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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Uzsa Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete  és  Zalahaláp  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2012. 
október 31-én (szerda) 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Ülés helye: Lesenceistvánd, Művelődési Ház kisterme

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester,

Nagy Károly alpolgármester,
Orbán Kálmán képviselő,
Varjúné Fodor Edit képviselő

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Kovács Károly polgármester,

Perger István alpolgármester,
Gábor Oszkár képviselő,
Sári Lajos képviselő

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Bedő Lajos Sándor polgármester,

Takács Zoltán alpolgármester,
Igaz Sándor alpolgármester,
Hubert János Csaba képviselő,
Illés Ferenc képviselő,
Illés József képviselő,
Szencz Lajosné képviselő

Tanácskozási joggal: Dr. Takács Nóra körjegyző
Dr. Gelencsér Ottó körjegyző

Jegyzőkönyvvezető: Pappné Enyingi Anikó számviteli ügyintéző

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy 
az ülés  Lesenceistvánd Község Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  21.  §-a,  valamint 
Uzsa  Község  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  21.  §-a,  és  Zalahaláp  Község 
Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  alapján  szabályszerűen  került  összehívásra.  A 
jelenléti  ív alapján megállapította,  hogy Lesenceistvánd Képviselő-testülete részéről a megválasztott  5  
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képviselőből 4 képviselő, Uzsa Képviselő-testülete részéről a megválasztott 5 képviselőből 4 képviselő,  
Zalahaláp  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  részéről  a  megválasztott  7  képviselőből  7 
képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testületek együttes ülését megnyitja. 

Bedő Lajos Sándor polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hubert János és ………………. javasolta.

Zalahaláp Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  
nélkül Hubert Jánost jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.

Zalahaláp Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  
nélkül ………………………………. jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Szavazásra bocsátotta a napirendet.

Lesenceistvánd Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag  
-, Uzsa Képviselő-testülete 4 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a napirendet az  
alábbiak szerint állapította meg:

Zalahaláp Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  
nélkül az alábbi határozatot hozta:

/2012. (X.31.) Z.T.Ö. számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Közös  Önkormányzati  Hivatal  létrehozása, 
alapdokumentumok első fordulóban történő tárgyalása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Kovács Károly polgármester
Bedő Lajos Sándor polgármester

NA P I R E N D :

1.  Közös  Önkormányzati  Hivatal  létrehozása,  alapdokumentumok  első  fordulóban  történő 
tárgyalása

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere  a  napirendek  elfogadását  követően  rátért  a  napirendek 
tárgyalására.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1  .  Közös  Önkormányzati  Hivatal  létrehozása,  alapdokumentumok  első  fordulóban  történő   
tárgyalása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
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Kovács Károly polgármester
Bedő Lajos Sándor polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere:  Elmondta,  hogy  a  zalahalápi  polgármesterrel  már 
megbeszélték,  hogy  a  halápi  testület  időt  fog  szakítani  arra,  hogy  megnézzék  a  lesenceistvándi 
intézményeket  és  az  istvándi  testület  is  szívesen  ellátogatna  Zalahalápra,  hogy megnézzék,  hogy an 
működik az ottani közszolgáltatás. A napirenddel kapcsolatban elmondta, hogy az írásos anyag kiküldésre 
került.  Az  előterjesztés  nagyon  jó,  minden  lényeges  információt  tartalmaz.  Úgy  gondolja,  hogy  a  
meghatározott létszámmal költség hatékonyan tud majd működni a közös hivatal. A megmaradt állomány 
megfelelő szakmai képzettséggel rendelkezik ahhoz, hogy ellássa a feladatokat.  Bízik abban, hogy az  
elkövetkezendő két  évben olyan  jól  össze tudnak csiszolódni  az önkormányzatok,  hogy 2014 után is  
versenyképes lesz ez a felállás. 
Vitára bocsátotta a napirendet.

Igaz Sándor  képviselő:  Módosító  indítványt  kíván  tenni  az  írásos  előterjesztéshez.  Elmondta,  hogy 
szeretné, hogy ha pénzügyekről  van szó a hivatallal  kapcsolatban, akkor ne csak véleményezési  joga  
legyen a tagönkormányzatoknak. A jelenlegi esetben a lesenceistvándi polgármester kötelezettséget róhat  
a  másik  két  polgármesterre.  Kérte,  hogy  egyetértési  joguk  legyen  a  tagönkormányzatok  
polgármestereinek.  Másik  kérése,  hogy  a  nem  székhely  településeken  történő  köztisztviselők 
kinevezéséhez  ne  csak  a  székhely önkormányzat  polgármesterének  legyen  joga.  Nem lenne  jó,  ha  a 
székhely  önkormányzat  polgármestere  a  képviselő-testületen  keresztül  érvényesíthetné  az  akaratát  a  
másik két településen. Kérése, hogy a kinevezéseknél se csak véleményezési, hanem egyetértési joguk 
legyen a polgármestereknek. 

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere: Megköszönte  a  hozzászólást.  Elmondta,  hogy  nem 
feledkezett  meg  arról,  hogy  a  két  körjegyzőség  dolgozóit  minél  hamarabb  össze  kellene  ismertetni 
egymással  annak  érdekében,  hogy  januártól  zökkenőmentesen  tudjanak  együttdolgozni.  Kérdése  a 
körjegyzőkhöz, hogy a módosító javaslatoknak van-e jogi aggálya?

Dr. Gelencsér Ottó körjegyző: Nincs.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Nincs.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy elfogadja és támogatja is a módosítást. A 
gesztor önkormányzat polgármestere csak előirányzatokon belül jogosult engedélyezni a jegyző számára 
a  döntéshozatalt  hiszen  nincs  arra  felhatalmazása,  hogy olyan  pénzeket  kezdjen  el  elosztani,  ami  a  
költségvetésben nem szerepel. Elmondta, hogy ha a jelenlegi formában maradt  volna a megállapodás,  
akkor sem csinálta volna, és akkor is mindent megbeszélt volna a másik két polgármesterrel. Kérdése a  
körjegyzőkhöz,  hogy amikor szavazásra bocsátja a kérdést és aláíráskor már a módosításokkal fogják  
elfogadni és aláírni?

Dr. Gelencsér Ottó körjegyző: Természetesen.

Szencz Lajosné képviselő: Javaslata, hogy a Társulási megállapodás 21. pontját egészítsék ki azzal, hogy 
a 3 napot meghaladó szabadság esetén is ki kelljen kérni a polgármesterek véleményét. Elmondta, hogy jó  
jegyzőjük  van.  Ezt  a  megállapodást  nem egy ciklusra  kötik,  hanem hosszú távra.  Javasolja,  hogy c)  
pontba vegyék be a szabadság kérdését is. 

Dr. Gelencsér Ottó körjegyző: Kérdése, hogy a 3 nap legyen belevéve és az aljegyzőre is vonatkozzon?

Szencz Lajosné képviselő: Igen. Ki tudja, 10 év múlva ki lesz a jegyző vagy az aljegyző?
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Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az aljegyző felett a munkáltatói jogkört a jegyző gyakorolja. 

Szencz Lajosné képviselő: Elmondta, hogy a 21.) ponthoz is hozzá kell írni és a 22.) ponthoz is. 

Tóth  Csaba  polgármester: Kérdése,  hogy  a  polgármesterek  véleményét  vagy  egyetértését  kelljen 
kikérni?

Szencz Lajosné képviselő: Egyetértését.

Tóth Csaba polgármester: Ezek szerint a 21.) pontban a vélemény helyett egyetértés szerepeljen és a 
22.) pontban is. Igaz Sándor képviselőtől kérdezi, hogy az ő javaslata melyik pontra vonatkozott?

Igaz Sándor képviselő: Elmondta, hogy a 10.) pont körül volt.

Tóth Csaba polgármester: A 10.5.) pont. Ez a pont is ki lesz javítva. 

Szencz  Lajosné  képviselő: Elmondta,  hogy a  13.)  pont  b)  variációját,  a  Másik variációt  támogatja.  
Véleménye szerint az egy kicsit konkrétabb. 

Nagy  Károly  alpolgármester:  Elmondta,  hogy  a  13.2.)  pontban  van,  hogy  „a  közös  hivatal 
ügyfélszolgálati helyén az e célra kijelölt helyiségben a szükséges bútorok, gépek és berendezéseket a  
közös önkormányzati hivatal használatába került eszközökből kell biztosítani”. Úgy tudja, hogy van olyan  
gép és bútor, amit be kell vinni a járási hivatalhoz, még a szemétkosarat is. Felmerült benne az a kérdés,  
hogy az eszközállomány, ami most rendelkezésre áll, arról történt-e olyan felmérés, hogy azok tecnikailag 
megfelelőek-e? Kell-e erre a célra költeni?

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy mivel Sáska és Zalahaláp Körjegyzősége is megszűnik, és a 
„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége is megszűnik, így mindkét félnek osztozkodnia kell. Ez a  
közös  tulajdonban  lévő  tárgyakat  érinti.  Ami  csak  pl.  Istvánd  tulajdonában  van,  azokat  nem  tudja 
megmondani. Az itteni hivatalban a bútorzat egy része közös, de az informatikai rendszer nagy része  
Lesenceistvánd tulajdonában van, mivel pályázati  pénzből szerezték be. Ez nem zárja ki azt, hogy ha 
Lesencetomajnak szüksége van pl. 2 számítógépre, az itteni hivatalnak pedig nincs, akkor ne adnák neki. 
Úriember módjára szeretnének elválni a partnertől. A bútorzat és az épület egyértelműen elég lesz. Több 
olyan bútor van, ami az adott irodába lett legyártva. A Kormányhivatal elviszi annak az irodának a teljes  
felszerelését, ahol az az ügyintéző dolgozik, akit elvisznek. 

Dr.  Gelencsér  Ottó  körjegyző: Elmondta,  hogy  a  járási  hivatal  csak  használatba  viszi  el  a 
berendezéseket. 

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy Lesenceistvándon összesen 5 munkaállomás kell a jegyzővel 
együtt. 

Szencz Lajosné képviselő: Elmondta, hogy Zalahalápon nem kellett vásárolni semmit a hivatalhoz. A 
számítógépek lecseréléséhez hozzájárult Sáska pár százezer forinttal. Ezen kívül sem a hivatal építéséhez,  
sem a bútorokhoz, semmihez nem járultak hozzá. 

Tóth Csaba polgármester: Úgy gondolja, hogy logikusak a felvetések és kérte a jegyző urat, hogy a 
módosításokat  tegye  meg.  A  javaslatok  a  képviselők  biztonságérzetét  növelik  a  tekintetben,  hogy 
rákényszerítik a polgármestereket az együttműködésre. 

Takács Zoltán alpolgármester: Elmondta, hogy a 4.) pontot, a Közös Önkormányzati Hivatal jogelődjei 
pontot kiegészítené azzal, hogy fel kellene sorolni azokat a településeket, akik a körjegyzőséget alkották, 
valamint,  hogy az érintett körjegyzőségek megszűntetésével, átszervezésével,  pénzügyi  elszámolásával  
kapcsolatos minden terhet, kötelezettséget a korábbi fenntartó önmaga, önállóan vállal. 
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Tóth Csaba polgármester: Úgy tudja,  hogy ezt  magasabb szintű jogszabály leszabályozza.  Egyetért 
azzal, hogy a települések nevei legyenek felsorolva. A Zalahaláp-Sáska Települések Körjegyzőségével  
kapcsolatos december 31-ig előállt problémákra Zalahaláp-Sáska köteles figyelni, a Lesence Völgyében a  
négy településnek kell figyelni. A körjegyzőségek jogutódlással szűnnek meg.  

Takács Zoltán alpolgármester: Úgy gondolja, ha le van írva, az megnyugtatóbb. 

Dr. Gelencsér Ottó körjegyző: Bele lehet írni. 

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  nem  kell  egymás  helyett  kötelezettséget  vállalni.  A 
jogelődök kötelezettségeiért a jogutódok nem vállalnak kötelezettséget, tehát például Zalahalápnak nem 
kelljen a lesenceistvándi kötelezettségekért felelni. 

Szencz Lajosné képviselő: Úgy gondolja, hogy azt a 7.) és 8.) pont körül kellene beírni, vagy egy új 
pontba. A 4.) pontba nem lehet.

Tóth Csaba polgármester: A 4.) pontba a négy települést fel lehet sorolni. A másik javaslatot egy másik 
ponthoz, vagy külön pontba lehetne leírni, ezt majd a jegyzők eldöntik.

Takács  Zoltán alpolgármester: A 13.)  pont  Másik variációjánál  számára  nem egyértelmű  a  hivatal  
ingóságának a székhelyen és kirendeltségeken történő átadása. Javasolja, hogy a közös önkormányzati  
hivatal működtetéséhez vagyon, amely 2012. december 31-ig a jogelőd szerv tulajdonában áll, a korábbi  
fenntartót illesse meg. A 2013. január 1. napja után szerzett közös vagyon szerződő feleket finanszírozás  
arányában  illesse  meg.  A  közös  önkormányzati  hivatal  működési  költségéből  finanszírozott  vagyon  
szerződő  feleket  tárgyévet  megelőző  év  január  1-i  lakosságszám arányában  illesse  meg.  Javasolja  a 
kiegészítést.

Dr. Gelencsér Ottó körjegyző: Semmi akadálya. 

Takács Zoltán alpolgármester: A 13.) pont Másik variációban szerepel, hogy a közös önkormányzati  
hivatal „átveszi a székhelyen és a kirendeltségen a hivatali épületekben a közös hivatal feladatellátásához  
szükséges tárgyi eszközöket, berendezési és felszerelési tárgyakat leltár szerint”.

Dr. Gelencsér Ottó körjegyző: Elmondta, hogy használatra veszi át. 

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző: Ha  jól  értelmezi,  akkor  a  13.)  pont  b)  variációjának  13.1.)  pontjáról 
beszélnek, ahol szeretné az alpolgármester úr, ha az imént elmondott szöveg szerepelne.

Takács Zoltán alpolgármester: Igen.  

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző: Tehát  legyen  egyszer  letisztázva  2012.  december  31-ig  és  egyszer 
letisztázva az utána következő időszakra.

Takács Zoltán alpolgármester: Így van. 

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  bele  lehet  ezt  írni,  de  véleménye  szerint  enélkül  is 
egyértelmű ez a dolog. Nem is lehetne másként.

Takács Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint kétértelmű, mert a kirendeltségen és a székhelyen a 
hivatal feladatához szükséges tárgyi eszközöket használják. Ha most nincs letisztázva, akkor keveredhet a  
dolog. 

Szencz Lajosné képviselő: Elmondta, hogy mindenhol használatról beszél a megállapodás. A közösen 
szerzett vagyonról nem szól. Ha már most beleírják, akkor később nem lehet vita.  
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Tóth Csaba polgármester: Egyértelmű, hogy amit eddig megszereztek az önkormányzatok, az az övék. 
Amit  bevisznek  a  közösbe,  az  azé,  akié,  amit  pedig  közösen  szereznek,  olyan  arányban  az  
önkormányzatoké, amilyen arányban hozzájárultak. Ezt kellene megfogalmazni.

Dr. Gelencsér Ottó körjegyző: Elmondta, hogy így is lesz megfogalmazva. 

Szencz Lajosné képviselő: Elmondta, hogy a 13.1.) pontot kell kiegészíteni.

Tóth Csaba polgármester: Úgy gondolja, hogy túl lett szabályozva.

Dr.  Gelencsér  Ottó  körjegyző: Elmondta,  hogy  a  törvény  lehetővé  teszi.  Minden,  amit  a  felek 
szükségesnek tartanak, azt beleírhatják. Jobb ezt előre leírni.

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  ha  magából  indul  ki,  akkor,  amit  más  megszerzett 
vagyontárgyat, ahhoz neki semmi köze és nem is akar jogot formálni rá, de nem biztos, hogy mindenki  
így gondolkodik. Természetesen legyen leszabályozva, ha az alpolgármester úgy így kívánja. Itt nem az  
épületekről van szó.

Takács Zoltán alpolgármester: Elmondta, hogy az ingóságokról van szó. A másik dolog: nem találta a 
megállapodásban, de belevenné azt is, hogy a hivatali épületekben történő értéknövelő beruházás minden 
esetben a tulajdoni lapon szereplő tulajdonost/tulajdonosokat terhelje. 

Kovács Károly Uzsa polgármestere: Úgy emlékszik, hogy ez bent van a megállapodásban. 

Tóth Csaba polgármester: Úgy gondolja, hogy ezt nem jó beletenni, mert ha például Uzsa úgy dönt,  
hogy  hozzájárulna,  akkor  Lesenceistvánd  nagyon  szívesen  megengedi,  hogy  hozzájáruljon  és 
tulajdonrészt is adnak olyan arányban, amilyen arányban hozzájárultak.  

Takács Zoltán alpolgármester: Úgy gondolja, ha „romlik a házasság”, akkor lesz ebből baj. 

Tóth  Csaba  polgármester: Ha  viszont  ezt  leszabályozzák,  akkor  kizárják  annak  lehetőségét,  hogy 
hozzájáruljanak.

Dr.  Gelencsér  Ottó  körjegyző: Elmondta,  hogy  bele  lehetne  írni,  hogy  ellentétes  megállapodás 
hiányában. Ha megállapodnának, akkor ne legyen kizárva ennek a lehetősége. 

Kovács Károly Uzsa polgármestere: Elmondta, hogy az a) variáció 1. pontjában van bent.

Szencz Lajosné képviselő: Elmondta, hogy a b) variáció lesz elfogadva.

Tóth Csaba polgármester: Úgy gondolja, hogy az a) variációból át lehetne ezt tenni a b) variációba. 

Takács  Zoltán  alpolgármester: Elmondta,  hogy még  egy dolog  van,  amit  nagyon  hiányol.  Ahogy 
kiolvasta, az állami normatíva, ami 4.500.000 Ft be lett szorozva a 11 fővel. Van egy képlet, ami szerint  
ki kell számítani ebben az esetben 3.000 fő alatt a hivatal létszámát. A képlet alapján, ha kiszámolják és a  
székhely település  adóalapjának  a  mindenkori  2  %-ának,  most  csak  az  1  % adóalap  csökkentésével 
számolva, valamint a gépjárműadó 40 %-ával és az egyébként bevett összeg, másik adónak a felével, ha 
ez ki lett volna számolva, akkor teljesen más számokat láttak volna. Most a maximális 11 fő be lett állítva 
a 4.580.000 Ft-tal. Az ő számítása szerint ez 8 fő. A korrekciós szám a 3 település vonatkozásában 0,77,  
tehát az egyik négyórás munkaidő, akkor a bekalkulált 11 főt valakinek meg kell fizetni. 

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy nagyon jó köztisztviselő lenne az alpolgármester úrból, mert 
ilyen mélységig belement. Van a számolásban 1-2 tárgyi tévedés. Az adókérdés, a 0,5 %, ami 1 volt, ez 
nem  a  körjegyzőség  finanszírozása,  hanem  az  önkormányzat  egyéb  finanszírozására  vonatkozik.  A 
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körjegyzőség finanszírozására van egy képlet, ami alapján ki lehet számolni egy bizonyos létszámkeretet,  
ami pontosan 10,61 fő. 

Takács Zoltán alpolgármester: Elmondta, hogy ez nincs bent az anyagban, és ez a baj.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta,  hogy bent  van.  Nem tudják  eldönteni,  hogy a  10,61-et  10-re 
kerekítsék-e és azzal kell-e beszorozni a 4.580.000 Ft-ot. Ezért lett az anyagban 11 fővel beszorozva.  
Igazából  ez  48.593.000 Ft  és  erre  a kérdésre  fel  is  készültek,  hisz  az  előterjesztés  elkészülte  után a 
jegyzők és a polgármesterek tárgyaltak ebben a témában ma délelőtt. Nem tudják, hogy jogilag a 11 főt  
vegyék-e figyelembe, vagy a 10,61-et. A 10,61-es szorzóval jött ki a 48.593.000 Ft, a 11-es szorzóval 
pedig 50.300.000 Ft. Javasolja, hogy 48.593.000 Ft-tal számoljanak, és ha pozitív meglepetés éri őket, 
akkor annak csak örülhetnek. 

Takács Zoltán alpolgármester: Kérdése, ha egyik szorzó sem jó, hanem a 8-as lesz a jó, akkor ki fizeti a  
különbséget?

Tóth Csaba polgármester: Ki van zárva, hogy a 8-as szorzó lesz a jó.

Takács Zoltán alpolgármester: Elmondta, hogy nála nincs kizárva. 

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  ha  úgy  lesz,  akkor  felesleges  volt  a  képlet  kiszámítás. 
Lakosságszám arányosan biztosan több jön ki. 

Takács Zoltán alpolgármester: 3.000 fő felett biztosan.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az sem biztos, hogy ez a képlet így marad. 

Takács  Zoltán  alpolgármester: Elmondta,  hogy  mivel  tervezet,  természetesen  módosulhat,  minden 
képlékeny. 

Tóth Csaba polgármester: Tájékoztatta a képviselőket,  hogy a módosításban egyenlőre ezt adták le, 
ezzel kell számolni. Egy bizonytalansági tényező van, hogy a kerekítési szabályoknak megfelelően kell-e  
számítani  a normatívát,  vagy pedig a két tizedes jegyig kerekített  szorzóval.  Jobb lenne, ha a felfelé  
kerekített számmal számolhatnának. Úgy gondolja, inkább számoljanak kevesebbel. Ha ezen a számon 
változtatnak, akkor majd azzal kell számolni. Azt nem tudják befolyásolni. Befolyásolni azt tudják, hogy 
hogyan működtetik majd az épületeket, hogyan lesz majd a takarítás, ami egyébként a települések dolga 
lesz. Nem gondolja, hogy ebben most változtatni kellene. Mindenki ezzel az adattal kell, hogy számoljon,  
mert senki nem tudja, mi lesz később. 

Takács  Zoltán alpolgármester: Elmondta,  hogy lenne egy javaslata,  ami  nem arra  irányul,  hogy a 
három település ne működjön együtt, de van egy olyan információja, hogy 2 hét múlva dönt a Kormány.

Sári Lajos képviselő: Ezek szerint azt akarja mondani az alpolgármester úr, hogy most ne döntsenek a 
közös hivatal megalakulásáról, mert semmi értelme.

Takács Zoltán alpolgármester: Értelme lesz, de 2 hét múlva változhatnak a dolgok.

Sári Lajos képviselő: Elmondta, hogy nincs 2 hetük.

Takács Zoltán alpolgármester: Miért nincs? Még van 3 hónapuk.

Szencz Lajosné képviselő:  Elmondta,  hogy kijött  az önkormányzati  törvény és az ahhoz kapcsolódó 
jogszabályok,  ami  leírja,  hogy a  képviselő-testületek mi  a  feladata.  Többek között  az önkormányzati  
hivatal létrehozása az állami és a helyi feladatok megoldására. Az önkormányzati törvényben sincs benn,  
hogy honnan veszik elő a pénzt. Törvénysértést követ el az, aki ezeket a feladatokat nem látja el. Ettől  
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kezdve mondhatja ő azt, hogy ez a létszám sok, vagy kevés, meg kell nézni azokat a feladatokat, amiket  
el kell látni és azt meg lehet-e csinálni 2 emberrel, vagy nem. Ha nem vesznek fel dolgozót, akkor lássák  
el a képviselők a feladatokat. 

Takács Zoltán alpolgármester: Január 1-én kell megalakulni. 

Szencz Lajosné képviselő: Elmondta, ha az addigi döntések törvény sértőek, akkor vissza lehet őket 
addig  vonni,  vagy  lehet  módosítani,  ha  megjelenik  egy  felsőbb  jogszabály  és  az  ellentétes  a 
megállapodással.  A lényeg az, hogy meg akarják tartani ezt a létszámot.  Ha nem ad rá lehetőséget a  
felsőbb  jogszabály,  akkor  módosítanak.  Abban  az  esetben  összeülnek  és  egyezkednek.  A  jelenlegi 
ismeretek szerint  ebben meg lehet  állapodni.  Azt  gondolja,  hogy a dolgozókat  sem lehet  bizonytalan 
körülmények  között tartani.  Az igaz, hogy ma mindenkinek nagyon nehéz elhelyezkedni.  Akik eddig  
kiszolgálták  őket,  azokat  hozzák  bizonytalan  helyzetbe.  Ha  olyan  felsőbb  ukáz  lesz,  hogy  ezt  kell  
végrehajtani, akkor leülnek és átgondolják, hogy mi lenne az jó út, ami mindenki számára megfelelő. 

Tóth Csaba polgármester: Köszöni a hozzászólást. Elmondta, hogy nem tud olyan változás előállni, ami 
megváltoztathatja a véleményüket. Csak az fordulhat elő, hogy kevesebb vagy több pénzt adnak. Ebben 
lehet  változás,  de abban,  hogy másik partnereket  akarnak keresni,  vagy találnak-e másik partnereket,  
abban már nem lesz több lehetőségük. Ha lenne, akkor nem tartanának itt. Személy szerint neki nem 
fontos, hogy már létrejöjjön a megállapodás, de a köztisztviselőknek igen, mert  nagyon kéne nekik a  
biztos alap. Rossz nekik, hogy nem tudják mi a helyzet. Ha mondjuk Haláp más fele szeretne menni, nem 
biztos, hogy megtarthatna minden köztisztviselőt.

Takács Zoltán alpolgármester: Elmondta, hogy Zalahaláp nem akar más felé menni. Ez a hármas jó, de 
lehet hogy 4 dolgozót valakinek ki kell  fizetni.  Akkor már  bele is lehet írni a megállapodásba, hogy 
Lesenceistvánd és Uzsa kifizetik. Így tökéletes lenne, és utána lehetne módosítani, ha úgy alakul, hogy 
rendeződik a helyzet. 

Kovács Károly Uzsa polgármestere: Elmondta, hogy az előterjesztés ebből a szempontból nagyon jó, 
hisz le van írva, hogy milyen rendező elvek alapján szeretnék létrehozni a közös hivatalt. Többek között  
szerepel benne, hogy a lakosság az ügyintézés során szinte semmiféle változást ne vegyen észre, olyan  
kiszolgálást  kapjon,  mint  eddig.  Ezen a  kettő,  illetve  három településen  jelen  pillanatban  nem lehet 
megoldani ezt 6 vagy 7 emberrel. A másik elv az volt, hogy ha lehet, akkor vérveszteség nélkül zajlódjon  
ez le, mármint a dolgozói létszám kérdése. Ma délutánra kiderült, hogy Zalahalápról 7 fő jön, Istvándról 
pedig 4 fő, és így nem kell elküldeni senkit, aminek ő személy szerint szívből örül. Tomaj megmondta,  
hogy hány embert vesz át.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy egyeztetett a lesencetomaji polgármesterrel, hogy hogyan 
legyen elosztva a dolgozói létszám. Ennek az egyeztetésnek megszületett az eredménye. Azért lett 11+1 
fő,  mert  van  egy  olyan  dolgozó,  aki  jelenleg  gyesen  van,  de  a  „Lesence  Völgye”  Települések  
Körjegyzősége állományába tartozik. A jelenlegi aktív a tizenegyedik. Ha ő visszajön a gyesről, akkor  
valamit kell vele kezdeni, de addig érinthetetlen. Úgy gondolja, hogy Lesencetomaj nem kívánja elvinni  
azt a státuszt, mivel a gesztor önkormányzat Lesenceistvánd, ez rajtuk marad. Amikor Lesencetomajjal  
megszületik a megállapodás, akkor szabályozzák, hogy ez a személy amennyiben nem kerül alkalmazásra  
a gyes után, akkor annak a kötelezettsége a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségét fenntartó 4 
önkormányzat kötelezettsége. Az is lehet, hogy addigra valaki elmegy gyesre. A jövő kiszámíthatatlan. 11  
fő aktív dolgozó lesz a telephelyen,  Zalahalápon és Lesenceistvándon.  A 12.  főn akkor kell  rágódni,  
amikor  visszajön,  de  akkor  is  a  négy  önkormányzatnak,  nem  Zalahalápnak.  Elmondta,  hogy  a 
Lesencetomajjal és Lesencefaluval történő válásnál úriember szeretne lenni, százezer forinton senkivel  
nem fog összeveszni. Az együttműködés szívélyessége százezer forintnál többet ér. 

Kovács Károly Uzsa polgármestere: Elmondta, hogy az előző megbeszélésükön volt egy olyan felvetés, 
hogy mi  lesz  a  dolgozókkal.  Úgy néz  ki,  hogy megoldódik.  Most  azzal  kell  foglalkozni,  ami  jelen 
pillanatban van. Ha a felsőbb vezetés azt mondja, hogy ez nem így lesz, mert csak kevesebb ember lehet,  
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akkor kénytelenek lesznek változtatni. Azt azért vegyék figyelembe, hogy Zalahalápról 7 ember lesz az új  
hivatalban, Istvándról pedig csak 4.

Tóth Csaba polgármester: 5 ember, a gyeses státusszal együtt. 

Kovács Károly Uzsa polgármestere: Úgy gondolja, ha Zalahalápnak is az a célja, hogy jöjjön létre a 
megállapodás, akkor az előterjesztést és a megállapodást a javasolt módosításokkal el lehet fogadni.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy ettől függetlenül a finanszírozáshoz be lehet írni, hogy nem 
tudják, hogy 48.593.000 Ft vagy 50.300.000 Ft, de a kevesebbel számolnak. 

Dr.  Gelencsér  Ottó  körjegyző: Elmondta,  hogy  a  megállapodásban  nem  szerepel  összeg,  csak  az 
előterjesztésben. Elmondta,  hogy egy dologról nem beszéltek a létszámokkal  kapcsolatban, a szakmai 
színvonal  megtartásának  érdekében  szükséges  létszámról.  Beszéltek  arról,  hogy  11-et  finanszíroz  az 
állam, vagy csak 8-at. Lehet, hogy 9 vagy 10 ember kell a színvonalas ellátáshoz. Ebben az esetben hiába 
adnak 8 főre pénzt, a többit közösen kell finanszírozni, hiszen kevesebb fővel nem tudják ellátni.
Tóth Csaba polgármester: Az alpolgármester hozzászólásával kapcsolatban elmondta, hogy ha elveszik 
az iparűzési adó fél pontjait, azt azért veszik el, mert feladatfinanszírozásra térnek át. Úgy tűnik, hogy 
adott  feladat  90-95 %-át  le fogják finanszírozni,  de adót  vesznek el  az önkormányzattól.  Nemcsak a  
székhelytől, hanem mindenkitől. Sok mindenhez hozzá kell járulnia a jövőben az önkormányzatoknak, 
amikhez eddig nem kellett. Jelenleg még nem állnak rendelkezésre adatok a koncepcióhoz. 
További kérdés és hozzászólás hiányában a javasolt módosításokkal kiegészítve szavazásra bocsátotta a 
napirendi pontot.

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

121/2012. (X.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesenceistvánd  Község  Önkormányzatának  képviselő 
testülete 2013. január 01. napjával Lesenceistvándi székhellyel, 
Zalahalápon  állandó  kirendeltséggel,  Uzsán  ügyfélszolgálattal 
Közös  Önkormányzati  Hivatalt  alakít  és  tart  fenn.  A  Közös 
Önkormányzati Hivatal létszámát 12 főben határozza meg. 

2. A  Közös  Önkormányzati  Hivatal  alakítására  és 
fenntartására megállapodást köt,  melyet  az 1 melléklet szerinti 
formában első fordulóban megtárgyalt és elfogad. 

3. A  Közös  Önkormányzati  Hivatal  alapító  okiratát  a  2 
melléklet  szerinti  formában  első  fordulóban  megtárgyalta  és 
elfogadja 

4. Lesenceistvánd  Község  Önkormányzatának  képviselő 
testülete  felkéri  a  polgármestert  és  a  körjegyzőt,  hogy kezdje 
meg  a  tárgyalásokat  a  jelenlegi  két  Körjegyzőség  személyi  
állományából azon személyekkel, akik a Közös Önkormányzati 
Hivatal  leendő  személyi  állományát  fogják  képezni,  a 
tárgyalások eredményéről  a következő együttes testületi  ülésen 
számoljanak be. 
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5. Lesenceistvánd  Község  Önkormányzatának  képviselő 
testülete felkéri  a körjegyzőket,  hogy a Közös Önkormányzati  
Hivatal jegyzői, aljegyzői pályázatát készítsék elő és terjesszék a 
képviselő-testületek elé. 

6. Lesenceistvánd  Község  Önkormányzatának  képviselő 
testülete felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a Közös 
Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát 
készítsék elő és terjesszék a képviselő testületek elé. 

Határidő: 1. pont vonatkozásában: azonnal
2. pont vonatkozásában: azonnal
3. pont vonatkozásában: azonnal 

 4-6. pont vonatkozásában: folyamatos 

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az  
alábbi határozatot hozta:

121/2012. (X.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Uzsa  Község  Önkormányzatának  képviselő  testülete  2013. 
január  01.  napjával  Lesenceistvándi  székhellyel,  Zalahalápon 
állandó  kirendeltséggel,  Uzsán  ügyfélszolgálattal  Közös 
Önkormányzati  Hivatalt  alakít  és  tart  fenn.  A  Közös 
Önkormányzati Hivatal létszámát 12 főben határozza meg. 

2. A Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására 
megállapodást köt, melyet az 1 melléklet szerinti formában első 
fordulóban megtárgyalt és elfogad. 

3. A Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a 2 melléklet 
szerinti formában első fordulóban megtárgyalta és elfogadja 

4. Uzsa Község Önkormányzatának képviselő testülete felkéri a 
polgármestert és a körjegyzőt, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a 
jelenlegi  két  Körjegyzőség  személyi  állományából  azon 
személyekkel,  akik  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal  leendő 
személyi állományát fogják képezni, a tárgyalások eredményéről 
a következő együttes testületi ülésen számoljanak be. 

5. Uzsa Község Önkormányzatának képviselő testülete felkéri a 
körjegyzőket,  hogy  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal  jegyzői, 
aljegyzői  pályázatát  készítsék  elő  és  terjesszék  a  képviselő-
testületek elé. 

6. Uzsa Község Önkormányzatának képviselő testülete felkéri a 
polgármestert  és  a  körjegyzőt,  hogy  a  Közös  Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti  és Működési Szabályzatát   készítsék elő és 
terjesszék a képviselő testületek elé. 

Határidő: 1. pont vonatkozásában: azonnal
2. pont vonatkozásában: azonnal
3. pont vonatkozásában: azonnal 
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 4-6. pont vonatkozásában: folyamatos 

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás  
nélkül az alábbi határozatot hozta:

/2012. (X.31.) Z.T.Ö. számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Zalahaláp  Község  Önkormányzatának  képviselő  testülete 
2013.  január  01.  napjával  Lesenceistvándi  székhellyel, 
Zalahalápon  állandó  kirendeltséggel,  Uzsán  ügyfélszolgálattal 
Közös  Önkormányzati  Hivatalt  alakít  és  tart  fenn.  A  Közös 
Önkormányzati Hivatal létszámát 12 főben határozza meg. 

2. A Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására 
megállapodást köt, melyet az 1 melléklet szerinti formában első 
fordulóban megtárgyalt és elfogad. 

3. A Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a 2 melléklet 
szerinti formában első fordulóban megtárgyalta és elfogadja 

4.  Zalahaláp  Község  Önkormányzatának  képviselő  testülete 
felkéri  a  polgármestert  és  a  körjegyzőt,  hogy  kezdje  meg  a 
tárgyalásokat  a  jelenlegi  két  Körjegyzőség  személyi 
állományából azon személyekkel, akik a Közös Önkormányzati 
Hivatal  leendő  személyi  állományát  fogják  képezni,  a 
tárgyalások eredményéről  a következő együttes testületi  ülésen 
számoljanak be. 

5.  Zalahaláp  Község  Önkormányzatának  képviselő  testülete 
felkéri  a  körjegyzőket,  hogy  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal 
jegyzői,  aljegyzői  pályázatát  készítsék  elő  és  terjesszék  a 
képviselő-testületek elé. 

6.  Zalahaláp  Község  Önkormányzatának  képviselő  testülete 
felkéri  a  polgármestert  és  a  körjegyzőt,  hogy  a  Közös 
Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát 
készítsék elő és terjesszék a képviselő testületek elé. 

Határidő: 1. pont vonatkozásában: azonnal
2. pont vonatkozásában: azonnal
3. pont vonatkozásában: azonnal 

 4-6. pont vonatkozásában: folyamatos 

További napirend hiányában a polgármester az együttes nyilvános ülést 18.05 perckor bezárta.

Tóth Csaba Kovács Károly Bedő Lajos Sándor
polgármester polgármester polgármester
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Dr. Takács Nóra Dr. Gelencsér Ottó
körjegyző körjegyző
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