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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Litér  és  Királyszentistván  Képviselő-testületeinek  2012.  január  18-án  
–  a  királyszentistváni  Faluház  tárgyalójában  –  tartott  együttes  képviselő-
testületi üléséről. 

Jelen vannak: Litér Önkormányzata részéről:

Szedlák Attila polgármester
Kondics István alpolgármester
Auerbach János képviselő
Bacsa Róbert Imre képviselő
Lukács Gábor képviselő

Királyszentistván Önkormányzata részéről:

Kőszegi Ilona polgármester
Diószegi Imola képviselő
Kőszegi Míra képviselő
Tánczos Sándor képviselő

Körjegyzőség részéről:

Bencze Éva körjegyző
Zavada Mihályné kir.vezető, jkv.-vezető

Meghívottak:

Fésüs Sándor Vilonya polgármestere
Gubiczáné Kocsis Irén Vilonya alpolgármestere

A képviselő-testület ülését Szedlák Attila polgármester vezette, 1700 órakor megnyitotta.

Köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket, Királyszentistván polgármesterét és képviselő-
testületét,  Litér képviselő-testületét, Vilonya polgármesterét és alpolgármesterét, valamint a 
körjegyzőség dolgozóit.

Megállapította,  hogy Litér  képviselő-testülete  határozatképes,  mivel  a  7 képviselőből  5 fő 
jelen van.
A  jegyzőkönyv  vezetésére  Zavada  Mihálynét,  a  jegyzőkönyv  hitelesítésére  Litér  Község 
részéről Auerbach Jánost javasolta. 

Kőszegi Ilona Királyszentistván polgármestere:
Királyszentistván polgármestere köszöntötte az együttes testületi ülésen megjelenteket, majd 
megállapította,  hogy  a  királyszentistváni  képviselő-testület  határozatképes,  mivel  az  
5 képviselőből 4 fő jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Királyszentistván Község részéről 
Diószegi Imolát javasolta.
Kérte Királyszentistván képviselő-testületét,  amennyiben egyetértenek a jegyzőkönyvvezető 
és a hitelesítők személyével, kézfeltartással jelezzék.
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Királyszentistván képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyvvezető és a  
hitelesítők személyére tett javaslatot.

Szedlák Attila Litér polgármestere:
Kérte  Litér  képviselő-testületét,  amennyiben  egyetértenek  a  jegyzőkönyvvezető  és  a 
hitelesítők személyével, kézfeltartással jelezzék.

Litér  képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  elfogadta  a  jegyzőkönyvvezető  és  a  hitelesítők  
személyére tett javaslatot.

Szedlák Attila Litér polgármestere:
A napirendre a meghívóval megegyezően tett javaslatot.
Napirendi javaslat:

1.  A járási hivatalok kialakításának véleményezése

Kérte  Litér  képviselő-testületét,  amennyiben  egyetértenek  a  napirendre  tett  javaslattal, 
kézfeltartással jelezzék.

Litér képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.

Kőszegi Ilona Királyszentistván polgármestere:
Kérte  Királyszentistván  képviselő-testületét,  amennyiben  egyetértenek  a  napirendre  tett 
javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

Királyszentistván képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a jegyzőkönyvvezető munkáját hangfelvétel segíti, mely a 
jegyzőkönyv hitelesítése után törlésre kerül.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

A JÁRÁSI HIVATALOK KIALAKÍTÁSÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE  

Szedlák Attila Litér polgármester:
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Kelet-Balatoni Kistérség megvitatta a Közigazgatási és 
Igazságügyi  Minisztérium  által  a  járások  kialakításáról  készült  tervezetet.  Ez  a  járások 
kialakítására tett javaslat Balatonalmádi kistérséget hátrányosan érinti, miközben két új – a 
kistérségektől eltérő – járás is létrejönne: Sümeg és Devecser központtal. A Kelet-Balatoni 
Kistérség  ülésén  arról  született  döntés,  kezdeményezzék  még  egy  járás  kialakítását, 
Balatonalmádi járásközponttal. Ennek alátámasztásához felkértek egy szakértőt, készítsen egy 
tanulmányt és javaslatot, és felkérték a települések vezetőit, hogy vitassák meg a javaslatot a 
képviselő-testületeikkel.
Elmondta, hogy a szakértői vélemény elkészült, és alátámasztotta a települések azon véleményét, 
hogy  egy  új  járás  kialakításának  Balatonalmádi  központtal  létjogosultsága  van  mind  a 
távolság, mind a lakosságszám tekintetében is. Lakosságszám tekintetében 25-29 ezer fővel 
kellene számolni, mely az idegenforgalmi szezonban a 60 ezer főt is elérheti. Fontos szempont 
még: történetileg az 1990-es évektől Balatonalmádi a központja a térségnek.
Fentiek tekintetében kérte a képviselő-testületeket, hogy vitassák meg a veszprémi járástól 
történő elcsatlakozás lehetőségét.
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Tájékoztatta  továbbá  Királyszentistván  képviselő-testületét,  hogy  Litér  képviselő-testülete 
január 17-i rendkívüli ülésén már tárgyalt arról, hogy amennyiben létrejöhet a Balatonalmádi 
járás,  akkor  elsősorban  oda  szeretne  csatlakozni,  ha  nem  jöhet  létre,  akkor  pedig 
Balatonfüredhez. A tárgyalás során kialakítottak egy véleményt, de a döntést még nem hozták 
meg,  tekintettel  arra,  hogy 20 éves kapcsolat  köti  össze a  két  települést,  és szeretnék,  ha 
együttesen is megvitatná a lehetőségeket a két testület. Ez azért lényeges, mert körjegyzőség 
csak egy járáson belüli települések között hozható létre, így ha a testületek fenn akarják tartani 
a körjegyzőséget, akkor a két településnek egy járáshoz kell tartoznia. Elmondta még, hogy az itt 
megszülető döntés érinti a települések között létrejött intézményfenntartói társulást is.
Tájékoztatásul elmondta, hogy Litér község képviselő-testülete támogatja a veszprémi járástól 
történő  elcsatlakozás  lehetőségét,  egyrészt  mert  történetileg  Balatonfűzfővel  és 
Balatonalmádival volt kapcsolatban a település, másrészt mert úgy látják, hogy egy kisebb 
lélekszámú járásban nagyobb fejlődési lehetősége van a kisebb településeknek, jobban tudják 
érdekeiket érvényesíteni.
Az  elhangzottak  alapján  javasolta,  hogy  mindkét  település  kezdeményezze  a  veszprémi 
járástól  történő  elcsatlakozást,  amennyiben  lehetséges  Balatonalmádi  járáshoz,  ha  ez  nem 
lehetséges, akkor a Balatonfüredi járáshoz.
Kérte a képviselőket, mondják el véleményüket.

Diószegi Imola királyszentistváni képviselő:
Támogatja  a  Balatonalmádihoz,  ha  ez  nem  lehet  a  Balatonfüredhez  történő  csatlakozást. 
Kérdése, mennyi a realitása, hogy létrejön a Balatonalmádi járás, illetve Balatonfűzfőn fenn 
marad-e az okmányiroda.

Szedlák Attila Litér polgármestere:
A Balatonalmádi járás létrejöttét több település is szorgalmazza,  a döntés azonban nem az 
önkormányzatok kezében van, ezért  csak a reményeit  tudja  kifejezni.  Az Okmányirodával 
kapcsolatban olyan információi vannak, hogy jelenleg mintegy 268 okmányiroda működik az 
országban, melyek várhatóan kormányablakokká fognak átalakulni. Az előzetes információk 
alapján  a  kormányablakok  számát  várhatóan  300-350-re  fogják  felfejleszteni,  így  nagy 
valószínűséggel a Balatonfűzfőn működő okmányiroda továbbra is működni fog.

Diószegi Imola királyszentistváni képviselő:
Kérdése arra  vonatkozott,  hogy a járások várhatóan milyen feladatokat  fognak átvenni  az 
Önkormányzatoktól?

Szedlák Attila Litér polgármestere:
Előreláthatólag  a  következő  ügyek  fognak  a  járásokhoz  kerülni:  építésügy,  gyámügy, 
szabálysértés, birtokháborítás, okmányirodák, valamint az iskolák.

Diószegi Imola királyszentistváni képviselő:
Véleménye szerint ezen ügyek zöme olyan típusú, melyek nem fordulnak túl gyakran elő az 
állampolgárok életében.
Nehézségnek ítélte, hogy mind Balatonalmádiba, mind Balatonfüredre csak átszállással lehet 
Királyszentistvánról eljutni.
Felvetette, hogy a későbbiekben vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a két település és a 
Kelet-Balatoni Kistérség összefogásával vásárolt iskolabusszal heti egy vagy két alkalommal 
–  előzetes  jelentkezés  alapján  –  a  litéri  és  királyszentistváni  polgárokat  a  járásközpontba 
szállítsák.
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Szedlák Attila Litér polgármestere:
Felhívta Királyszentistván képviselő-testületének a figyelmét arra, hogy ha Litér járást vált, 
Királyszentistván pedig a veszprémi járásban marad, akkor a körjegyzőség megszűnik, és a 
településnek jelen ismereteik birtokában két lehetősége marad:

1. Csatlakozni a Hajmáskér-Sóly Körjegyzőséghez
2. Csatlakozni Veszprémhez.

Kőszegi Ilona Királyszentistván polgármestere:
Ő  úgy  vélte,  hogy  a  járáshoz  várhatóan  átkerülő  ügyek  kevés  királyszentistváni  polgárt 
érintenek, alapvetően ezek a feladatok nem fogják utazásra kényszeríteni a falu lakosságát. 
Megemlítette még, hogy jelenleg is élnek a hivatalok a belföldi jogsegély intézményével, és 
amikor lehet, helyben kerülnek felvételre a nyilatkozatok, jegyzőkönyvek.
Véleménye szerint  fontos,  hogy megmaradjon  a  körjegyzőség és  a  kirendeltség,  mert  így 
zökkenőmentesen láthatók el a feladatok.

Kőszegi Míra királyszentistváni képviselő:
Igyekezett  felmérni  a  járás  váltás  előnyeit  és  hátrányait.  Úgy  véli,  hogy  a  település 
szempontjából  előnyösebb,  ha  nem Veszprémhez  tartozik  a  község,  mivel  egy  húsz  éve 
kialakult,  és  jól  működő  hivatalt  nem  lenne  jó  egy  bizonytalan  másik  kapcsolatért 
megszüntetni.  A várható  feladatokat  csak biztos  háttérrel  tudja  majd  az önkormányzat  jól 
végrehajtani,  egy  új  hivatali  felállás  hatalmas  feladatokkal  járna,  miközben  nagyon  sok 
változás várható. Az utazás problémájára könnyebb megoldást találni.

Tánczos Sándor királyszentistváni képviselő:
A litéri testületi tagokat kérdezte: Semmi áron nem akarnak Veszprémhez csatlakozni? Miért 
nem, amikor a lakosságnak az ügyintézés véleménye szerint sokkal kedvezőbb lenne, nem 
csak időben, hanem pénzben (utiköltség tekintetében) is. 
Véleménye szerint nem kell félni a változásoktól. Szerinte a témában meg kellene kérdezni a 
lakosságot is.

Szedlák Attila Litér polgármestere:
Tánczos  Sándor  kérdésére  reagálva  visszautalt  a  bevezetőjében  elhangzottakra.  Az  ott 
elhangzott szempontok alapján jutott Litér arra a véleményre, hogy nem szeretne a veszprémi 
kistérséghez tartozni. Személyes tapasztalatai alapján elmondhatja, hogy a Balatonalmádi és a 
Balatonfüredi  hivatalokban  is  magas  színvonalú  munka  folyik,  rugalmasan,  ügyfélbarát 
módon intézik az ügyeket.

Auerbach János litéri képviselő:
Véleménye szerint az egyetlen nehézséget az utazás okozza, ám a reggeli órákban minden 
hová el lehet jutni.

Tánczos Sándor királyszentistváni képviselő:
Őt nem győzték meg az érvek, véleménye szerint Királyszentistvánnak a veszprémi járásnál 
kell maradnia.

Lukács Gábor litéri képviselő:
Véleménye  szerint  azt  is  vizsgálni  kell,  mennyi  ügyet  kell  majd  a  lakosságnak  a 
járásközpontban intéznie. Szerinte az átkerülő ügyek a lakosság csekély részét érintik.
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Fésüs Sándor Vilonya polgármestere:
Érdeklődve  hallgatta  az  elhangzó  érveket  és  ellenérveket.  Jelenleg  ők  is  olyan  helyzetbe 
kerültek,  hogy más  járáshoz vannak beosztva,  mint  a  körjegyzőségük  másik  tagja.  Ebből 
adódóan  nagy  valószínűséggel  kérelmezni  fogják,  hogy  a  veszprémi  járástól  a  várpalotai 
járáshoz kerüljenek, mivel szeretnék fenntartani a körjegyzőségüket.

Megköszönte a lehetőséget, hogy részt vehetett az ülésen, és – egyéb elfoglaltságuk miatt – 
elköszönt maga és alpolgármestere nevében.

Fésüs Sándor és Gubiczáné Kocsis Irén 1750 órakor távoztak.

Auerbach János litéri képviselő:
Hozzászólásában fontos szempontként említette, hogy Balatonalmádiban új, korszerű orvosi 
központ  létesült,  már  most  is  odajárnak  szakrendelésre  az  emberek.  Litért  sok  szál  köti 
Balatonalmádihoz,  példaként  említett  a  családsegítő  szolgálatot,  valamint  azt,  hogy  a 
községben  –  csak  úgy  mint  Királyszentistvánon  –  a  Balatonalmádi  Rendőrkapitányság 
kollégái biztosítják a rendet és a közbiztonságot. 

Kőszegi Ilona Királyszentistván polgármestere:
Elmondta,  hogy  Mészáros  Lajos  alpolgármester  úr  egyéb  elfoglaltsága  miatt  sajnos  nem 
tudott részt venni az ülésen, de az ügy fontosságára tekintettel megkérte, hogy tolmácsolja 
véleményét.  Mészáros  Lajos  alpolgármester  úr  támogatja,  hogy  Balatonalmádi 
járásközponttal  új  járás  jöjjön  létre,  és  Királyszentistván  község  ezen  járáshoz  történő 
csatlakozását.  Amennyiben  ez  nem  lehetséges,  akkor  a  Balatonfüred  járáshoz  történő 
csatlakozást  támogatja.  Szeretné,  ha  Balatonfűzfőn  lenne  kihelyezett  iroda,  illetve 
okmányiroda. Támogatja, hogy a Litérrel közösen létrehozott körjegyzőség fennmaradjon, és 
a  zökkenőmentes  ügyintézés  érdekében  a  jövőben  is  működjön  Királyszentistvánon 
kirendeltség, egy ügyintézővel.

Tánczos Sándor királyszentistváni képviselő:
Továbbra is fenntartotta azon véleményét, hogy ki kellene kérni a lakosság véleményét.

Kőszegi Ilona Királyszentistván polgármestere:
Véleménye  szerint  a  lakosság  azért  választotta  meg  a  képviselőket,  hogy nevükben,  őket 
képviselve döntsenek. Szerinte fel kell vállalni a döntést.

Megkérdezte Királyszentistván község képviselő-testületét, egyetértenek-e azzal a javaslattal, 
hogy Királyszentistván támogatja egy új járás létrehozását Balatonalmádi járásközponttal, és 
amennyiben  a  Balatonalmádi  járás  létrejöhet,  Királyszentistván  csatlakozni  kíván  a 
Balatonalmádi  járáshoz,  illetve  amennyiben  a  Balatonalmádi  járás  nem jöhet  létre,  akkor 
Királyszentistván a Balatonfüredi járáshoz kíván csatlakozni.

A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal 1 nem ellenében elfogadták a javaslatot, és az  
alábbi határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2012. (I.18.) KKt. határozat

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által a járások 
kialakításáról  készült,  és  véleményezésre  bocsátott  tervezetet,  és  úgy 
határozott, hogy:
1. Javasolja  a  Balatonfüredi  Járás  megosztása  révén  egy  új  járás  

kialakítását, Balatonalmádi járásközponttal. 
2. Amennyiben  a  Balatonalmádi  Járás  megalakítása  engedélyezésre 

kerül, Királyszentistván Képviselő-testülete a Veszprémi Járásból a 
Balatonalmádi Járásba kéri a településük áthelyezését.

3. Ha a Balatonalmádi Járás megalakítására nem kerülhet sor, akkor  
Királyszentistván  település  a  Balatonfüredi  Járásba  kéri  a 
besorolását.

A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  fenti  határozata 
értelmében  képviselje  a  települést  a  különböző  fórumokon,  valamint 
felhatalmazza a járásváltáshoz szükséges dokumentációk aláírására.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2012. január 20.

Szedlák Attila Litér polgármestere:
Megkérdezte Litér község képviselő-testületét, egyetértenek-e azzal a javaslattal, hogy Litér 
támogatja  egy  új  járás  létrehozását  Balatonalmádi  járásközponttal,  és  amennyiben  a 
Balatonalmádi  járás  létrejöhet,  Litér  csatlakozni  kíván  a  Balatonalmádi  járáshoz,  illetve 
amennyiben a Balatonalmádi járás nem jöhet létre, akkor Litér a Balatonfüredi járáshoz kíván 
csatlakozni.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot  
hozták:

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2012. (I.18.) KKt. határozat

Litér  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által a járások kialakításáról 
készült, és véleményezésre bocsátott tervezetet, és úgy határozott, hogy:
1. Javasolja  a  Balatonfüredi  Járás  megosztása  révén  egy  új  járás  

kialakítását, Balatonalmádi járásközponttal. 
2. Amennyiben  a  Balatonalmádi  Járás  megalakítása  engedélyezésre 

kerül,  Litér  Képviselő-testülete  a  Veszprémi  Járásból  a  
Balatonalmádi Járásba kéri a településük áthelyezését.

3. Ha a Balatonalmádi Járás megalakítására nem kerülhet sor, akkor  
Litér település a Balatonfüredi Járásba kéri a besorolását.

A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  fenti  határozata 
értelmében  képviselje  a  települést  a  különböző  fórumokon,  valamint 
felhatalmazza a járásváltáshoz szükséges dokumentációk aláírására.

Felelős: Szedlák Attila polgármester
Határidő: 2012. január 20.
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Kőszegi Ilona Királyszentistván polgármestere:
Megköszönte a két testület munkáját, s mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el 
az együttes testületi ülést 1825 órakor bezárta.

K.m.f.

Kőszegi Ilona Szedlák Attila
  polgármester  polgármester

    Bencze Éva
       körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Diószegi Imola Auerbach János
     képviselő       képviselő
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