan jött az, hogy 
falhoz állítanának akárkit is. A mutyi szót pedig gyűlöli. Mondja meg valaki, hogy mit jelent a mutyi  
szó?  Kéri  a  képviselőket,  hogy  mondják  el,  hogyan  lettek  tájékoztatva  azokról  a  polgármesteri  
beszélgetésekről,  amik  már  lassan  fél  éve  tartanak.  Az  sem  mindegy.  Ezzel  a  döntéssel,  amit  
meghozott  Ederics képviselő-testülete,  a többiek azt  hiszik,  hogy rosszat  akarnak nekik,  és falhoz 
vannak állítva? Ha tényleg így gondolják, akkor nincs miről beszélni. Azért hozták ezt a döntést, mert  
jobbat  szeretnének  Edericsnek  és  a  térségnek  egyaránt.  Nyilvánvaló,  hogy  pozitív  példa  a  
lesenceistvándi körjegyzőség, ahogy működik jó pár éve. Példa lehetne a Balatonederics és Nemesvita 
Körjegyzősége működése is. Felmerült benne az is, hogy 4-5 éve nem csináltak semmit.  Ha 4 éve 
akartak volna közös hivatalt kialakítani, akkor mi lett volna?

Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Elmondta, hogy Tóth Csaba polgármester szavai az 
előbb arra vonatkoztak, hogy kiverjék a biztosítékot Balatonedericsnél, de ne hagyják magukat! Itt 
együttműködésről  van szó és nem arról,  hogy hogyan hergeljék fel egymást.  Szerinte ennek nincs  
értelme.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere:  Egyetlen  dolgot  szeretne hozzáfűzni.  Kérdése,  hogy 
szerintük hogy érezte  magát,  amikor  Balatonedericsen  voltak legutóbb testületi  ülésen,  és  neki  el 
kellett jönnie, de Mészáros polgármester úr maradhatott. Az edericsiek és a vitaiak tudják ezt nagyon  
jól.

Tóth  Péter  Balatonederics  polgármestere: Elmondta,  hogy  az  önkormányzatiság  autonómiája 
majdhogynem végtelen. 

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Tulajdonképpen ez biztos a bizalmat erősítette benne is 
a képviselő-testületében is, miután ezt elmondta nekik. 
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Mészáros  László  Lesencetomaj  polgármestere: Ezzel  kapcsolatban  a  következőket  szeretné 
elmondani. Napirendi pont volt még, ami személy szerint rá vonatkozott. Ettől függetlenül bármelyik 
polgármester elmehet a másik testülethez, sőt kutya kötelessége elmenni.

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere: Elmondta,  hogy  szívesen  ott  maradt  volna,  de  azt 
mondták, hogy ne maradjon. 

Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Miért nem maradt? Nem zavarta ki senki. 

Eke Ferenc Nemesvita polgármestere: Elmondta, hogy Csali János képviselő kérdezte, hogy, ha ott 
van a két polgármester, akkor mondanak-e valamit? Mivel nem volt tárgya a megbeszélésnek így nem 
beszéltek róla.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Úgy gondolja, hogy nem volt egészséges, hogy amikor 
40 perc múlva átment a falun, akkor Mészáros László még ott volt. 

Csali János képviselő: Elmondta, hogy együttes ülés volt és felvetette a kérdést a közös hivatalról. 
Szeretett volna hallani a dologról. Mivel nem volt napirend, nem foglalkoztak a kérdéssel. Tóth Csabát  
senki nem küldte el, ilyen nem hangzott el. 

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Úgy látszik a képviselő úrban is  átértékelődött  ez a 
dolog.

Mészáros  László  Lesencetomaj  polgármestere: Elmondta,  hogy  két  önkormányzat  már  hozott 
szándéknyilatkozatot.  Úgy  gondolja,  hogy  maradhatnak  egy  olyan  határozati  javaslatban,  hogy 
Lesencetomaj  székhellyel,  Balatonederics  és  Lesenceistvánd  kirendeltségekkel,  valamint  a  kisebb 
településeken  –  Uzsán,  Lesencefaluban  és  Nemesvitán  –  ügyfélfogadási  idők  meghatározásával,  
valamint amennyiben saccolható, létszám meghatározásával álljon fel, jogilag 2013. január 01-től a 
közös önkormányzati hivatal. A közös önkormányzati hivatal létrehozására a megállapodás részleteit a 
polgármesterek  és  a  jegyzők  dolgozzák  ki  október  30-ig  és  legkésőbb  november  első  hetében 
terjesszék a testületek elé. Amennyiben a testületek ezt megfelelőnek tartják, fogadják el. A testületek  
felhatalmazzák  a  polgármestereket  és  a  jegyzőket  a  tárgyalásra,  valamint  egy  minimális 
együttműködési  keretet  is  meghatároznak.  Mindenki  most  eldöntheti,  hogy  hajlandóak-e  ezt 
támogatni, vagy sem.

Kovács  Károly  Uzsa  polgármestere: Véleménye  szerint  most  egy  szándéknyilatkozatot  kellene 
elfogadni, amiben bent kellene lennie annak, illetve a jegyzők dolgozzák ki pontosan a létszámokat, 
hisz az lényeges dolog.

Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Úgy gondolja, hogy ez október 30-ig megtehető. 

Nagyné Simon Margit körjegyző: Elmondta, hogy a költségvetési törvény még módosulhat és épp a 
mai  sajtóban  jelent  meg,  hogy jóval  nagyobb  az  államháztartás  hiánya,  mint  azt  várták.  Azok  a 
számok,  amik  a  költségvetési  törvénymódosításban  vannak,  azok  az  önkormányzatok  számára 
kedvezőek. Nem gondolja, hogy ennyi pénz jut rá és felelősséggel lehet ezt kidolgozni október 30-ig.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Véleménye szerint sem látható ez még október 30-ig. 

Kovács Károly Uzsa polgármestere: Azt mondja, hogy nem biztos abban, hogy vérveszteség nélkül 
meg lehet ezt oldani. Erről is beszélni kellene a polgármestereknek. Nyilván igaza van Eke Ferencnek 
abban, hogy egy körjegyzőségnek, önkormányzati hivatalnak a szakmai munkáját a szakmai munka 
elvégzésének minősége jellemzi. Abban viszont nem ért egyet, hogy teljesen mindegy, hogy milyen 
ajtón megy be az ügyfél. Ha csinálnak egy hivatalt, akkor az olyan legyen, hogy senki ne féljen attól,  
hogy rászakad a mennyezet. Alakítsák ki szépen.
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Eke  Ferenc  Nemesvita  polgármestere: Teljes  mértékben  egyetért  ezzel.  Bizonyára  Mészáros 
polgármester úr úgy fogja kialakítani, ahogy az istvándi hivatal is ki lett alakítva. Először összeáll  
majd  a  hivatal,  majd  pályázati  pénzekből  és  egyéb  pénzekből  meg  lehet  csinálni.  Ezelőtt  másfél  
hónappal Mészáros úr azt nyilatkozta, másfél hónapja, mikor megállapodtak, hogy egy hónapon belül 
mindenki szándéknyilatkozatot hoz, amit Ederics és Vita megtett, más senki, hogy erejét nem kímélve 
azon lesz, hogy olyan helyzet alakuljon ki, ami az európai normáknak megfelel.

Kovács  Károly  Uzsa  polgármestere: Kérdése,  ha  nem tud  kialakulni,  akkor  miért  nem jó  az  a 
megoldás, amit Tóth Csaba javasolt?

Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Elmondta, hogy minden határidő kérdése. 

Eke Ferenc Nemesvita polgármestere: Elmondta, hogy 16-an Istvándon sem férnek el. 

Kovács Károly Uzsa polgármestere: Kérdése, hogy itt el fognak férni?

Eke Ferenc Nemesvita polgármestere: Nem kell mindenkinek itt lennie, de ezt majd eldöntik. Úgy 
gondolja, hogy a hivatalt annak vezetője fogja vezetni. Ha minden lépésbe bele akarnak szólni, annak 
nem lesz jó vége. Az elején lehet beleszólni, mert minél többet beszélnek róla, annál jobb döntés fog  
születni. 

Mészáros László Lesencetomaj polgármestere:  Elmondta,  hogy október 30-ig ki fog az derülni, 
hogy Lesencetomaj milyen határidőre tudja azt az infrastruktúrát biztosítani. 

Kígyós  Ferenc  Lesencefalu  polgármestere:  Javasolja,  hogy Mészáros  polgármester  úr  javaslatát 
fogadják el és hozzák meg a szándéknyilatkozatot. Ha meglesznek a mutatók, hogy mire számíthatnak, 
akkor  döntsenek  a  testületek.  Egyeztessenek  a  polgármesterek  és  kapjanak  szakmai  anyagot  a 
körjegyzőségről. 

Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Elmondta, hogy október 30-ig van egy hónap, addig 
ezeket meg lehet beszélni. November első hetében közös képviselő-testületi ülésen az előterjesztések 
alapján tudnak dönteni a testületek. Ha október 30-ig Tomaj nem tudja biztosan megmondani, hogy el 
tudja-e helyezni a hivatalt, akkor nem érdemli meg, hogy székhelytelepülés legyen. Október 31-ig a 
járások is  megállapodásokat  kötnek az  önkormányzatokkal  a létszámokat  illetően.  Javasolta,  hogy 
november első hetében legyen meg a dokumentum a lényeges sarokpontokkal, időpontokkal és 90 %-
os létszámmal.
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a javaslatot.

Lesencetomaj  Község  Önkormányzata  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül,  
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

90/2012. (X.01.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesencetomaj Község Önkormányzata  Képviselő-testülete 
előzetesen  nyilatkozik  arról,  hogy  Lesenceistvánd, 
Lesencefalu,  Uzsa,  Balatonederics  és  Nemesvita  Községek 
Önkormányzatával,  Lesencetomaj  székhellyel,  az 
önkormányzatok által igényelt kirendeltségek, ügyfélfogadási 
helyek  fenntartásával  közös  önkormányzati  hivatalt  kíván 
alakítani 2013. január 01-i hatállyal.
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2. Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
megállapodás  előkészítése  érdekében  felkéri  a 
polgármestereket és a körjegyzőket,  hogy 2012. október 30. 
napjáig  a  közös  önkormányzati  hivatal  létrehozásával 
kapcsolatban a részleteket dolgozzák ki,  ezt követően 2012. 
november  10.  napjáig  Lesencetomaj  polgármestere 
kezdeményezze 6-os képviselő-testületi ülés összehívását.

3. Lesencetomaj Község Önkormányzata  Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy a 6-os képviselő-testületi ülésen 
a  közös  önkormányzati  hivatal  épületéről,  az  épület 
felújításával,  átalakításával,  ezen  munkálatok  várható 
befejezésével  kapcsolatos  részletekről  tájékoztassa  az 
érintetteket.

Határidő: 1. pont esetében: folyamatos, legkésőbb 
2013. január 01.

2. pont esetében: 2012. október 30. ill.
2012. november 10.

3. pont esetében: 2012. november 10.

Felelős: polgármester,
körjegyző

Uzsa Község Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az  
alábbi határozatot hozta:

111/2012. (X.01.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Uzsa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
előzetesen  nyilatkozik  arról,  hogy  Lesenceistvánd, 
Lesencefalu,  Lesencetomaj,  Balatonederics  és  Nemesvita 
Községek  Önkormányzatával,  Lesencetomaj  székhellyel,  az 
önkormányzatok által igényelt kirendeltségek, ügyfélfogadási 
helyek  fenntartásával  közös  önkormányzati  hivatalt  kíván 
alakítani 2013. január 01-i hatállyal.

2. Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert  és a körjegyzőt,  hogy a közös önkormányzati 
hivatal  létrehozásával  kapcsolatos  megállapodást  előkészítő 
munkálatokban vegyen részt. 

Határidő: 1. pont esetében: folyamatos, legkésőbb 
2013. január 01.

2. pont esetében: 2012. október 30. 

Felelős: polgármester,
körjegyző
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Lesencefalu  Község  Önkormányzata  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül,  
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

59/2012. (X.01.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Lesencefalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
előzetesen  nyilatkozik  arról,  hogy  Lesenceistvánd,  Uzsa, 
Lesencetomaj,  Balatonederics  és  Nemesvita  Községek 
Önkormányzatával,  Lesencetomaj  székhellyel,  az 
önkormányzatok által igényelt kirendeltségek, ügyfélfogadási 
helyek  fenntartásával  közös  önkormányzati  hivatalt  kíván 
alakítani 2013. január 01-i hatállyal.

2.  Lesencefalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
felkéri  a  polgármestert  és  a  körjegyzőt,  hogy  a  közös 
önkormányzati  hivatal  létrehozásával  kapcsolatos 
megállapodást előkészítő munkálatokban vegyen részt. 

Határidő: 1. pont esetében: folyamatos, legkésőbb 
2013. január 01.

2. pont esetében: 2012. október 30. 

Felelős: polgármester,
körjegyző

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül,  
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

111/2012. (X.01.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
előzetesen  nyilatkozik  arról,  hogy  Uzsa,  Lesencefalu, 
Lesencetomaj,  Balatonederics  és  Nemesvita  Községek 
Önkormányzatával,  Lesencetomaj  székhellyel,  az 
önkormányzatok által igényelt kirendeltségek, ügyfélfogadási 
helyek  fenntartásával  közös  önkormányzati  hivatalt  kíván 
alakítani 2013. január 01-i hatállyal.

2. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felkéri  a  polgármestert  és  a  körjegyzőt,  hogy  a  közös 
önkormányzati  hivatal  létrehozásával  kapcsolatos 
megállapodást előkészítő munkálatokban vegyen részt. 

Határidő: 1. pont esetében: folyamatos, legkésőbb 
2013. január 01.

2. pont esetében: 2012. október 30. 

Felelős: polgármester,
körjegyző
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Eke Ferenc Nemesvita polgármestere:  Elmondta, hogy meg kívánja erősíteni a képviselő-testület 
által hozott határozatát a közös önkormányzati hivatallal.

Tóth Péter Balatonederics polgármestere: Elmondta, hogy ők is fenntartják korábbi határozatukat. 

Mészáros  László  Lesencetomaj  polgármestere: Elmondta,  hogy  Balatonederics  és  Nemesvita 
képviselő-testülete már meghozta ezzel kapcsolatban a határozatot.

Több napirendi pont nem lévén a 6-os együttes nyilvános ülést 19.35 órakor bezárta.

K.m.f.

  Tóth Csaba Mészáros László Kígyós Ferenc
  polgármester    polgármester  polgármester
Lesenceistvánd     Lesencetomaj  Lesencefalu

Kovács Károly Tóth Péter Eke Ferenc
 polgármester  polgármester  polgármester
      Uzsa Balatonederics                Nemesvita

Dr. Takács Nóra Nagyné Simon Margit
     körjegyző           körjegyző

Sáfár Béla Völgyi Antalné Gelencsér Ferencné Kulcsár Gábor
  jegyzőkönyv hitelesítő       jegyzőkönyv-hitelesítő

17


