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Tóth  Csaba  polgármester: Köszöntötte  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  ülés 
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 21. §-a alapján szabályszerűen 
került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből 4 képviselő 
jelen van, így az ülés határozatképes, a közmeghallgatást megnyitotta. 

A polgármester a javasolt módosításokkal szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbiak  
szerint állapította meg a napirendet:

N A P I R E N D E K:

1 Közmeghallgatás

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1. Közmeghallgatás
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Tóth Csaba polgármester:  Köszöntötte a lakosság részéről megjelenteket.  Elmondta,  hogy örül annak, 
hogy  többen  vannak,  mint  az  előző  években.  Szeretné,  ha  a  polgártársai  érdeklődve  figyelnék  az 
önkormányzat munkáját. A mai közmeghallgatást nem az elmúlt évek szokványos forgatókönyve szerint  
menne. A képviselő-testület tagjain kívül láthatnak egy úriembert, akit bemutat, ő Bedő Lajos úr Zalahaláp  
település  polgármestere,  aki  tulajdonképpen  azért  van  jelen  a  mai  közmeghallgatáson,  mert  az 
önkormányzat  további  útja  Zalahaláp  településsel  szorosabbra  fog  kapcsolódni.  Az  hogy  miért  is  fog 
szorosabbra kapcsolódni és mi ennek az oka, ezt szeretné a legelején elmondani. Ezután az idei év dolgairól  
fog beszélni. Van egy jogszabály, amely előírja, hogy az önkormányzati hivataloknak 2000 fő lélekszámot 
mindenképpen  el  kell  érniük,  s  a  továbbiakban  olyan  önkormányzati  hivatalok,  körjegyzőségek 
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működhetnek,  ahol  a  lakosságszám  az  összevont  településeknél  eléri  a  2000  főt.  Lesenceistvánd, 
Lesencetomaj,  Lesencefalu és Uzsa eddig közösen alkotott  egy körjegyzőséget,  ezt  2008. január 1-jétől 
hozták létre. Akkor volt egy egyensúlyi  állapot,  Lesencetomaj községgel akkor úgy tudtak megegyezni,  
hogy az oktatás ügye Lesenetomajra kerül, a gesztorsága Lesencetomajról lesz irányítva, a körjegyzőség 
ügye pedig a lesenceistvándi költségvetésbe épül be, Lesenceistvándon lett a körjegyzőség székhelye.  A 
változást  az oktatás változása tette  szükségessé.  A lesencetomaji  képviselők jogot  formáltak arra,  hogy 
Lesencetomajon  legyen  a  körjegyzőség  székhelye,  amit  Lesenceistvándról  nem  is  láttak  volna 
elfogadhatatlannak, hiszen volt már erre példa, hogy Lesencetomajon volt a székhely. Ami számukra furcsa 
volt, hogy a lesencetomaji képviselő-testületi tagok a balatonedericsi és a nemesvitai érdekeket magasabb  
rangúnak  tartották,  mint  a  lesenceistvándi  és  uzsai  érdekeket.  Kívülről  ezt  a  mechanizmust,  amit  
felépítettek, és megvolt neki a maga egyensúlyi állapota a közoktatás kapcsán, - s mivel az állam lesz január  
1-jétől az iskola fenntartója – ezzel ez az egyensúly felborult, másrészt pedig rettentő erővel kopogtattak  
Lesencetomaj fele Balatonederics és Nemesvita felől. Aminek az lett a végeredménye, hogy tulajdonképpen 
olyan helyzetbe kerültek, hogy első körben el is fogadták, hogy hatos körjegyzőség épüljön ki a Lesence  
völgyében,  ami  Uzsától  egészen  Balatonedericsig  tartott  volna,  a  hajdani  nagyközségi  közös  tanács 
területén. Viszont Lesenceistvánd is jogot formált  arra, hogy ők is szeretnék a körjegyzőség székhelyét  
megtartani,  legalább  a  2014.  évi  választásokig.  Itt  volt  némi  érdekellentét  a  lesencetomaji  és  a 
lesenceistvándi  két  polgármester  között.  Első  körben  elfogadták,  hogy  ez  a  hat  település  együtt  fog 
működni,  majd  megvizsgálták  a  költségvetési  irányszámokat,  hiszen  a  jövő  évtől  kezdve  feladatalapú 
finanszírozást ad az állam, amelynek az a lényege, hogy az eddig megszokottakhoz képest nagy változás 
lesz a hivatalok pénzzel való ellátása kapcsán. Ugyanis eddig a jegyzőnek a bérét finanszírozta az állam, a  
többit  pedig  a  helyi  bevételekből  kellett  kipótolni.  Most  az  egész  hivatalt  lefinanszírozza,  és  ha  ezt  
fajlagosan megvizsgálják,  akkor az a hivatal  van jól  finanszírozva,  amely kb.  2500 és  3500 fő közötti 
lélekszámú és  legalább 3-4  településből  áll.  Az  egész  eljárásban a  legszomorúbb  az,  hogy nekik  itt  a 
Lesence völgyében a négy településnek nem kellett volna semmit tenni, hiszen a négy település létszáma  
2600 fő. Balatonederics és Nemesvita ezt az együttműködést szétfeszítette. Lesenceistvánd nem szeretne 
csapódni  senkihez,  ők  irányítani  szeretnének  és  olyan  egyensúlyra  törekedni,  amelyben  a  szándék,  a 
házasságra  önakaratból  jön  létre,  s  nem  kényszerből.  Tulajdonképpen  a  Lesenceistvándot  és  Uzsát  
Lesencetomaj lecserélte Balatonedericsre és Nemesvitára, és onnan megpróbáltak erővel rájuk hatni. Tudtak 
is, hiszen első körben elfogadták. Zalahaláp polgármestere azzal kereste meg, hogy nekik is hasonló volt a  
problémájuk,  s  itt  találták  meg  azt  a  közös  nevezőt,  hogy  ez  a  három  település  közösen  2640  fő  
lélekszámmal  képes  11  fővel  olyan  önkormányzati  hivatalt  hozzon  létre,  amelyben  egy  jegyző  és  10 
köztisztviselő  dolgozik,  amelyből  5  fő  itt  fog  Lesenceistvándon  dolgozni,  5  fő  pedig  Zalahalápon.  Ez 
nagyon kulcs momentuma a dolognak, hiszen az együttműködésnek a kulcsa az, hogy a lesenceistvándi 
polgároknak  még  véletlenül  se  kelljen  Zalahalápra  egy ügyintézés  kapcsán  elmenni,  sem Zalahalápról 
Lesenceistvándra eljönni. Úgy rendezkednek be, hogy a lesenceistvándi és uzsai ügyeket Lesenceistvándon, 
a zalahalápi ügyeket pedig a zalahalápi köztisztviselők intézik. A jegyző az közös, lesznek olyan napjai 
amikor Lesenceistvándon, és lesz amikor Zalahalápon fog dolgozni. Ennek a kidolgozása most folyik, hogy 
hogyan tud majd működni a hivatal. A későbbiekben fog érkezni dr. Gelencsér Ottó, aki várományosa a  
jegyzői  posztnak,  ő  jelenleg  Zalahaláp-Sáska  községek  körjegyzője,  2013.  január  1-tétől  pedig 
Lesenceistvánd-Zalahaláp és Uzsa községek körjegyzője lesz. Így a hivatal önállóságát meg tudják tartani, 
vagyis a gesztorság megmarad. Amennyiben úgy értelmezték, hogy Lesenceistvánd állt el Lesencetomaj  
mellől,  ugyanis  Lesencetomaj  állt  el  Lesenceistvánd  mellől  Balatonederics  és  Nemesvita  fele.  2012.  
november 14-étől Dr. Takács Nóra körjegyző már nem dolgozik a településen, a hátralévő időre Bálintné 
Riba Ilona lett  megbízva  körjegyzőnek.  Dr.  Takács  Nóra oktatási  igazgató lett  Sümegen.  Ez is  egy új  
intézmény lesz a járási hivataloknál, az oktatást fogja felügyelni. Az a probléma, ami miatt Lesencetomaj 
Balatonederics fele orientált, a körjegyző személye, ő is elmegy, amely nem is olyan nagy probléma, hiszen 
nem nagyon  akartak aljegyzőt  kinevezni.  Hiszen ez is  plusz költség lett  volna.  Biztos  abban,  hogy dr.  
Gelencsér  Ottó  jegyző  képes  lesz  a  három települést  olyan  magas  szinten  eligazgatni,  mint  ahogy itt  
működött a négy településen. Rettentő sikeres volt a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége, mert  
minden feladatot úgy tudtak végrehajtani, hogy soha nem volt gond a törvényességi felügyelettel probléma,  
minden  határozatuk,  rendeletük  törvényes  volt,  azok  rendben  voltak,  nem  késtek  határidőket.  Nem 
véletlenül kitüntették a körjegyzőséget a kistérségnél az idei évben. Nagy röviden kívülről az osszd meg és  
uralkodj” elve érvényesült, a négyes körjegyzőséget sikerült megosztani, így úgy látták legjobbnak, hogy 
Zalahaláppal  fognak  szövetkezni.  Felkérte  Bedő  Lajos  Zalahaláp  polgármesterét,  hogy  tájékoztassa  a  
jelenlevőket, hogy miért döntöttek Lesenceistvánd és Uzsa településekkel való együttműködésre?
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Bedő Lajos Zalahaláp polgármestere: Köszöntötte a megjelentek, szép estét kíván a továbbiakban. Bort, 
búzát és békességet. A legnagyobb kapocs, ami összeköti a településeket a borturizmus. Ezen kívül vannak 
itt  más  ügyek  is,  amit  az  előtte  szóló  polgármester  elmondott,  ami  miatt  végül  is  itt  van.  Az  első  
próbálkozásaik  a  közös  hivatal  létrehozásával  Taliándörögd-Sáska-Zalahaláp  hármas  együttműködés 
irányába történt. Huzamosabb ideig tárgyaltak velük május óta, levelezéseinkre nem válaszolva, végül is  
úgy  döntöttek,  hogy  elmennek  Monostorapátiba.  Korábban  egy  hármas,  illetve  négyes  hivatal 
létrehozásában gondolkodtak, ami kezelhető, ami könnyen átlátható, ami nem hat-hét települést ölel fel. 
Nincs  rendkívül  sok  munkával  megterhelve.  Könnyen  odafigyelve  az  állampolgárok  igényeire  egy 
szolgáltatás centrikus önkormányzati  hivatalnak a létrehozása lebegett  mindig a szemünk előtt.  A többi 
lehetőség még Monostorapáti irányába történhetett volna hatodik településnek, ami nem egy átlátható, nem 
egy  könnyen  működtethető  együttes  lett  volna.  Gyulakeszi  irányába  ugyancsak  hatodik  településnek 
betársulhattak volna, ide szívesen várták őket, ami igazán őszintén mondva sok. A zalahalápi képviselő-
testület  „hajója”  jutott  egy olyan  „kikötőbe”,  amelybe  szerettek volna eljutni.  Ecsetelte  a  taliándörögdi 
helyzetben,  melyben  három  település  lett  volna,  azonban  most  is  három  település  alkotja  majd  a  
körjegyzőséget  Lesenceistvánd,  Uzsa  és  Zalahaláp.  Azonos  lakosságszámú  települést  kerestek,  egymás  
tapasztalatait ötvözve, egymást segítve. Tóth Csaba polgármester az előzőekben már említette, hogy 2644 
fő a három település lakosságszáma, ami a legjobb finanszírozást nyújtja. Kihangsúlyozza, hogy nagyon  
fontos volt az önkormányzati társkeresésben – legalábbis Zalahalápnak -, hogy a helyi dolgozókat tudjuk 
megtartani.  Nagyon fontos dolog volt számukra, ezért is nem kerestek egy nagyobb szövetséget, ahol a 
mostani dolgozói létszámot nem tudták volna megtartani. A dolgozók munkájával elégedettek. A zalahalápi  
képviselő-testületbe  nemcsak  a  végkielégítések  borzolták  a  kedélyeket,  hanem  az,  hogy  a  kipróbált, 
megbízható,  részben  helyi  kollégák  elveszítették  volna  a  munkahelyüket.  Azon  kívül  természetesen  a 
zalahalápi  ügyintézés  színvonalának  a  megőrzését  tartották  másodszor  szem előtt.  Nagyon  fontos  volt 
továbbra is,  hogy helyben  intézhessék az  ügyeket.  Egy nagyobb  körjegyzőségben ez nem biztos,  hogy 
biztosítható lett  volna.  Csorbultak volna a lakosság érdekei.  Ezért  is  vannak most  itt,  hogy egy közös,  
egyenjogúságon működő megállapodást kötöttek, amit szerinte hosszú távon is fenn tudnak tartani, amibe a  
zalahalápi,  a  lesenceistvándi  és az uzsai  érdekek is  szem előtt  vannak tartva.  Nincs eltolódás,  az öt  fő  
ügyintéző bőven kielégíti a helyi igényeket, mind Zalahalápon, mind Lesenceistvándon. Nagyon fontos az, 
hogy sem a lesenceistvándi, sem a zalahalápi lakosoknak nem kell utazni, mind a két település helyben meg 
tudja oldani az összes hatósági ügyintézését. Olyan komoly tényezők is belejátszottak a döntésbe, ami egy 
kicsit  személyes.  Tóth Csaba polgármestert  nagyon rég óta ismeri,  nagy tapasztalatú korrekt  vezetőnek 
tartja, akitől érdemes tanulni.  Ezt nem azért mondja, mert  itt van, ezt máshol  is el  szokta mondani.  Az 
elmúlt évi uzsai szüreti rendezvényen részt vett,  valamint  Lesenceistvándon a helyi  rendezvényen,  már 
Raposkáról  indultak  és  nagyon  pozitív  tapasztalatai  voltak.  Azon  kívül  a  falunapon  is  részt  vett  itt  
Lesenceistvándon,  ahol  nagyon  kedves,  korrekt  embereket  ismert  meg,  nagyon  színes,  jó  programokat 
láthatott.  Legutóbb  a  borúton  is  részt  vett,  van  tapasztalata  a  vendéglátás  és  a  vendégszeretetükkel  
kapcsolatban, amit utólag is hálásan megköszön. Úgy érzi, hogy ez is fontos, hogy egymást megismerjék és 
szervezzenek közös programokat. Ennek a közel azonos méretű településnek az együttműködésében lát egy 
bizonyos  kulturális  csere  lehetőséget  is,  ami  vérpezsdítő lehet  a két  település  kulturális  életére.  Vagyis  
szeretnének részt venni a lesenceistvándi falunapon és egyéb rendezvényeken. Garantáltan látja azt, hogy ez 
a hármas tengely, szövetség nagyon szép eredményeket fog elérni. Még egyszer hangsúlyozta, hogy csak 
három település van, nem négy-öt-hat.  Ezek a kisebb létszámú települések sokkal jobban együtt  tudnak 
működni,  ezt  határozattan  állíthatja.  Addig,  amíg  ezt  a  szövetséget  meg  tudják  őrizni,  addig  másik  
alternatívában nem kell gondolkodniuk. A jelenlegi Zalahaláp-Sáska települések körjegyzője dr. Gelencsér 
Ottó  egy  nagy  szaktudású,  nagy  tekintélyű  jegyző,  több  mint  harminc  éves  gyakorlattal.  Tapolcán  is 
dolgozott,  legutóbb  Badacsonytomajon.  Személy  szerint  több  mint  egy  éves  dolgozik  vele  együtt,  
mindenben lehet rá számítani, emberileg és szakmailag is a csúcsot képviseli, a lesenceistvándi igényeket is 
szépen ki fogja elégíteni. Amennyiben a jegyző úr ideér a közmeghallgatásra, úgy ezt el fogja mondani. A 
zalahalápi  lakosok,  illetve  a  képviselő-testület  a  legjobb  megoldást  hozta.  Távlatokat  lát  ebben  az 
együttműködésben,  amely  egyenjogúságon  alapul,  mert  ez  a  legfontosabb  a  társulásban.  Nincs 
alárendeltségi szerep. A székhelyet Lesenceistvánd adja, melyet megköszön, vagyis befogadják Zalahaláp 
települést, a jegyzőt pedig szakmailag Zalahaláp adja, ugyanúgy megosztottan fog dolgozni, mint eddig. 
Úgy  egyeztek  meg,  hogy  a  képviselő-testületi  üléseket  felváltva  Zalahalápon,  majd  Lesenceistvándon 
tartják, ez is a teljes egyenjogúság elvén működik. Megköszönte, hogy meghallgatták.

Tóth  Csaba  polgármester:  Megköszönte  a  zalahalápi  polgármester  tájékoztatását.  Talán  akik  borral 
foglalkoznak és jelen vannak, azok tudják, hogy Lesencék-Sümeg-Zalahaláp egy borvidékhez tartozik, egy 
hegyközség ad otthont ennek a nagy területnek. Volt már Lesenceistvándon borverseny, ahol a zalahalápiak 
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is részt vettek és rendkívül jól érezték magukat. A hivatal személyi ügyével kapcsolatban elmondta, hogy 
januártól aki bemegy a hivatalba, az részben azokkal a dolgozókkal fog találkozni, akik eddig is dolgoztak a 
hivatalban, de nem teljes egészében. A jelenlegi kollégák közül, három fő megmarad a hivatalban a Közös 
Önkormányzat  Hivatal  lesenceistvándi  székhelyén,  januártól  nem  körjegyzőség  lesz  a  hivatal  neve.  
Gutmájer  Mónika  ügyintéző,  aki  itt  van  a  körünkben,  ugyan  azokat  az  ügyeket  fogja  intézni,  Molnár  
Szabolcs ügyintéző, aki az adóügyeket intézte eddig, továbbra is adóügyi ügyeket és még további ügyeket  
fog  intézni,  valamint  Lakatos  Adrienn  a  költségvetéssel,  a  pénzügyekkel  fog  foglalkozni.  Két  új  
munkatársuk  is  lesz,  hiszen  egy  munkatársuk  elment  nyugdíjba,  Gutmajer  Tiborné,  őt  mindenképpen 
pótolni kell. Egy munkatársukat pedig elvitte a járási hivatal Papp Évát, akinek a létszámát szintén pótolni 
kell. Ha visszagondol arra, hogy amikor Uzsával közösen tartották fenn a hivatalt, akkor ugyanúgy öt plusz 
egy fővel működött a hivatal. Ennek a társulásnak a lényege, hogy olyan mintha helyettes jegyző lenne  
Zalahalápon és Lesenceistvándon is. Egy jegyző fogja ellátni a három települést. A hét bizonyos napjain 
Leesnceistvándon,  a  másik  napokon  pedig  Zalahalápon  fog  dolgozni.  Technikailag  már  dolgoznak  az 
informatikusok, összekötik a két rendszert. Létszámilag, szakmailag biztosított lesz a hivatal. Az idő közben 
megérkező jegyző úr tájékoztatást fog adni arról,  hogy két  dolgozóval  már  tárgyaltak a lesenceistvándi 
székhely településre történő áthelyezéséről. Beszélt Benczik Zsolttal, aki a tapolcai Járási Hivatal vezetője 
lesz, ő van megbízva 2012. december 31-ig a szervezéssel, akitől azt a tájékoztatást kapta, hogy Papp Éva a 
tapolcai  Járási  Hivatalban  fog  dolgozni,  azonban  bizonyos  napokon  a  lesenceistvándi  hivatalban  fog 
dolgozni, ügyfélfogadást tart. Az elmúlt öt év pénzügyileg, gazdaságilag rendkívül jövedelmező volt.  A 
körjegyzőség  létszámát  tekintve  a  jelenlegi  felállásban  11  +  1  fővel  működik,  egy  GYES-en  lévő 
munkatársuk van, és ha összehasonlít két hasonló nagyságrendű körjegyzőséget, mint amilyent a „Lesence 
Völgye”  Települések Körjegyzősége alkotott,  nyugodtan elmondhatja,  hogy három személlyel  kevesebb 
munkatárssal tudták megoldani a közigazgatási feladatokat itt a lesencei körjegyzőségen, mint egyébként az 
egész  kistérségben  bárhol.  Ennek  a  csodájára  jártak,  hogy  hogyan  lehet  megoldani,  ezzel  nyilván  az 
adófizetők pénzén kívántak spórolni. Ismeri a zalahalápi kollégákat, ismeri a megmaradó ügyintézőket. Az 
a  gárda,  ami  az  új  hivatalt  fogja  működtetni,  legalább olyan  színvonalon  fog  dolgozni,  mint  eddig  és 
ugyanolyan költség hatékonyan.
Az oktatásról is kíván néhány szót szólni. 2012. január 1-jétől az állam fogja az oktatás szakmai és pénzügyi 
részét is intézni. Az, hogy Lesenceistvándon ez mit jelent a szülőknek, nagyszülőknek, akik aggódnak az  
unokájukért, vagy a gyermekeiért. Elmondta, hogy nem kell aggódni, hiszen ugyan abba az iskolába fognak 
járni 2013. január 2-ától, ugyanaz a tanító nénije lesz aki eddig volt, ugyan azzal a busszal fognak járni a  
négy településről.  A közoktatás  terén az  önkormányzatoknak  nincsen kompetenciája  január  1-jétől.  Az 
önkormányzatok nem szólhatnak bele, hogy mi lesz a közoktatásban. A Tankerület vezetője Tóth Mária 
lesz, aki megszervezi a közoktatás helyi szintjeit. A közoktatás kapcsán amiatt nyugodt, hogy a tapolcai  
kistérség összes iskolája közül, holtversenyben a monostorapáti iskolával náluk van a legmagasabb létszám.  
Nem gondolja, hogy máról-holnapra az állam a tanulókat mozgatni fogja, de ha egyébként mozgatja is, az 
önkormányzatoknak  beleszólása  ebbe  nem  lesz,  kivételt  képez  az  alsó  tagozatos  oktatás,  melyre  más  
szabályok  vonatkoznak.   Úgy  gondolja,  hogy  egy  147  fős  iskola  egy  életképes,  és  gazdaságosan 
üzemeltethető  intézmény,  még  akkor  is  ha  két  telephelye  van,  egyik  Lesencetomajon,  a  másik  pedig 
Lesenceistvándon. Érdekes lesz a képviselők számára, hogy a jövő évi költségvetésben már nem tervezik az 
iskola költségeit. 
Kérte a jelenlevőket, hogy amennyiben kérdésük van, azt tegyék meg.

Dr. Benedek Ádám képviselő: Olyan kérdést kíván feltenni, - amelyre személy szerint tudja a választ -, a 
jelenlevők  tájékoztatásaként,  hogy  a  Lesencei  települések  Uzsával,  Balatonederics  és  Nemesvita 
településekkel  „egy  társaság  volt”,  a  községi  közös  tanács  kapcsán,  amelynek  időnként  nem  örültek, 
valahogy azonban mindig összetartoztak eddig. Ez felborult, ezután már nem tartoznak úgy össze, ahogy ez 
eddig volt. A kérdése az, hogy miért döntöttek így? Tudja a választ, azonban kérte a polgármestert, hogy a 
jelenlevők tájékoztatásaként adjon választ a kérdésére. A polgármester úr elmondja majd, hogy kényszer  
helyzet volt az, hogy ez a döntés született, azonban a Zalahaláppal történő egyezség jó döntés volt. Ezzel a  
döntéssel a zalahalápi és a lesencei körjegyzőségen dolgozók közül sem kellett senkit elbocsátani. Kéri a  
polgármestert, hogy adjon tájékoztatást arról is, hogy kinek köszönhető az, hogy ez a jól működő négyes  
körjegyzőség felbomlott. 

Tóth Csaba polgármester: Érti a kérdést, úgy érzi, hogy kitért erre is, elmondja még egyszer, hogy világos  
legyen. Nem akarja mentegetni magát, mert nincsen igazából semmi értelme. Nagyon jól tudta az elmúlt 12 
évben is, hogy mit kell tennie, ezeket a képviselőkkel folyamatosan egyeztette, s mindig előnyére vált a 
településnek és a Lesencei térségnek is. A Lesencei térség motorja személy szerint ő volt, ezt a kistérségben  
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minden polgármester tudja. Nem akarja vádolni a szomszéd település polgármesterét, mert ő is a maga útját 
akarja  járni,  neki  is  joga  van  ehhez.  Amennyiben  egy  nagy  egyenleget  akar  hozni,  akkor  a  lesencei  
polgármesterek  igen  éberek  voltak  a  változás  tekintetében,  mind  a  Mészáros  László  Lesencetomaj 
polgármestere, mind saját maga is, mert Lesenceistvándon nem szűnt meg a körjegyzőség székhelye, mert  
irányítói lesznek demokratikusan a dolognak. Az egyensúly köztük abban van, hogy Lesenceistvánd adja a 
székhelyet,  Zalahaláp pedig a jegyzőjét.  Ugyan ez a helyzet  alakult  ki  Balatonederics és Lesencetomaj  
között  is,  a  balatonedericsiek  adják  a  jegyzőt,  Lesencetomaj  pedig  a  székhelyet.  Lesenceistvánd  nem 
szeretett volna sehova sem csapódni. Ennek a Lesencei együttműködésnek volt egy egyensúlyi állapota. Ezt 
az állapotot egy semleges  helyen a Nedeczky kastély vadász termében,  a jelenlegi  Szociális Otthonban 
Lesencetomajon tárgyalták meg egy rendkívüli képviselő-testületi ülés keretében, ahol kimondták, hogy így 
akarnak együttműködni, hogy a két nagyobb település között maradjon egy egyensúlyi állapot. Azért ment  
az  oktatási  központ  Lesencetomajra,  a közigazgatás  székhelye  pedig Lesenceistvándra.  Személy szerint 
nagyon sokat tett  azért,  hogy a lesencetomaji  és lesenceistvándi rivalizáció megszűnjön, de úgy látszik,  
hogy külső érdekek ezt szétfeszítették. Biztos abban, hogy ezt nem Mészáros László polgármester akarta  
szétfeszíteni,  hanem  kapott  egy  kedvezőbb  ajánlatot  Balatonederics  révén.  Nem  akar  rábeszélni  a 
balatonedericsiekre,  azonban ők a  jegyzőjük  köré  akartak egy hivatalt  kiépíteni.  Ha igazán azt  akarták 
volna, hogy ez működőképes legyen, akkor a balatonedericsi és a nemesvitai polgármesterek megkeresték 
volt őt személyesen úgy, mint a zalahalápi polgármester az együttműködéssel kapcsolatban. Sajnos ezt a  
hibát  elkövették,  hogy egyedül  csak Lesencetomajjal  tárgyaltak,  és úgy gondolták,  hogy erő pozícióból 
Lesenceistvándot rákényszeríthetik erre a „házasságra”. Egyébként első körben ebbe bele is egyeztek, úgy 
volt hogy hatos körjegyzőséget  hoznak létre Lesencetomaj székhellyel,  mert  nem volt más lehetőségük, 
csak közben megkereste őket Zalahaláp. Elsőként a polgármesterek, a jegyzők, majd a képviselő-testületek 
tárgyaltak erről, s meghozták a döntést. Úgy néz ki, hogy ez működőképes tud lenni, sőt gazdaságosan is  
üzemeltethető.  S  ami  a  kulcs  volt,  hogy a  helyi  polgárok,  mind  Lesenceistvándon,  mind  Uzsán,  mind 
Zalahalápon helyben fogják intézni az ügyeiket. Úgy gondolja, hogy ez egy jó megoldás lesz, ahhoz képest 
nem kényszerhelyzetben döntöttek így,  Leseneistvándnak nem kell  csapódnia senkihez sem,  megmaradt  
Lesenceistvándon a székhely, és Balatonederics és Nemesvita is megtalálta Lesencetomajt. Elmondta, hogy 
Lesencefalu is  rendkívül  sokat  gondolkodott.  Mert  annak idején,  amikor  ez  az  együttműködés létrejött, 
akkor Lesencetomaj és Lesencefalu között is voltak feszültségek. Nem mondja azt, hogy ez a lesencetomaji  
emberek hibája. Balatonederics, Nemesvita, Lesencetomaj és Lesencefalu településekkel lesz még közös 
dolguk,  hiszen  Leseneistvánd  a  gesztor  település  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  
Szolgálatnak. Szeret dolgozni másokért. A szociális társulásnak is a kistérség csodájára járt, hogy milyen 
hatékonyan,  kevés  adóterhelésből  meg tudja  oldani  az  itt  élő  polgároknak a  szociális  étkezését,  a  házi 
gondozását, a gyermekjóléti- és a családsegítését. Bátran ki meri jelenteni, Kigyós Ferenc szavaival élve,  
megtalálták a nemesvitaiak azt a gyenge láncszemet, Lesencetomaj polgármesterét, akinek motivációja volt 
arra, hogy a hivatalt Lesencetomajra tegye. Innentől kezdve nincs miről beszélni tovább. Nyilván ez nem 
fogja  a  lesencetomajiak  és  lesenceistvándiak együttműködését  segíteni.  Önállóságot  akartak,  ugyanúgy, 
mint Lesencetomaj is, ők is megkapták. A helyi polgároknak ebből semmilyen hátránya nincsen. 

Dr. Benedek Ádám képviselő: Kérte Tóth Csaba polgármestert, hogy arról is tájékoztassa a lakosságot,  
hogy  hogyan  gondolkodott  úgy  Balatonederics  és  Nemesvita,  hogy  Lesencetomajt  keresték  meg 
együttműködési  szándékukkal?  Biztosan  felvetődik  a  lakosságban,  hogy  miért  kellett  ilyen  messzire  
elmenni,  miért  kellett  Zalahalápot  megkeresni,  s  miért  nem működik  továbbra  is  a  megszokott  négyes 
körjegyzőség, s ha az így maradt volna, az jó is lett volna a régi felállás.

Dr.  Benedek  Ádám  18.48  órakor  elfoglaltsága  miatt  távozott,  a  Képviselő-testület  továbbra  is  
határozatképes maradt.

Tóth  Csaba  polgármester:  Az  egésznek  az  elejére  kell  menni,  nem  akar  vádolni  senkit  sem. 
Lesenceistvánd Lesencetomajjal jól megvolt, ezt mindenki tudja. A négyes körjegyzőségre irigykedtek a 
kistérségben. Balatonedericsnek és Nemesvitának valamilyen irányba mennie kellett, mert 1400 fő a két 
település  létszáma,  tudják,  hogy valamerre  mozdulniuk  kell.  Szigliget  és  Hegymagas  is  körjegyzőséget 
alkot, s a két körjegyzőségnél is felmerült az együttműködés lehetősége, azonban a vita a jegyző kérdésében  
volt. A balatonedericsiek az edericsi jegyzőt, a szigligetiek pedig a szigligeti jegyzőt akarták, utána pedig 
vita volt a székhely kérdésében is. Ez nem jött létre, szerinte ezután találta ki a nemesvitai polgármester,  
hogy  megkeresték  Lesencetomajt.  A  nemesvitaiak  biztosra  mentek  azzal,  hogy  amennyiben 
Lesencetomajon lesz a  székhely,  akkor  a balatonedericsi  jegyző megmaradhatott.  Igazából  ez volt  a fő  
motivációjuk. Balatonederics és Nemesvita Szigliget felé nem talált utat, eljöttek erre. Jelenleg még van a  
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kistérségben olyan csoport, aki nem tudja, hogy hova fog tartozni, mint például Szigliget és Hegymagas, 
Nemesgulács.

Hajgató István: Sáska település hova csatlakozott?

Tóth Csaba polgármester: Sáska Monostorapátihoz csatlakozott. Úgy érzi, hogy ennek még 2014-ben sem 
lesz vége. Lesenceistvánd és Zalahaláp pontot tett  a végére. A három település létszáma 2600 fő. Nem 
akarnak változtatni 2014-ben, mert ez a két év elég lesz ahhoz, hogy bebizonyosodjon, hogy működik-e a  
lesenceistvándi székhellyel az új önkormányzati  hivatal Zalahaláppal és Uzsával egységes, demokratikus  
elveken.  Érdekes  változást  hozna  az  is,  ha  Szigliget  becsatlakozna  Balatonedericshez,  és  mindjárt  
megváltoznának a  súlypontok,  így Lesencetomaj  lesz  a  szélső település.  Személy szerint  mindig  is  azt  
mondta, hogy Lesenceistvándnak mindig is Lesencetomaj a legfőbb partnere, azonban ezt Lesencetomaj  
nem így gondolta. Ez volt az alapvető hiba. 

Hajgató István: Az oktatás teljesen kikerült az önkormányzatok irányítása alól?

Tóth Csaba polgármester: Az oktatás ügyének irányítói már nem az önkormányzatok lesznek január 1-től. 
Lesencetomajjal lesznek még közös ügyeik. Az nem igaz, hogy Lesencetomaj felé megszakítottak minden 
diplomáciai kapcsolatokat. Ez nem így van. Elfogadták Lesencetomaj érvelését, hogy székhely település 
kívánt lenni, Lesenceistvánd meg tudta tartani a körjegyzőség székhelyét. Így mind a két település sikeres 
gesztorság terén. A közoktatás terén ennek nem lesz kihatása. Ámbár lesz olyan közoktatási feladat, amely 
az önkormányzatok feladata marad, ez a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos, ezt a feladatot nem vette át az 
állam.  A gyermekétkeztetés  megszervezése ezután  is  önkormányzati  feladat  lesz.  Elképzelhető,  hogy a 
későbbiekben a két településnek lehet közös ügye például a polgárőrség kapcsán is. 

Kiss  Lajos:  Nagyon  részletes  tájékoztatást  kaptak  arról,  hogy  miért  lesz  jó  Lesenceistvándnak,  hogy 
Zalahaláp településsel közös hivatalt kívánnak létrehozni. Egyet azonban nagyon hiányol, a logikát egyik 
polgármester  szájából  sem hallotta.  Azt  senki  sem tudja  neki  megmagyarázni,  hogy gazdaságosabb  –
anélkül, hogy bántaná a zalahalápiakat – semmi baja velük, hogy a Zalahaláppal történő együttműködés 
olcsóbb lesz, mintha Lesencetomaj községgel működnének együtt, amelyet már bebizonyítottak, hogy jól 
működött.  Nem tudja azt  elképzelni,  hogy egy 1000 fős falu aki  megválasztott  egy vezetőt,  hogy az a  
személy  ne  az  1000  fős  lakosságot  képviselje.  Azaz  érzése,  hogy  a  lesencetomaji  polgármester  sem 
képviselte  a  lakosságát,  meg talán a  lesenceistvándi  sem annyira,  hogy megmaradjon továbbra is  a  jól  
működő  hivatal.  Semmit  nem kellett  volna tenni,  -  ha  jól  értette  a törvényben  meghatározott  2000 főt 
túllépte a négy település lélekszáma – csak vinni tovább. Nem hiszi el, hogy ez olcsóbb lesz, mert valakiket  
csak utaztatni kell, Zalahalápra és onnan Lesenceistvándra is, mert lesznek olyan ügyek, amelyeket nem 
lehet helyben elintézni. Ezt tudja, hiszen ezt magyarázták 1990 előtt is, hogy miért kellett Balatonedericsre  
menni, 

Molnár Tiborné: Oda is csak az ment, aki menni akart.

Kiss Lajos: Voltak olyan esetek, például halálozás miatt Balatonedericsre kellett menni. Nem tudja, hogy 
ha jönnek a problémák, akkor hogy mernek a lakosság szemébe nézni azok a polgármesterek,  akik ezt  
megakadályozták. Világ életbe Lesencetomaj,  Lesenceistvánd és Lesencefalu egybe tartozott,  mert 1945  
előtt  is  a  körjegyzőség  ott  volt  Lesencetomajon.  Van  is  egy  mondás,  amikor  a  falukat  jellemzik,  azt  
mondták az emberek, hogy „Lesenceistvándon van a flanc, Lesencetomajon a politika és Lesencefaluban 
pedig a pénz”. 

Tóth Csaba polgármester: Most ez nem így van. 

Kiss Lajos: Nem tartja ezt jónak, és reméli, hogy nem fog beigazolódni amit mond, de az lenne a legjobb,  
ha a három lesencei település együtt maradna, mert minden feltétele megvan. Nem érti, hogy miért teszik  
ezt felülről is, amikor annyi mindenbe belebeszélnek, hogy ebbe miért nem tudtak beleszólni. 

Tóth Csaba polgármester: Ez a demokrácia. El kell dönteni, hogy ki hogyan akarja tenni. 
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Kiss Lajos: Nem tudja ezt magának megmagyarázni, hogy miért kell ezt tenni, biztos, hogy Zalahalápnak is 
lett volna valamilyen megoldása, amit a környékükbe meg lehetett volna oldani. Lehet, hogy ott is bele 
kellett volna szólni felülről.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a hozzászólást, érti az aggodalmait. Ezek az aggályok bennük is 
megfordultak,  körüljárták  a  dolgokat,  közel  két  hónapja  erről  tárgyalnak.  Ha  ez  rossz  lesz,  akkor  a 
polgármestereknek le kell vonni a következményeket. Úgy gondolja, hogy ez nem lesz rossz. 

Ernhoffer László: A politika az úri huncutság, ide azonban józan paraszti ész kell, mert mindig is az vitte  
előre a dolgokat. Magyarázatot kér arra, hogy ezt ki diktálta, hogy ezt kell tenni? Igaza van az előtte szóló  
Kiss Lajosnak, Lesencetomajjal majdnem „testvérek”. Magyarázza meg, hogy miért nem a józan paraszti  
ész diktál? Esetleg személyes ambíció, ami motivált?

Tóth Csaba polgármester: Biztos, hogy az is van benne. Elmondta már az elején, hogy a lesencetomaji 
polgármester úrnak és a képviselő-testület tagjainak a balatonedericsi és nemesvitai érdekek fontosabbak 
voltak, mint a lesenceistvándi és uzsai érdekek. 

Hajgató  István:  Amennyiben  megmarad  a  baráti  viszony  Lesencetomaj  településsel,  akkor  nem lesz 
probléma a későbbiekben, hiszen Uzsa és Balatonederics között egy egység alakul ki. A probléma csak  
akkor lesz, ha a lesencetomaji és a lesenceistvándi lakosság között emiatt nézeteltérés alakul ki. 

Tóth Csaba polgármester: Megkérdezte a képviselő-testületét, hogy behódoljon Lesencetomajnak, vagy 
járják a maguk útját. Egyébként erre kényszerítették őket Balatonederics és Nemesvitával. Ezt nem tudja  
másként  látni,  nem  jós,  nem  ért  ehhez.  Zalahaláp  megkereste  Lesenceistvándot,  ez  is  igaz,  nem 
önszántukból mentek oda. Zalahaláp is nagyon nagy bajba került, mert hetedik településként ment volna 
Monostorapátihoz. Lesencetomaj és Lesenceistvánd finanszírozása is jobb lesz így. Pénzügyileg jó, azonban 
a logikának tényleg ellent mond a meghozott döntés. Egyetért Ernhoffer Lászlóval, hogy tényleg az lett 
volna jó, ha megmaradtak volna négyen, a három lesencei település és Uzsa. Lehetséges, hogy később ebből 
előnyük lesz, nem tudni előre a Kormány későbbi döntéseit. Egyelőre a cél az, hogy Zalahaláp településsel  
közösen egy olyan hivatalt hozzanak létre, amelyben az itt élő emberek ugyan azt a számítást megtalálják, 
mint eddig és nem kerül több pénzbe. Ez lényeges. 

Zámbó Mária:  Még képviselő volt  akkor, amikor megszületett  az egyezség a négy település között az  
iskola és a közigazgatás terén. Ekkor volt Lesencetomaj részéről támadás, ami szerinte jogos is volt. Az 
egyezség  lényege  az  volt,  hogy  Lesencetomajon  legyen  az  oktatás  székhelye,  ott  legyen  a  központ,  
Lesenceistvánd pedig a közigazgatás székhelye lett.  Ez akkor egy olyan megállapodás volt, amely nagy 
nehézségek árán született meg. Most eljutottak odáig, hogy már ez sem számít. Nem hagyhatják, hogy sem 
iskolájuk, sem hivataluk nem marad. Az oktatás terén történt változások után, a két  iskola összevonásával  
úgy érezte, hogy nem lesz már különbség a lesencetomaji és a lesenceistvándi gyerekek között. Mivel, hogy 
kevés a gyereklétszám, jobb volt ha közelebb kerültek egymáshoz. 

Bedő Lajos Zalahaláp polgármestere: Egy dolog nem hangzott el, hogy közös önkormányzati hivatal, a 
körjegyzőség  jogfolytonos  működési  szervezete.  Magyarul  ettől  még  lesz  önkormányzat,  polgármesteri 
hivatal,  a  települések  ügyeit  saját  maguk  fogják  intézni.  Csak  a  hatósági  ügyeknek  az  intézését  fogja 
megoldani a közös hivatal. Úgy látja, hogy egy-két olyan hozzászólás is elhangzott, hogy nem szeretnének 
gesztorságot elfogadni egy ilyen társulásban. Amennyiben Lesenceistvánd Lesencetomajhoz csatlakozna, 
akkor  Lesenceistvánd nem lesz  a  hivatal  székhelye,  nem a lesenceistvándiak fogják megmondani  hány 
ügyintézőjük  legyen.  Ekkor  nem  lenne  helyben  szociális  ügyintézőjük,  anyakönyvvezetőjük,  ami  a  
lakosoknak nagyon fontos, csak hetente kétszer. Ez egy olyan megállapodás, amely teljesen logikára épül. 
Zalahaláp  lemondott  a  központi  szerepéről,  eddig  Sáska  településsel  alkotott  egy  körjegyzőséget,  ahol 
Zalahaláp  volt  a  központ,  a  gesztor  település.  Úgy érzi,  hogy Zalahalápnak ez  az  ár  is  megérte,  mert 
mégsem hatodik  és  hetedik  településnek  csatlakoznak  egy másik  önkormányzati  hivatalhoz,  ahol  2  fő 
ügyintézőt kapnának, olyan szolgáltatás romlásnak lennének szemtanúi, amit nem tudna elviselni. Ezért van 
most itt. Ahhoz, hogy Lesenceistvánd megőrizze a központi szerepét, gesztorként megmaradhasson, ahhoz 
kellett Zalahaláp segítsége. Azért jó ez a társulás, mert közös előnyökön nyugszik. Ebbe nincs sérült, bele  
kényszerített-, alárendelt társ, csak mellé rendelt társ van. Mind a két településen megmaradnak azok a szak  
ügyintézők,  az  5-5  fős  létszám  teljesen  garanciát  ad  rá.  Ekkor  nem  fordulhat  elő,  hogy  a 
lesenceistvándiaknak Zalahalápra kell mennie. Nem lehet olyan hatósági ügy, melyet nem tudnak helyben 
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elintézni,  lehetőleg azonnal,  legalábbis  ügyintézési  időn belül.  Nem sérülnek a  lesenceistvándiak jogai.  
Zalahaláp azért van itt, mert nem talált jobb megoldást, s a legjobbat szerették volna a lakosságnak. Azt  
szerette volna, hogy egy normális szakember gárdával a települések fejlődését előbbre tudják mozdítani. Ezt 
nem lehet megoldani 2 fő ügyintézővel egy 1300 fős településen. Zalahaláp mehetett volna Tapolcára is, az  
is egy megoldás lehetett volna, feladva az önállóságukat. A legnagyobb érdeme az együttműködésnek az  
egyenrangúság,  meg a gazdaságos üzemméret.  Ez azt  jelenti,  hogy a 2664 fővel  a legmagasabb állami  
támogatást kapják egy főre vetítve, ezért is jó ez a társulás. A jegyző idejéből is kevesebb időt vesznek majd 
el a képviselő-testületi ülések, mint egy öt-hat településsel működő körjegyzőség esetében, s így több ideje 
marad  olyan  dolgokra,  amelyek  előbbre  viszik  a  településeket,  például  pályázatírásra.  Személy  szerint 
május  óta  őrlődik,  ráment  hat  hónapja,  mire  ez  az  egyezség  létrejött.  Higgyék  el,  hogy ő a  zalahalápi 
érdekeket képviseli, s egyben látja, hogy nem sérülnek a lesenceistvándi és az uzsai érdekek sem. 

Tóth  Csaba  polgármester:  Azt  értik,  hogy  Lesencetomaj  miért  lesz  önálló,  mert  a  lesencetomaji 
polgármester  a  lesencetomaji  érdekeket  képviseli,  ők székhely település  kívántak lenni,  ez  megvalósul. 
Zalahaláp  nem akkor  jött  ide,  amikor  látszott  a  lesencei  egység,  és  nem ő  akarta  szétfeszíteni  ezt  az  
egységet, hanem azután, miután Lesencetomajt szétfeszítették külső érdekek. 

Szélessy László: Nekik, mint lakosoknak teljesen mindegy, bizalmat adtak, mind a polgármesternek, mind 
a képviselő-testületnek arra vonatkozóan, hogy a legjobb belátásuk szerint döntsenek. Megkérdezte, hogy ez 
nem helyi adó emelés?

Tóth Csaba polgármester:  Nem gondolja,  hogy emiatt  adóemelés  lesz?  A közmeghallgatás  előtt  volt 
képviselő-testületi ülés, ahol a jövő évi adókról is beszéltek, ahol elfogadták, hogy 2013. évben nem emelik 
a helyi adókat. 

Szélessy László:  Amennyiben mindent  helyben kell  intézniük,  úgy mint  eddig is,  akkor erre miért  van 
szükség ?

Tóth Csaba polgármester: Egyszerű a magyarázat. Eddig két jegyző kellett, most egy jegyzői álláshelyet 
megspórolnak. Így van ez országos szinten is. Egy jegyző bér éves szinten hat-hét millió forint bruttóban. 

Molnár Tiborné: Elmondta, hogy megélt két átszervezést. Az egyik volt az összeszervezés, a másik pedig  
a szétválás volt. Ez az országnak nagyon sok pénzébe kerül, nem tudja, hogy a mostani körülmények között 
ez volt-e a legfontosabb feladat. Nem irigyli sem a polgármestereket, sem a jegyzőket, mert a dolgozóknak 
a lelki világát, a lakosság mit él át, hogy mi lesz velük. Ezt ő átélte korábban. Szerencséjük, hogy senkit  
sem kellett  elküldeniük annak idején,  kirendeltségek lettek a  nagyobb  községekben Lesencetomajon és 
Lesenceistvándon, a feladat pedig amikor annyi lett, a kirendeltségek megszűntek egy héten egyszer jött egy 
ügyintéző,  hét  közben jött  ügyintéző,  amikor  például  környezettanulmányt  kellett  készíteni.  Tóth Csaba 
polgármesternek nagyon nagy feladata volt ez az átszervezés, nagyon együtt érez vele. Úgy érzi, hogy a  
jelen állás szerint ez az egyetlen járható út volt, hogy a dolgozók biztonságban érezhessék magukat. 

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte Molnár Tiborné hozzászólását. Elmondta, hogy Molnár Tiborné 
volt az első személy, akit felkeresett, mint hajdani vb titkárt, hogy mit tegyen. Lesencetomaj Lesenceistvánd 
ellenes lett és nem tudja az okát. Keresi az okát, de nem találja. 

Papp Zoltán:  Korábban Lesenceistvánd és  Uzsa egy települést  alkotott.  Uzsa önálló község lett,  mert 
jobbnak látták, mert több volt a pénz. Most akkor miért jött vissza Lesenceistvándra? Zalahalápnak megint 
több a pénze, mint Lesenceistvándnak. Uzsa hozza pénzt, Zalahaláp hozza a pénzt Lesenceistvándra? 

Tóth Csaba polgármester: Sajnos nem hozzák a pénzt. Mind a három önkormányzat külön működik, csak 
közös hivataluk lesz, ahol az ügyeiket intézik. Tehát a zalahalápiak nem ide fognak adót fizetni, mint ahogy 
Lesencetomaj  Önkormányzata  sem  fizetett  Lesenceistvándra  adót.  Az  önkormányzatok  önállósága 
megmaradt. Saját forrásaik felett önállóan döntenek, csak egy feladatot a közigazgatást nem önállóan oldják 
meg, éppen azért mert ha a három település külön-külön oldaná meg, akkor három jegyző kellene, így pedig  
egy. 

Papp Zoltán: Annak idején Uzsa külön vált, akkor most miért jöttek vissza?
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Tóth  Csaba  polgármester:  Uzsa  most  is  a  körjegyzőséghez  tartozik.  Uzsa  település  mindig 
Lesenceistvándhoz tartozott, csak 1995 óta önálló település lett. Nyilván ez nem lett hátrányos Uzsának,  
inkább előnyös lett. Ennek ellenére Uzsával jó kapcsolatot ápolnak. Azt tudni kell, hogy Lesenceistvánd  
területileg is zsugorodott, másrészt pénzügyileg is zsugorodott.

Nagy Károly alpolgármester: Elmondta, hogy a lesencei körjegyzőség már öt éve megfelel a jelenlegi 
elvárásoknak, a jelenlegi 2000 főt megállapító szabálynak. Nekik semmilyen dolguk nem lett volna akkor,  
ha Lesencetomaj nem kíván kiválni ebből a jól működő négyes egységből. Nagyon nehéz volt eldönteni, 
mind a polgármesternek, mind a képviselőknek is, mert a felelősség rajtuk volt. A képviselő-testület azt  
szerette volna, hogy elsősorban a lakosság és a hivatalban dolgozók érdekei kevésbé sérüljenek. Az egész 
dolognak a  lényege,  hogy ebbe az összeállításba,  amit  elmondtak a  polgármesterek a lakosság ebből  a  
változásból a legkevesebbet vegyen észre. Azt szeretné, ha a hallgatóság úgy menne haza, hogy megértenék  
a döntésüket. 

Kiss Lajos: Azért merte említeni a kormány általi meghatározást a közös hivatalokra vonatkozóan, mert az 
államigazgatási feladatok ellátásáról van szó és nem az önkormányzati feladatokról. Lényegében az államot  
képviseli a településen a jegyző. 

Tóth Csaba polgármester: Megkérdezte, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás a lakosság részéről, hiszen 
eddig nagyrészt a körjegyzőségről esett szó.

Szélessy László: Kívánja, hogy mind Lesencetomajon és mind Lesenceistvándon jól működjön a hivatal a  
továbbiakban. Megkérdezte a zalahalápi polgármestert, hogy mennyi a szemétszállítási díj Zalahalápon? 

Bedő Lajos Zalahaláp polgármestere: Lassan a közmeghallgatásnak vége lesz, azonban akár három napos 
vitát is nyithatnának a szemétszállítás témakörében. Az eddigi tapasztalatai, - már közel 14 éve képviselő,  
illetve polgármester  –  hogy az iskola  és  a  szemétszállítás  témakörében lehet  bevonzani  a  lakosságot  a 
kultúrházba közmeghallgatás alkalmával.  A szemétszállítás központilag előírt  szolgáltatás, amit kötelező 
igénybe  venni.  Ebben a  térségben a  Remondis  Tapolca Kft.  a  központi  szemétszállító  cég,  a  központi  
szemétlerakó  pedig  Királyszentistvánon  van,  emiatt  minden  településen  egyformának  kellene  lenni  a  
szemétszállítás díjának. Nem tudja, hogy Lesenceistvándon mennyi ennek a díja, Zalahaláp azt fogadta el,  
amit nekik a konzorcium, illetve a Remondis Tapolca Kft. felajánlott. Annyit tudtak a tavalyi évben segíteni 
a lakosságnak, hogy Zalahalápon 60, 80, illetve 120 literes kukák vannak, így ezzel tudták mérsékelni a  
szemétszállítási díjat, ennyi kedvezményt tudtak adni. Zalahalápon egy-két főnél van a 60 literes kuka, a  
három-négy fős  család  a  80  literes  kukát,  a  nagycsaládosok pedig  a  120 literes  kukát  veszik  igénybe.  
Bármilyen  segítség,  amit  az  önkormányzat  a  lakosság  felé  megtehet,  azzal,  hogy  a  szemétszállítási  
rendeletében előírja, hogy milyen kedvezmények vannak, teljesen természetes módon kiszámlázásra kerül  
az önkormányzat részére. Ugyanígy felvethetnék az összes közszolgáltatást, amit a lakosság igénybe vesz,  
hogy miért ennyi a postai szolgáltatás, miért ennyi a villanyszámla, miért ennyi a gázszámla, a víz és a  
csatorna. Pillanatnyilag az önkormányzatnak a szemétszállításhoz semmi köze sincs. 

Papp Zoltán: A Remondis Tapolca Kft. miért nem kötött a lakossággal szerződést?

Bedő Lajos Zalahaláp polgármestere: Ezt is törvény írja elő, hogy nem kötelező közvetlen szerződést 
kötni a lakossággal. 

Papp Zoltán: Akkor ki kötött velük szerződést, a hivatal? 

Bedő  Lajos  Zalahaláp  polgármestere:  Nem  kötelező  igénybe  venni  a  szemétszállítási  szolgáltatást, 
azonban kifizetni  ki  kell.  Ez egy olyan  aránytalanság,  amelyre  nincs  példa sehol.  Ebbe a  témába  nem 
érdemes  belemélyedni,  komposztálással,  szelektív  hulladékgyűjtéssel  lehet  csökkenteni  a  szemét  
mennyiségét, ebből kifolyólag az árát is.

Szélessy László:  Az önkormányzatnak volt egyedül szerződése a Remondis Tapolca Kft-vel, két éve itt  
hangzott  el,  hogy  az  önkormányzat  megszünteti  a  szerződést  és  a  cég  a  lakossághoz  fog  kimenni 
személyesen  szerződést  kötni  lakóingatlanonként.  Nincs  a  szolgáltató céggel  a  lakosságnak szerződése. 
Nincs arányban a 120 literes és a 60 literes kuka ürítési díja egymással. 
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Tóth Csaba: Ez valóban így igaz. A hulladékszállítás díja kéttényezős. A szolgáltató cégnek a lakossággal 
nem kell szerződést kötnie. 

Szélessy László: Nem tartja igazságosnak, egyedül álló nyugdíjasnak nem jön össze ennyi szemete. 

Tóth Csaba:  Azt  gondolta  ő  is,  hogy minden  ingatlan  tulajdonossal  szerződést  köt  a  szolgáltató  cég, 
azonban van egy jogszabály, ami ezt nem teszi kötelezővé a hulladék közszolgáltatónak, és felül írja egy 
másik jogszabály, hogy a szolgáltatást kötelező igénybe venni, nem döntheti el azt senki sem, hogy igénybe  
veszi-e vagy sem.  Elfogadja,  hogy nem jön össze egyedül  álló  személynél  sok szemét,  azonban azt  is  
jogszabály  írja  elő,  hogy  minden  héten  ki  kell  üríteni  a  kukát,  nem  lehet  benne  bomló  anyag.   Az  
önkormányzat pályázott komposztáló ládákra, melyek a lakosság részére kiosztásra is kerültek. Zalahalápon 
és Lesenceistvándon ugyan annyi a szemétszállítás díja. Lesencetomajon azért nem ennyi a szemétszállítás  
díja,  mert  másik szolgáltató cég szállítja,  a  keszthelyi.  A balatonrendesi  polgármester  a szemétszállítási  
díjak egységesítésére vonatkozóan levélben kereste meg az önkormányzatokat. 
A 60 literes kuka díja azért nem fele annyi, mint a 120 literesé, mert a hulladékszállítás díja kéttényezős, az  
egyik tényező az alapdíj, azt akkor is fizetni kell, amennyiben nem lakott az ingatlan, azért mert a jármű  
kijön a településre. A díjnak a 40 %-a a kiszállási díj, a maradék 60 %-a pedig a liter díj.

Molnár Tiborné:  Vízdíjat  is  azért  fizetünk ennyit,  mert  a  Balaton-parti  településeken lévő nyaralókra 
vonatkozóan is az állandó lakos ingatlan tulajdonosokkal fizettetik meg. Ez vonatkozik a szemétszállításra 
is. 

Bedő Lajos Zalahaláp polgármestere: A tapolcai központi lerakó Zalahaláp közigazgatási területén van, 
azonban Tapolcára fizetik az összes iparűzési adót. Zalahalápnak kevesebbet kellene fizetni ezen okok miatt  
a szemétszállításért, azonban ugyannyit fizetnek, mint Lesenceistvándon. Sajnos mindkét településen magas  
a szemétszállítás díja. 

Kiss Lajos: Egy falusi lakásnál háromféle szemét keletkezik. Egyszer a fa nyesedék, amit minden háznál el 
lehet égetni, és még meleget is termel, a másik a komposztálható hulladék, amit száz éve is így oldottak 
meg, magyarul a trágyadombon semmisítették meg. A harmadik csoport pedig a konzerves doboz, a tejes 
zacskó,  amit  véleménye  szerint  kétheti  szállítással  majdnem minden  család  60  literes  kukával  el  tudja 
szállíttatni. Nagyon fontos, hogy fegyelmezett hulladékkezelésre van szükség, mert az emberek dühükben – 
akikre  rákényszerítik  a  120 literes  kukát  –  mindent  a  kukába  tesznek,  azt  is  amit  el  lehetne  égetni  a  
kazánban,  vagy éppen komposztálni  lehetne.  Szükség  van  a  szervezett  szemétszállításra,  de  nem ilyen 
formában. Amennyiben a lakosságnak olcsóbbá akarják tenni a szemétszállítást, akkor valahonnan innen 
kellene elindulni. 

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  Kiss  Lajos  gondolatait  minden  egyes  hulladékkezelési 
megbeszélésen személy szerint is elmond. Mondandóját meghallgatják, és mégsem történik semmi. Városi 
szinten  máshogy  gyűlik  a  szemét.  Előzőekben  már  említette,  hogy jogszabály írja  elő  a  heti  legalább 
egyszeri kuka ürítését, ezzel szemben a kétheti ürítés is elégséges lenne. 

További  kérdés  és  hozzászólás  nem  hangzott  el,  így  a  polgármester  több  napirend  hiányában  a 
közmeghallgatást 19.50 órakor bezárta. 

K. m. f.

Tóth Csaba Bálintné Riba Ilona 
      polgármester       megbízott körjegyző
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