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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Kővágóörs Község Önkormányzata, Kékkút Község Önkormányzata, 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. június 3-án 16:00 

órakor megtartott együttes üléséről. 

 

Az ülés helye:  8282 Mindszentkálla, Petőfi u. 13. Faluház 

 

Jelen vannak:  

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

Horváth Dezső polgármester 

Kerner Gábor alpolgármester 

Pelikán Attila képviselő 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

Pék László polgármester 

Vasáros István alpolgármester 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

Keszler Gyula polgármester 

Csombó Zoltán képviselő 

Szép László képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea körjegyző 

 

Kajtár Lászlóné  jegyzőkönyvvezető 

 

Horváth Dezső Kővágóörs polgármestere 

Tisztelettel köszönti az együttes ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy Kővágóörs Község 

Önkormányzata képviselő-testülete 3 fővel jelen van, az ülés határozatképes. 

 

Keszler Gyula Mindszentkálla polgármestere 

Megállapítja, hogy Mindszentkálla Község Önkormányzata képviselő-testülete 3 fővel jelen 

van, az ülés határozatképes.  

 

Pék László Kékkút polgármestere 

Megállapítja, hogy Kékkút Község Önkormányzata képviselő-testülete 2 fővel jelen van, az 

ülés határozatképes. 

  

Horváth Dezső, polgármester: Aki a meghívó szerinti napirendi pontot elfogadja, kéri, 

kézfeltartással szavazzon. 

Kővágóörs Község Önkormányzata képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

54/2011. (VI. 03.) HATÁROZATA 
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A 2011. június 03-i együttes ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. június 

3-i együttes ülés napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1. Balatonszepezd Község Önkormányzata Körjegyzőség alakítása 

tárgyú kérésnek véleményezése 

 

Keszler Gyula, polgármester: aki a meghívó szerinti napirendi pontot elfogadja, kéri, 

kézfeltartással szavazzon. 

Mindszentkálla Község Önkormányzata képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

42/2011. (VI. 03.) HATÁROZATA 

 

A 2011. június 3-i együttes ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. 

június 3-i együttes ülés napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1. Balatonszepezd Község Önkormányzata Körjegyzőség alakítása 

tárgyú kérésnek véleményezése 

 

Pék László, polgármester:  Aki a meghívó szerinti napirendi pontot elfogadja, kéri, 

kézfeltartással szavazzon. 

Kékkút Község Önkormányzata képviselő-testület 2 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

33/2011. (VI. 03.) HATÁROZATA 

 

A 2011. június 3-i együttes ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. június 3-i 

együttes ülés napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1. Balatonszepezd Község Önkormányzata Körjegyzőség alakítása 

tárgyú kérésnek véleményezése 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

Horváth Dezső, polgármester: Kéri a jelenlévők véleményét. Elmondja, hogy a kővágóörsi 

testület tárgyalta. Álláspont az, hogy a medence maradjon együtt. Azt szeretné, ha ezt az 

egységet meg tudnák valósítani. Körjegyző asszony leírta az előterjesztésben az 
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elképzeléseket, hogy mi milyen formában fog átalakulni a rendszerben. Az lenne a jó, ha a 

Káli-medence együtt maradna, úgy lenne életképes egység. 

Balatonszepezd önkormányzata megkereste az önkormányzatot egy szándékkal, hogy milyen 

kondíciókkal tudnának a körjegyzőséghez csatlakozni. Vélemény, javaslat? 

 

Pék László, polgármester: Az lenne a véleménye, hogy maradjanak annál a 

gondolatmenetnél, amellyel létrehozták a társulási folyamatnak az egyik részét, melyet már 

december hónapban megbeszéltek. Az első gondolat legyen az, hogy a Káli-medencei 

egységben gondolkodjanak. 2-3 héten belül hozzanak össze egy találkozót polgármesterek, 

alpolgármesterek jelenlétével, és akkor azok a települések, amelyek nincsenek benne ebbe 

szövetségbe, nyilatkozzanak, hogy mit akarnak tenni. Ha nem nyilatkoznak, akkor a 

következő fázisban lehetne a Balaton-parti települések felé nyitni. Balatonszepezddel addig 

nem érdemes tárgyalni, amíg a Káli-medencében nincs döntés.  

 

Keszler Gyula, polgármester: Mindszentkálla képviselő-testületének életében az elmúlt 

években volt néhány váltás. Mindkét váltásnál felmerültek különböző dolgok, variációk. A 

két váltásnál egy dolog volt azonos, hogy kitartottak amellett, hogy a medencéből nem lépnek 

ki. A testület ülésen nem foglalkozott, informális megbeszélést folytattak. A beszélgetések 

kapcsán az a vélemény alakult ki, hogy a Káli-medence egységét szeretnék elsősorban 

erősíteni. Tegyenek meg még egy próbát az egység érdekében. 

 

Kerner Gábor, alpolgármester: Kérdezi Kékkút község polgármesterét, hogy ő tárgyalt-e a 

polgármesterekkel? 

 

Pék László, polgármester: Nem jutottak egységre, nem tudtak velük beszélni. Nem tudnak 

döntést hozni. Meg vannak az elképzeléseik, nem tudtak igazán érdemben tárgyalni. 

 

Kerner Gábor, alpolgármester: Véleménye az, hogy fussanak még egy kört, mivel 

mindenki a Káli-medencét szeretné egyben tartani. Egyértelmű válaszút elé kell állítani a 

társközségeket. Ez a folyamat kemény dolog, ha nem megy, akkor tényleg kell valamilyen 

egyéb utat választani a 2000 fő eléréséhez. Nyilvánvaló, hogy a társközségek ugyanezeket a 

dolgokat tudják, és kell hogy számoljanak vele. Nagyobb egységért, hogy működjön, nagyon 

meg kell szervezni, óriási felelősség van mögötte. Igent vagy nemet két héten belül elő 

kellene készíteni. Tételezik fel, ha azt mondják, hogy nem, akkor mi van? Akkor is 

foglalkozni kellene a kérdéssel. Ne mondjanak igent vagy nemet. Legalább beszéljenek róla, 

amennyiben azt mondják, hogy nem, akkor ha esetleg Balatonszepezd, milyen 

következményekkel járna, jó-e ez, hasznos-e oda-vissza a dolog. Vagy csak a túlélésről szól a 

dolog. Hosszabb távon kellene gondolkodni. 

 

Csombó Zoltán, képviselő: Ezzel ért egyet. Nem lehet velük tárgyalni, két hét múlva sem 

lesz változás. Balatonszepezdi kérdést  nyitva kellene hagyni, nagyobb létszámmal előnyben 

lennének. Levélben kell megkeresni őket. Balatonszepezd meddig hajlandó várni ebben a 

dologban.  

 

Pék László, polgármester: Nézzék meg mit tudnak kihozni belőle. Balatonszepezddel sem 

közelítik meg a 2000 főt. Ha nyitnak a Balaton-part felé, akkor Révfülöppel is lehetne 

kezdeni. A község nem is a tapolcai kistérséghez tartozik, több probléma adódhat ebből. 
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Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Az idő tekintetében elmondja, hogy új körjegyzőség  

létrehozni és körjegyzőséget megszüntetni bármikor lehet. Körjegyzőséghez csatlakozni és 

abból kiválni csak január 1-jével úgy, hogy június 30-ig döntést kell hozni.  

 

Keszler Gyula, polgármester: az elmúlt időszakban Mindszentkálla volt olyan helyzetben, 

hogy szereztek némi tapasztalatot mindkét formában is. Sok fórumon hangsúlyozták a Káli-

medence egységét, nagyon sokan mondták azt, hogy nem szabad megbontani. Ki kell 

dolgozni különböző irányvonalakat. Nem történik semmi évek óta. Nagyon rövid most az idő. 

Nem lenne-e célszerűbb ezt a folyamatot befolyásolni kívülről. Pl. a sajtóban egy cikket 

megjelentetni, hogy a három testület a Káli-medence egységét szeretné folytatni, de a többi 

települések felé is felajánlotta az egyeztetési elképzeléseit. A medence lakossága is tudna 

erről a gondolatról, és a lakosok közül is sokan a medence egységét tartják szem előtt.  

 

Kerner Gábor, alpolgármester: Egyetért a gondolattal. A lakosság nélkül ilyen döntést nem 

nagyon szabad meghozni. Az eredmény felől kételkedik, eszköznek jó lenne, hogy tényleg 

foglalkoznak ezzel a kérdéssel.  

 

Pék László, polgármester: Jó az ötlet, egy ülésre kellene meghívni az összes polgármestert, 

alpolgármestert, hogy ebben a körben ezt meg tudnák vitatni, vagy tárgyalás után kellene ezt a 

lehetőséget kihasználni. 

 

Szép László, képviselő: Nem volt konkrétan szó róla. 

 

Csombó Zoltán, képviselő: Kérdése, hogy amikor beszéltek erről a dologról, van-e konkrét 

elképzelés, hogy az apparátus hogyan lenne átvéve. Hogyan működne tovább a körjegyzőség. 

Tudják, hogy az apparátusban vannak befolyásos egyének, akik tudják a polgármestereket így 

is meg úgy is irányítani. Hogyan állna fel az egész? Dolgozókra gondoltak-e?  

 

Horváth Dezső, polgármester: A körjegyzőség szervezése még nem fejeződött be. Nem 

szólnak ebbe bele a polgármesterek. Három hónapja működik a hivatal. Az egyik pénzügyes 

elment felmondott önszántából. Próbálták a köveskáli pénzügyest felkérni. Ő nem akar 

bomlasztó lenni, és nem vállalja fel. Amíg van körjegyzőség, addig nem lép. Addig még a 

tárgyalás nem jutott el, hogy egyáltalán ilyen dolgokat megbeszéljék. Nekik is vannak 

elképzeléseik, Köveskál a Nivegy-völgy irányába is kacsintgat. A köveskáli körjegyző 

helyettesít Szentantalfán, és ilyen tervek vannak. Próbáljuk meg mégegyszer, hívjanak össze 

egy megbeszélést. Jó a sajtó ötlete, de az időzítés fontos. 

 

Keszler Gyula, polgármester: Egy apropóhoz kötve a polgármester nyilatkozik a településen 

történtekről, a településen zajló folyamatokról. Ezen folyamatok egyikeként felvázolja, hogy 

az elmúlt időszakban a Káli-medence egységesítése érdekében ez a három település elindított 

egy folyamatot, és szeretnék ezt a folyamatot tovább vinni. Ebben egység van a három 

településen, de a medence lakosságának nagy részében is, hogy a Káli-medence, mint egy 

földrajzi egység maradjon továbbra is, keresi a településeknek a partnerségét. Odáig kell 

eljutni, hogy elviekben egyet értsenek abban, hogy létre akarják hozni, és csinálni egy 

ütemezést, hogy ebben mik a következő lépések. Hogyan lehetne feladatokat koncetrálni, 

elosztani, hogyan lehetne a munkaerőt úgy alkalmazni, hogy lehetőség legkevesebb sérüljön.  

 

Kerner Gábor, alpolgármester: Gyula találta ki, bízzák rá a feladatot. Az nem fontos, hogy 

másik kistérséghez tartozik. A kistérség jelentősége abban a pillanatban, amikor feláll a járási 

rendszer, úgy érzi, hogy ez át fog értékelődni.  
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Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Nem biztos, az derül ki a koncepcióból, hogy a járás az az 

igazgatás terén való egységesítés, valamilyen szinten a kistérségek is maradnak, és az 

alapvetően a szolgáltatások terén való egységesítés. Úgy tűnik, sok olyan dolog van benne, 

ami nem egyértelmű. Sok reakció megjelent a TÖOSZ-tól, nem tudni mi lesz a vége.  

 

Kerner Gábor, alpolgármester: Azt a helyzeti előnyt kellene kihasználni, hogy mi hívunk 

más községeket. Abban a pillanatban, amikor olyan helyzetbe kerülnek, hogy nekik kell 

ácsingózni, hogy mehessenek valahova, akkor romlik a pozíció. Beszéljenek arról, hogy 

nyitni kellene a Balaton-parti települések felé. Fel kellene mérni az előnyöket és a 

hátrányokat. 

 

Horváth Dezső, polgármester:  Körjegyzőség esetén a gesztornak a legjobb. Megérti  a többi 

polgármestert is, nekik nincs hozadéka. Hosszú távon talán tudnak olcsóbban működni. 

Kővágóörs esetében ennek komoly hozadéka van. Amikor felajánlják Szentbékkállának a 

csatlakozást, nekik sem lenne hozadéka. Az állami támogatás mértéke nem emelkedik 

akkorát. De, ha a másik körjegyzőségből valaki kijön, akkor kevesebb állami támogatást 

kapnak. Szentbékkálla testületének egy része nincs ellene. Ott a polgármester nem meri 

felvállalni a kilépést.  Nem akar bomlasztó lenni.  Maguk módján próbálkoznának az 

egységek kovácsolni, egységben gondolkodni. Révfülöp esetében nincs társulásban. Az iskola 

fenntartásba átmentek, ez is többe kerül. Köveskál elvitte a gyerekeket máshova, és nem fizet 

hozzájárulást. Beszélt egy püspökkel, aki 17 intézményt működtet a megyében. Katolikus 

iskolában már táboroztattak gyerekeket.  Ki kell találni a településnek egy funkciót. A falunak 

jó lenne egy nyári iskola.  

 

Keszler Gyula, polgármester: a köveskáli társulás döntött a konyha megszüntetéséről, a 

gyerekek óvodai ellátását más módon oldja meg. Hirdetik működtetésre, bérbeadásra a 

konyhát és az éttermet. Kezdenek kirajzolódni azok a vonalak is, ezért mondta, hogy 

elviekben kellene előbb egységre jutni. Az ellenmondásokat kellene valahogy áthidalni. Az 

elképzeléseket kellene összhangba hozni, és abban megfogalmazni a feladatokat, és az 

átalakításból nem kerüljön ki presztízsveszteséggel a település. Ha nem tudják ezt kidolgozni, 

és nem lesz elvi egyetértés, akkor megoldhatatlan gondnak látja. Mindszentkálla község 

életében lezajlottak azok a folyamatok, amelyek most Kővágóörs életében zajlanak. 

Kővágóörsnek nagy presztízsvesztesége lenne a közigazgatás elvesztése. Így gondolkodik a 

másik település is. Súlypontokat kell meghagyni az egyik helyen pl. ha ezt nem tudják 

megoldani, akkor nem lát előbbre jutást. 

 

Kerner Gábor, alpolgármester: A hozadék oldaláról kellene megközelíteni, és a sajtóban 

ezt kellene elmondani. Egy hozadéka lehet ennek dolognak, hogy kiegyensúlyozott 

közigazgatás és ellátás működik a medencében. Ez a lényege. Presztízsveszteség: Kővágóörs 

a Káli-medence legnagyobb települése, valóban óriási presztízsveszteségek zajlottak le az 

elmúlt időszakban pl. iskola elvesztése. Minden községnek megvan a maga profilja, ezt 

kellene tovább vinni. Kővágóörs profilja a körjegyzőség, Mindszentkálláé az otthon, Kékkúté 

az ipari üzem, ami ipari hátteret képvisel. Az optimális ellátása akkor megy a lakosságnak, ha 

ez a mikrotérség egyben marad.  

 

Horváth Dezső, polgármester: Összefoglalná az elhangzottakat. Újabb egyeztetést kell 

összehívni.  

 

Pék László, polgármester: Nem látja értelmét.  
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Horváth Dezső, polgármester: Kik legyenek a meghívottak?  

 

Pék László, polgármester: Polgármesterek, alpolgármesterek. 

 

Horváth Dezső, polgármester: Kővágóörsre összehívják a megbeszélést minél előbbi 

időpontra. 

 

Vasáros István, alpolgármester: Újságírót is hívjanak. 

 

Pék László, polgármester: Nem tudja, hogy érdemes lenne-e. Kényes dolog ez. Ebben a 

három hétben nem fog eldőlni semmi.  

 

Keszler Gyula, polgármester: Lépéskényszert ki lehetne alakítani. Az ülésen a három 

település felvetné azt, hogy szükség van az egységes medencére épülő körjegyzőségre. 

Valamiképpen nyilatkozniuk kell. 

 

Pék László, polgármester: Új körjegyzőség létrehozásához nem kell határidő. 

 

Horváth Dezső, polgármester: Június vége? 

 

Kerner Gábor, alpolgármester: Minél hamarabb. 

 

Horváth Dezső, polgármester: Hét eleje, vagy vége legyen? Jövő héten kiküldik a meghívót. 

 

Pék László, polgármester: Június 20-a hete. 

 

Kerner Gábor, alpolgármester: Pünkösd utáni időpont jobb lenne, ezt küldjék ki. 

 

Horváth Dezső, polgármester: Meghívót küldenek ki június 14-ére, kedd 17,00 órára. Az 

újságírót most hagyják ki.  

 

Keszler Gyula, polgármester: Valamihez kötnék, és azon belül kerül fel, mint aktuális 

megoldandó gond. Gesztornak kellene ezt megtenni.  

 

Horváth Dezső, polgármester: Erősen érintett Kővágóörs, olyan mintha ő kampányol a 

körjegyzőség érdekében. 

 

Pék László, polgármester: Az is fontos, hogy hol van rá infrastruktúra. Először hagyják ki, 

ha van rá koncepció, akkor majd megszellőztetik. 

 

Keszler Gyula, polgármester: Most ők vannak helyzeti előnyben. 

 

Horváth Dezső, polgármester: Az ülés előtt kellene ennek megjelennie. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Döntést nem hozhatnak a képviselő-testület nélkül. 

 

Horváth Dezső, polgármester: Két hét múlva tartanak egy megbeszélést, utána eldöntik, 

hogy mi lesz a cikkel. Balatonszepezd megkeresésére milyen választ adjanak? 
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Pék László, polgármester: A képviselő-testületek a Káli-medence egységében 

gondolkodnak. 

 

Kerner Gábor, alpolgármester: Ezzel elutasítják a kérelmet. 

 

Pék László, polgármester: Az összes környező települést megkeresték. 

 

Kerner Gábor, alpolgármester: Semleges választ írjanak. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Úgy döntenek a testületek, hogy jelen ülésen erről nem hoznak 

döntést, a napirend újratárgyalására a későbbiekben kerül sor. A Káli-medence településeivel 

folytatott egyeztetés után, illetve attól függően és további türelmüket kérjük. 

 

Keszler Gyula, polgármester: Ezt kellene elfogadni a mai napon. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: A képviselő-testület a Balatonszepezd kezdeményezése 

tárgyában a mai napon döntést nem hoz, azt elhalasztja. A Káli-medence településeivel 

folytatott egyeztetés eredményétől teszi függővé. Tájékoztassák Balatonszepezdet a döntésről. 

 

Pelikán Attila, képviselő: Azt bele kell foglalni, hogy a Káli-medence településeivel 

folytatott egyeztetést követően egyeztetnek velük? 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Kimaradhat.  

 

Horváth Dezső, polgármester: Aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, kéri, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

55/2011. (VI. 03.) HATÁROZATA 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Balatonszepezd Község Önkormányzata körjegyzőség alakítása 

kezdeményezése tárgyában döntést nem hoz, azt elhalasztja. 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről 

Balatonszepezd Község Önkormányzatát tájékoztassa. 

 

Felelős: Horváth Dezső, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Keszler Gyula, polgármester: Aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, kéri, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

42/2011. (VI. 03.) HATÁROZATA 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Balatonszepezd Község Önkormányzata körjegyzőség alakítása 

kezdeményezése tárgyában döntést nem hoz, azt elhalasztja. 

 

A Képviselő-testület felkéri Kővágóörs község polgármesterét, hogy a 

döntésről Balatonszepezd Község Önkormányzatát értesítse. 

 

 

Pék László, polgármester: Aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, kéri, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Kékkút Község Önkormányzata képviselő-testület 2 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

34/2011. (VI. 03.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Balatonszepezd 

Község Önkormányzata körjegyzőség alakítása kezdeményezése 

tárgyában döntést nem hoz, azt elhalasztja. 

 

A Képviselő-testület felkéri Kővágóörs község polgármesterét, hogy a 

döntésről Balatonszepezd Község Önkormányzatát értesítse. 

 

Horváth Dezső, polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el  - 

megköszönve a részvételt – az ülést 17:05 órakor bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

Horváth Dezső          Pék László   Keszler Gyula 

polgármester         polgármester   polgármester 

 

 

 

                     Dr. Szabó Tímea 

              körjegyző 


