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Készült: Ládbesenyő-Abod-Balajt községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei soron 

következő, együttes Képviselő-testületi ülésén 2012. évi április hó 18. napján 14
00

 órai 

kezdettel Balajton. 

 

 

Jelen vannak:       

Ládbesenyő község részéről 

1) Horváth Róbert polgármester 

2) Horváth Béla alpolgármester 

3) Fedor Attila képviselő 

4) Tóth Gellért képviselő 

 

Távol van:  

1) Szemén János képviselő 

 

Abod község részéről 

1) Restyánszki Gábor polgármester 

2) Zsemkó János alpolgármester 

3) Fekete Józsefné képviselő 

 

Távol vannak: 

1) Berkesi László képviselő 

2) Sápi Olivér képviselő 

 

Balajt község részéről 

1) Szabó Zoltán polgármester 

2) Csathó László alpolgármester 

3) Berzi István képviselő 

4) Dánielné Tóth Beáta képviselő 

5) Kiss Ferencné képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak:  

1) Dr. Takács András körjegyző 

2) Hornyákné Szilasi Melinda gazdálkodási előadó 

3) Cserged Marianna igazgatási előadó, jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 



Szabó Zoltán Balajt község polgármestere: Mint házigazda, köszönti a települések 

képviselő-testületeinek tagjait, és minden megjelentet a községek testületeinek együttes 

ülésén, és átadja a szót az ülés levezetőjének, a gesztor település Ládbesenyő község 

polgármesterének. 

 

Horváth Róbert Ládbesenyő község polgármestere: Köszönti a települések képviselő-

testületeinek tagjait, és minden megjelentet. Megállapítja, hogy Ládbesenyő község 

Képviselő-testülete 4 fővel, Abod község Képviselő-testülete 3 fővel, Balajt község 

Képviselő-testülete 5 fővel jelen van, így az ülés határozatképes, és azt megnyitotta. 

 

Előterjesztette az ülés napirendi tervezeteit a meghívó szerint: 

1. Javaslat a Körjegyzőség 2011. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás 

elfogadására. 

Előadó: Dr. Takács András körjegyző 

  

2. Körjegyzői pályázatok elbírálása. (zárt ülés) 

    Előadó: Horváth Róbert polgármester 

 

3.   Indítványok, javaslatok. 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők - Ládbesenyő részérő 4 igen 

szavazattal, Abod részéről 3 igen szavazattal, Balajt részéről 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a napirendet elfogadta. 

 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

1. Napirendi pont 

 

Javaslat a Körjegyzőség 2011. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás 

elfogadására. 

 

 

Horváth Róbert Ládbesenyő polgármestere: Mindenki megkapta a meghívót, illetve a 

2011. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) szóló beszámolót, s annak mellékleteit.  

Átadnám a szót a téma előadójának, Dr. Takács András körjegyzőnek. 

Dr. Takács András körjegyző: Köszönöm a szót! Én a számszaki részekhez kiegészítést 

nem teszek, egyetlen mondatot mondanék, aztán ha vannak kérdések, akkor Melindával 

megpróbálunk rá válaszolni. A mondatom a körjegyzőség 2011. évi gazdálkodásáról úgy szól, 

hogy a kiegyensúlyozottság és a törvényesség jellemezte. Törekedtem a szabályok maximális 

betartására, nem volt különösebb gondunk, problémánk. Köszönöm. 

Horváth Róbert Ládbesenyő község polgármestere: Köszönjük jegyző úr! Kinek van ezzel 

kapcsolatban, az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése? 

Tóth Gellért Ládbesenyő község képviselője: Amíg a többiek gondolkodnak a kérdéseken, 

szeretném megköszönni a munkádat! Remélem, hogy mint magánember meglátogatol minket 

a későbbiekben! Visszaadom a szót a többieknek a zárszámadással kapcsolatban. 

 

A jelenlevőknek nem volt kérdése, észrevétele, megjegyzése, ezért Horváth Róbert szavazásra 

bocsátotta az előterjesztést. 

 



Ládbesenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 31/2012.  (IV.18.) sz. határozat 

 

 Ládbesenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 a Körjegyzőség 2011. évi  költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 

 (zárszámadást) elfogadja és azt a  mellékleteivel együtt jóváhagyja.  

 

Abod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 17/2012.  (IV.18.) sz. határozat 

 

 Abod község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 a Körjegyzőség 2011. évi  költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 

 (zárszámadást) elfogadja és azt a  mellékleteivel együtt jóváhagyja.  

  

 

Balajt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 39/2012.  (IV.18.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 a Körjegyzőség 2011. évi  költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 

 (zárszámadást) elfogadja és azt a  mellékleteivel együtt jóváhagyja.  

 

 

2. Napirendi pont 

 

Indítványok, javaslatok. 

 

Dr. Takács András körjegyző: Nekem még lenne mondanivalóm, ha kapok 5 percet. 

 

„Tisztelt Képviselő-testületek! 

 

          Az együttes testületi ülésükön 2007. január 11.-én választottak meg körjegyzőnek és 

ennek eredményeként 2007. február 1.-én kezdtem el a munkát. Jóleső érzés volt, hogy 

hatvannégy és fél évesen még alkalmasnak tartottak a feladat ellátására, annak ellenére, hogy 

nem volt jegyzői gyakorlatom.  

     Lelkesen és nagy optimizmussal kezdtem munkához, annak reményében, hogy tehetek 

valami hasznosat a három településért. Hivatalos jegyzői munkakör átadásra és átvételre nem 

került sor, úgy kellett menetközben szembesülnöm a helyzettel, ami időt vett igénybe. 

     Azóta 5 év 2 hónap és 18 nap telt el és a munkám hivatalos értékelésére nem került sor. 

Igaz, hogy volt néhány sajátos elismerése a munkámnak, amiről később teszek említést. 

     Most saját szemszögömből, egyoldalúan én értékelem az elmúlt időszakot. 

          Amikor munkába álltam rögtön szembesülnöm kellett olyan gondokkal, hogy Abodon 

nem volt pénzügyes, az eltelt idő alatt négy pénzügyes váltotta egymást, ami nem volt 

szerencsés.  Az Önkormányzatnak 6,5 millió forint rendezetlen adósága volt, ami már a 

működést is veszélyeztette.  



     A körjegyzőségi hivatalon belül további gondot okozott és okoz, hogy a helyettesítés 

rendje nem volt és ma sincs megnyugtatóan megoldva és a széttagoltság nem teszi lehetővé az 

optimális munkamegosztást. Köztudott, hogy mind a három településen két-két köztisztviselő 

dolgozik. Ládbesenyőn egy pályázati referens dolgozik közalkalmazottként és Balajton 

hasonló feladatot lát el egy közcélú státusú dolgozó. Ennek ellenére nem egyforma a 

leterheltség és a ládbesenyői kolléganőkre a körjegyzőségi munkából aránytalanul sok teher 

hárul.  

     Számomra érthetetlen és elfogadhatatlan volt az, hogy rossz munkakapcsolatot 

tapasztaltam a kolléganők között, ami azóta oldódott ugyan, de a mai napig sem múlt el 

nyomtalanul. 

           Voltak változások a képviselő-testületekben. Abodon Mihalik Árpád urat Zsemkó 

János úr váltotta. Balajton Beri Aladár úr elhalálozott, Kiss Ferenc Polgármester úr pedig a 

2010-es választások előtt lemondott polgármesteri tisztségéről, aki azóta szintén elhalálozott. 

A 2010-es választás is hozott személyi változásokat a képviselő-testületekben. 

     Voltak változások a köztisztviselők között is. Az abodi helyzetről az előbb tettem említést. 

Balajton mind a két köztisztviselő személye változott. Ládbesenyőn munkába állásom előtt 

nem sokkal Dzibák Mária asszonyt váltotta Hornyákné Szilasi Melinda.  Egyébként itt a 

legstabilabb a munkaerő helyzet.  

    Ahogyan Én látom az elmúlt 1835 napot. 

       Nem könnyű egy Körjegyző helyzete, mert három teljesen eltérő adottságokkal és 

személyi tulajdonságokkal rendelkező polgármesterről, önkormányzatról és településről van 

szó.  

Nem volt könnyű a munkánk azért sem, mert az állami támogatások folyamatosan csökkentek 

és ez kihatott az Önkormányzatok és a körjegyzőség gazdálkodására egyaránt.  

A szigorodó gazdálkodási körülmények miatt mind a három önkormányzatnál előfordultak 

átmeneti fizetési nehézségek, de egymást kisegítve ezeket áthidaltuk.  

 

           Sok jogszabályi változás volt, ami elsősorban a szociális ellátó rendszert és a 

közfoglalkoztatást érintette. Ez fokozottan megterhelte a köztisztviselők munkáját.  

     Ez növelte az érintett állampolgárok és a köztünk lévő konfliktusforrásokat, mert nem 

akarták megérteni, hogy a szigorítások rajtunk kívüliek és keresték a kibúvókat, ami alól néha 

egyes testületi tagok sem voltak kivételek. 

Az állampolgárok nehezen veszik tudomásul, hogy az ügyfélfogadási rend nem öncélú, 

hanem azért van, hogy az ügyeiket a köztisztviselők megnyugtató módon, szakmailag 

kifogástalanul elvégezzék. 

Nagy teher nehezedik a kolléganőkre, amit nem igazán értékelnek kellően. Sokan nem hiszik 

el, hogy rendkívül bürokratikus lett az államigazgatási munka, ami szinte teljesíthetetlen. 

Szinte mindent azonnal és rövid 2-3 napos határidővel kell intézni. 

Megnyugtató - és a kolléganők munkáját dicséri -, hogy kevés ügyben volt fellebbezés, de 

egyik estben sem változtatták meg másodfokon a döntésünket. Bírósági szakaszba pedig egy 

ügy sem jutott el. Az ügyészségi ellenőrzések sem találtak súlyos hibákat.  

       A települések eltérő adottságai kihatottak a fejlesztési lehetőségekre is, mert saját erőből 

egy fejlesztést sem lehetett megvalósítani és minden pályázathoz saját erőt kellet biztosítani. 

A pályázati feltételek is szigorodtak és nagy odafigyelést kívánnak.  

A helyi adóbevételek viszont az önrészre nem nyújtanak elég fedezetet. 

Az elmúlt években az alábbi fejlesztéseknek voltam részese és tudtam segíteni a munkámmal. 

 



Abodon: 

    - új orvosi rendelő kialakítása, 

    - híd felújítás vis maior pályázatból 

    - korszerű EU szabványnak megfelelő játszótér építése. 

Balajton: 

- Ady Endre út korszerűsítése,  

- Petőfi és Kossuth út építése,  

- falugondnoki autó beszerzése, 

- korszerű EU szabványnak megfelelő játszótér építése, 

Előkészítés alatt van az óvoda kialakítása. 

Ládbesenyőn: 

  - sportpálya építése, 

  - falugondnoki autó beszerzése, 

  - hivatali épület korszerűsítése és bővítése, 

  - faluközpont építése, 

  - járda és buszmegálló építése,  

  - szennyvíz II. ütem beruházás kivitelezése. 

Ezeknél a fejlesztéseknél minden esetben nagy fejtörést okozott a saját forrás biztosítása, amit 

csak átmeneti hitelfelvétellel lehetett előteremteni. 

Számomra jó érzés volt a fejlesztések eredménye, mert úgy éreztem, hogy egy kicsit részese 

voltam a sikernek.  

Nem egyforma hatásfokkal, de 2011. első félévében mind a három településen vissza tudtuk 

fizetni a szennyvízberuházáshoz felvett vízíközmű hitelt. 

A nehézségek ellenére mind a három Önkormányzatnál meg tudtuk őrizni a fizetőképességet, 

ami nem kis dolog. 

     Az elmúlt több mint öt évben volt:  

          - népszavazás (2008.),  

          - EP képviselő választás (2009.)  

- Országgyűlési képviselő és önkormányzati választás (2010.)    

-  Népszámlálás (2011.)  

-  kisebbségi elektori választás (2009. és 2011.), 

      aminek a feladatait sikeresen teljesítettük, és ezért köszönettel tartozom a kolléganőknek.  

     Most készítjük elő az időközi választást Ládbesenyőn. 

     A testületi munkához kapcsolódóan törekedtünk minden tőlünk telhetőt megtenni. 

Igyekeztünk a munkát jól előkészíteni és a döntések végrehajtani.  Ennek értékelését azonban 

Önökre bízom. 

     A munkámat színezték olyan események is, aminek nem örültem, de nem tehettem róla: 

mint pl. büntetőeljárás Balajton és Abodon. Munkaügyi per a balajti volt kolléganő indítványa 

miatt. 



Saját helyzetemet ellentmondásosnak ítélem meg, mert a jó együttműködés mellett voltak a 

Polgármesterekkel és a néhány testületi taggal kisebb- nagyobb konfliktusaim. Ennek 

elsődleges okát abban látom, hogy főleg az Önkormányzati gazdálkodás szabályait a 

polgármesterek lazábban értelmezik, mint én és a köztisztviselő kolléganők.  Nekünk a 

törvényesség betartása szigorú követelmény, amit be kell tartani és tartatni. Nincs helye az 

öntörvényűségnek. 

Azt is tapasztaltam, hogy az önkormányzati gazdálkodásban nem érvényesül kellően a 

közgazdasági és a takarékossági szemlélet. Esetenként előfordult, hogy egyes képviselők 

hiányos információkból téves következtetéseket vontak le.  

Úgy látom, hogy a Polgármesterek részéről nem egyformán érvényesül az Önkormányzatok 

érdekérvényesítő tevékenysége, és néha előtérbe kerülnek az egyéni érdekek. 

Megkockáztatom, hogy a jelenlegi helyzetben az önkormányzati érdekérvényesítés talán 

Balajton a leghatékonyabb. 

     A konfliktusok mások okát a tolerancia és az egymás iránti tisztelet hiányában látom. Ezek 

miatt úgy két évvel ezelőtt már foglalkoztam a távozás gondolatával, de a kolléganők 

marasztaltak, ami jól esett és hallgattam is rájuk. 

     Nem látom értelmét azonban, hogy a részletekbe belemenjek, mert ezek után csak a szépre 

és a jóra akarok emlékezni.  

     Szerencsének tartom azonban, hogy a kolléganőkkel jól tudtam együtt dolgozni. Sikerült 

megértetni azt a szemléletmódot, hogy egymásra vagyunk utalva és ezért segíteni kell 

egymást. Aki nem ezt tette vagy magától elment, vagy megváltam tőle. 

     Higgyék el nekem, hogy jó képességű és felelősségteljesen gondolkodó köztisztviselők 

dolgoznak a körjegyzőségnél, akik megérdemlik az elismerést. 

     Tisztelt képviselő-testületek! 

A jelenlegi formában valószínűleg most találkozunk utoljára, mert mindnyájan tudják, hogy 

2012. augusztus 7.-én betöltöm a 70 évet, és köztisztviselőként nem dolgozhatok tovább.  

Megköszönöm azoknak, akik 2007.-ben bizalmat szavaztak nekem. 

A munkámban bizonyára volt hiba, de talán a jó szándékot és a segíteni akarást nem vitatják 

el tőlem. Saját magammal szembeni hiányosságnak tartom, hogy a néha elveszítettem a 

türelmemet, és a korábbi munkahelyemen tapasztalt igényességet, következetességet nem 

tudtam maradéktalanul érvényesíteni.  

 

Beszédem elején mondtam, hogy a munkámnak nem volt hivatalos csak sajátos és egyéni 

értékelése, így ezek közül említek néhányat. 

- Amikor 2009.-ben terveztem, hogy elmegyek Marcaliba az Önkormányzatok 

napjára Horváth Róbert úgy reagált rá, hogy nincs annak semmi értelme jegyző úr csak 

pazarolja a Körjegyzőség pénzét. Aztán kiderült, hogy némileg mégis volt eredménye a 

közben járásomnak, mert Abod kapott 1 millió forint, Ládbesenyő, 2 millió forint és Balajt 3 

millió forint támogatást. Igaz a pályázatot nem én készítettem el. Én csak lobbiztam az akkori 

Miniszternél, de nem sikertelenül. 

- Jólesett, hogy ezek után év végén Abodon Ulbrick László volt képviselő úr ezt és a 

konyha bezárással kapcsolatos közbenjárásomat  képviselő-testületi ülésen megköszönte. 

- Balajton Kiss Ferenc úr megköszönte, hogy elmentem helyette az egykori 

közoktatási Minisztériumba az egyházi ingatlanok kártalanítás ügyébe tárgyalni és a megyei 

közigazgatási hivatalba az iskola bezárás dolgait intézni, hogy ne legyen belőle bírósági ügy. 



-   Jólesett, hogy Balajton Beri Aladár úr jutalmat javasolt nekem az EU önerős pályázat 

érdekébe tett intézkedéseim miatt, amit megköszöntem ugyan, de az Önkormányzat nehéz 

helyzetére tekintettel lemondtam róla. 

- Jólesett, hogy Ládbesenyőn két alakalommal is kaptam a Képviselőtestülettől 3-3 m
3 

tűzifát, amit mindkét esetben tovább adtam, mert én nem tudtam felhasználni. 

- A legnagyobb elismerést azonban 2011. június 23.-án kaptam a ládbesenyői 

képviselő-testületi ülésen, amikor Horváth Róbert polgármester úgy értékelte a munkámat, 

hogy „seggfej”.  

 Köszönöm neki ezt az elismerést, sosem felejtem el.  

Tisztelt Képviselő-testületek! 

Röviden így láttam az elmúlt több mint öt évet. Én nem sokára elmegyek, de Önök maradnak. 

Felelősségteljes munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget és kitartást kívánok!  

A kolléganőknek ismét megköszönöm a konstruktív együttműködést jó érzéssel fogok rájuk 

emlékezni.  

Az utódomnak kitartást és sok sikert kívánok!  

Nem lesz könnyű helyzetben, mert 2013. január 1.-től jelentős változások lesznek az 

önkormányzatok felállásában és munkájában. 

 

Köszönöm, hogy végighallgattak. 

 

Horváth Róbert Ládbesenyő község polgármestere: Mivel több kérdés, bejelentés, 

javaslat, indítvány nem volt megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és azt 

befejezettnek nyilvánította. 

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Horváth Róbert  Restyánszki Gábor  Szabó Zoltán 

 polgármester  polgármester  polgármester 

 

 

 

 

 

dr Takács András 

körjegyző 


