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Önkormányzati Képviselő-testületek 
BAKONYSZENTIVÁN, GIC, 
PÁPATESZÉR, VANYOLA 
 
Szám: Bakonyszentiván 3/2017.  
           Pápateszér 3/2017. 
           Vanyola 2/2017.  
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Bakonyszentiván, Gic, Pápateszér és Vanyola  községek  Önkormányzata Képviselő-
testületei  2017. február 9-én 18 órakor megtartott nyilvános,  e g y ü t t e s  üléséről. 

Az ülés helye:  Pápateszér, Községháza      
 
 
J e l e n   voltak: Bakonyszentiván község Önkormányzata részéről:  
                           Karvas János polgármester,  Frum István alpolgármester,   
                           Földing Zoltán, Strommerné Biró Hajnalka  
                           k é p v i s e l ő k 
 
                           Gic község Önkormányzata részéről: 

               nem jelent meg senki.  
 

                           Pápateszér Község Önkormányzata részéről: 
                           Völfinger Béla polgármester, Horváth József alpolgármester, 
                           Hoffmanné Bóka Erzsébet, Léhner Ilona, Milinszki Tibor 
                           k é p v i s e l ő k ,  
 
                           Vanyola Község Önkormányzata részéről:  
                           Birkás Győző  alpolgármester, Árvainé Nagy Zsuzsanna,  
                           Gajdacsik Ernő, Kálmán Gáborné 
                            k é p v i s e l ő k 
      
Tanácskozási joggal meghívottak:    Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                           Bertalan Gyuláné, Kálmán Andrea,  
                                                           Koncz Gáborné, Vassné Butkovics Andrea, 
                                                           Bókáné Klauz Erzsébet, Kiss Zoltán,                                                       
                                                           köztisztviselők 
 
 
Távol maradtak:   Sebestény Zoltánné polgármester Gic   
                             Baranyai Zoltán alpolgármester Gic  
                             Nagyné Szűr Judit képviselő Gic                    
                             Szekeres Katalin képviselő Gic  
                             Szür István képviselő Gic  
                             Varga Rita polgármester Vanyola 
                             Ilkó Sándor képviselő Pápateszér 
                             Sutóczky György képviselő Pápateszér 
                             Mázi József képviselő Bakonyszentiván  
                               
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) köszöntötte a megjelenteket.  
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Megállapította, hogy a bakonyszentiváni 5 fő képviselő közül megjelent 4 fő, távol maradt 1 fő, a  
képviselő-testület határozatképes, a gici 5 fő  képviselő közül megjelent 0 fő, távol maradt 5 fő,  a 
pápateszéri 7 fő képviselő közül megjelent 5 fő, távol maradt 2 fő, a képviselő-testület 
határozatképes, a vanyolai 5 fő képviselő közül megjelent 4 fő, távol maradt 1 fő,  a képviselő-
testület határozatképes.  
 
Az ülést megnyitotta.  
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére: 
 

N a p i r e n d 
 
 
1./ Beszámoló a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről   
     Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
2./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése 
     Előadó: Vassné Butkovics Andrea vezető-főtanácsos  
 
A javasolt napirendet a bakonyszentiváni Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, 

a pápateszéri Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

a vanyolai  Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  elfogadta.  

 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Beszámoló a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről   
     Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
Előadó köszöntötte az együttes ülés résztvevőit. Bemutatta a 2016. október 2-án Bakonyszentiván 
községben megtartott időközi polgármester és képviselő választáson megválasztott polgármestert és 
képviselőket, hogy valamennyi köztisztviselő megismerhesse őket. Ismertette a jegyzőkönyvhöz 
csatolt  előterjesztést.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Völfinger Béla  polgármester (Pápateszér) megköszönte a közös hivatal 2016. évi munkáját. 
Megítélése szerint jól helytálltak a köztisztviselők. Forsthoffer Katalin köztisztviselő távozása után 
feladatai elosztása mindnyájukra pluszt terhet rótt, azt is megoldották.  
 
Karvas János polgármester (Bakonyszentiván) elmondta, hogy 2016. október 2-án lett polgármester, 
szeretné, ha tudnák a köztisztviselők, hogy őt a jó szándék vezérli. Türelmetlen, de nem rossz 
szándékú. Elnézést kér, ha eddig valakit megbántott. Mindenkivel igyekszik jól együttdolgozni 
Bakonyszentiván javára.  
 
Fehér Mária címzetes főjegyző megköszönte a köztisztviselők nevében az elismerő szavakat. 
Igyekeznek minden képviselő-testületet, polgármestert, állampolgárt kiszolgálni. Bízik abban, hogy 
a jövőben is jól együttműködnek, sikerül mindenki megelégedésére végezni a munkát a Pápateszéri 
Közös Önkormányzati Hivatalban.  
 
 
Völfinger Béla  polgármester (Pápateszér) ismertette a határozati javaslatot. Kérte a testületek 
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döntését.  
 

 

A bakonyszentiváni Képviselő-testület  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

a pápateszéri Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  

a vanyolai  Képviselő-testület  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta a 
következő határozatát:  

 
 

Bakonyszentiván  8/2017. (II. 9.) határozat 
Pápateszér  9/2017. (II. 9.) határozat  
Vanyola  9/2017. (II. 9.) határozat 
 
BAKONYSZENTIVÁN, PÁPATESZÉR és  
VANYOLA községek Önkormányzata    
Képviselő-testületei   a  Pápateszéri Közös      
Önkormányzati Hivatal  2016. évi  
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadták.  
 

 
 

2./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése 
     Előadó: Vassné Butkovics Andrea főtanácsos  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Elmondta, hogy a 
központi támogatás összege 350 ezer Ft-tal, az elismert hivatali létszám 8,23-ről 8,16 főre csökkent. 
A kiadásokat a 2016. évi teljesítés alapján tervezte. A központi támogatás elegendő a tervezett 
kiadásokra, az önkormányzatoknak nem kell hozzájárulniuk a közös hivatal költségvetéséhez. Az 
önkormányzatoknak 923 ezer Ft-ot tudnak visszaosztani. Kérte a jelenlevők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a 
testületek döntését. 
 
A bakonyszentiváni Képviselő-testület  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

a pápateszéri Képviselő-testület  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

a vanyolai  Képviselő-testület  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta a 
következő határozatát:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakonyszentiván  9/2017. (II. 9.) határozat 
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Pápateszér  10/2017. (II. 9.) határozat  
Vanyola  10/2017. (II. 9.) határozat 
 
 
BAKONYSZENTIVÁN, GIC, PÁPATESZÉR és VANYOLA községek Önkormányzata 
Képviselő-testületei a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését  
38.539 ezer Ft bevétellel és kiadással elfogadják. 
 
A közös hivatal létszámkeretét 2017. évre a következőkben hagyják jóvá: 
teljes munkaidőben foglalkoztatott: 8 fő 
 
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) megköszönte a képviselő-testületek megjelenését, 
munkáját.  
 
 
Több tárgy nem lévén a pápateszéri polgármester a nyilvános ülést 18,20 órakor bezárta. 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
Karvas János                                                                                        Völfinger Béla 
polgármester                                                                                         polgármester 
Bakonyszentiván                                                                                  Pápateszér 
 
 
 
 
 
 
 
Fehér Mária                                                                                          Birkás Győző  
címzetes főjegyző                                                                                 alpolgármester                                                                                                   
                                                                                                              Vanyola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


