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Önkormányzati Képviselő-testületek 
BAKONYSZENTIVÁN, GIC, 
PÁPATESZÉR, VANYOLA 
 
Szám: Bakonyszentiván 8/2018.  
           Pápateszér 9/2018. 
           Vanyola 6/2018.  
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Bakonyszentiván, Gic, Pápateszér és Vanyola  községek  Önkormányzata Képviselő-
testületei  2018. június 21-én 17 órakor megtartott nyilvános,  e g y ü t t e s  üléséről. 

Az ülés helye:  Bakonyszentiván, Művelődési Ház       
 
 
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,  
                           Hoffmanné Bóka Erzsébet, Ilkó Sándor, Léhner Ilona, Milinszki Tibor 
                           k é p v i s e l ő k ,  
 
                           Vanyola Község Önkormányzata részéről: 
                           Varga Rita polgármester, 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, Schüldné Knolmajer Éva,                                                
                                                           köztisztviselők, 
                                                           Polaufné Kovács Zsanett ügyintéző  
 
 
Távol maradtak:   Sebestyén Zoltánné polgármester Gic   
                             Baranyai Zoltán alpolgármester Gic  
                             Nagyné Szűr Judit képviselő Gic                    
                             Szekeres Katalin képviselő Gic  
                             Szür István képviselő Gic  
                             Horváth József alpolgármester Pápateszér 
                             Sutóczky György képviselő Pápateszér 
                             Mázi József képviselő Bakonyszentiván  
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Karvas János  polgármester (Bakonyszentiván) köszöntötte a megjelenteket.  
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 5 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 2017. évi tevékenységéről 
      Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
2./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítása  
      Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
3./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői létszáma bővítésének lehetőségei  
      Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző  
 
 
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  elfogadta.  

 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Beszámoló a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről   
     Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
Előadó  köszöntötte az együttes ülés résztvevőit. Ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót. 
Kérte a képviselő-testületek véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Karvas János  polgármester (Bakonyszentiván) ismertette a határozati javaslatot. 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  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta a 
következő határozatát:  
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Bakonyszentiván 26/2018. (VI. 21.) határozat 
Pápateszér 51/2018. (VI. 21.) határozat  
Vanyola  42/2018. (VI. 21.) határozat 
 
BAKONYSZENTIVÁN, PÁPATESZÉR és  
VANYOLA községek Önkormányzata    
Képviselő-testületei   a  Pápateszéri Közös      
Önkormányzati Hivatal  2017. évi  
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadták.  
 

 
 

2./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítása  
      Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Kérte a jelenlevők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 
Karvas János polgármester (Bakonyszentiván) 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  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta a 
következő határozatát:  

 

Bakonyszentiván  27/2018. (VI. 21.) határozat 
Pápateszér  52/2018. (VI. 21.) határozat  
Vanyola  43/2018. (VI. 21.) határozat 

 
 

PÁPATESZÉR, BAKONYSZENTIVÁN, VANYOLA községek 
önkormányzatai  képviselő-testületei a Pápateszéri Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását az 1. melléklet 
szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. 
melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.   
Felkéri a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az 
egységes szerkezetű Alapító okiratot és a módosító okiratot a MÁK 
törzskönyvi nyilvántartása részére küldje meg.  
Határidő: azonnal 
Felelős:   Fehér Mária 
               címzetes főjegyző 
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3./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői létszáma bővítésének lehetőségei  
      Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző  

 
Előadó tájékoztatta a képviselő-testületeket, hogy a közös hivatal jelenlegi létszámával nem tudják 
a feladatokat végrehajtani. Az ASP rendszer annyi plusz időt igényel, hogy rendszeres túlórázással 
sem tudnak naprakész állapotot teremteni. Kérte a képviselő-testületeket, hogy engedélyezzék 2018. 
július 1-jétől egy fő 4 órás, majd szeptember 1-jétől 8 órás köztisztviselő alkalmazását.  
A költségekről szóló kimutatás a jegyzőkönyv melléklete.  
Gic Község Polgármestere az ülés előtt felhívta, tájékoztatta a testület akadályoztatásáról, ezért nem 
tudtak megjelenni az együttes ülésen. Telefonon elmondta, hogy „hibásnak tartja a kiküldött 
táblázat egy-két  eredményét. Gicre 1 főt írtak, aki 6 órás (de 8 órában dolgozik), így 0,75 fővel 
kellett volna számításba venni. Ő kerül a legkevesebbe, de az egyik legjobb szakember.  
Véleménye szerint Gic kevesebb létszámot vesz igénybe. Belátja, hogy kell felvenni 1 főt, de nem 
olyan alapon, hogy másik önkormányzatokkal fizettetik meg. Pápateszéren hiányzik a létszám, neki 
kell finanszírozni. A gici ügyintéző csapatjátékos, segíti a hozzáforduló köztisztviselőket. Az újonnan 
felvett dolgozó többet keres, mint aki x éve a közigazgatásban dolgozik. Gic Község Önkormányzata 
hivatalsegédet foglalkoztat, akinek költségeit az önkormányzat fizeti.  
A pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy meggondolandó, hogy mennyi munkával terhelik meg 
a dolgozókat. A plusz munkáért plusz pénz jár, nem a közös hivatal pénzéből, hanem az 
önkormányzatéból, akinek a pályázatával kapcsolatos feladatokat ellátja.” 
Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Léhner Ilona képviselő (Pápateszér) elmondta, hogy személyes tapasztalata, hogy Pápateszéren nem 
8 órában dolgoznak a köztisztviselők.  
 
Milinszki Tibor képviselő (Pápateszér)  véleménye az, hogy fel kell venni egy 8 órás 
köztisztviselőt.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy a gici képviselő-testület távolmaradása 
azt jelenti számára, hogy nem vállalják fel a mai vitát, nem próbálnak megoldást találni. A gici 
polgármester asszony javasolta, hogy a polgármesterek tárgyaljanak az ülés előtt, majd azt is 
javasolta, hogy halasszák el egy héttel az ülést. Ma ők nem jelentek meg. A számok azt mutatják, 
hogy nem Gic segít a többi községen. A megbízással Gicen 6 órában dolgozó ügyintéző helyett 
vehetnének fel 8 órásat.  
Az ASP bevezetésével jelentősen megnőtt az adminisztráció. A központi támogatást 8,09 főre 
kapják. Az állam lakosságarányosan finanszíroz, de a köztisztviselői létszám elosztása nem 
lakosságarányos. Pápateszéren hiányzik 1 fő. Ha Pápateszérnek jár, dolgozzon ott. Ezt minden 
évben a költségvetés tárgyalásakor elmondta, meg is hallgatta mindenki, utána meg elfelejtették. 
Akik többletfogyasztók, fizessék meg a különbözetet, mert azt a közösből jogtalanul használják fel.  
A Pápateszéren dolgozó köztisztviselők 9-10-12 órákat dolgoznak, még haza is kell vinniük a 
munkát.  
Próbáljanak meg spórolni. A köztisztviselők mozgatásával kellene a terhet átvállalni, ha nem, 
zsebbe kell nyúlni.  
 
Karvas János polgármester (Bakonyszentiván) kérdezte, hogy a 2018. évi költségvetésben 
Pápateszérnek átadott összeg átutalása már megtörtént-e? Bakonyszentivánon nincs kirendeltség, 
nincs állandó ügyintéző, nincs túlfogyasztásuk, Pápateszéren hiányzik, Vanyolán és Gicen plusz 
létszám dolgozik.  
 
Vassné Butkovics Andrea köztisztviselő válaszában elmondta, hogy még nem utalta át. 
 
Varga Rita polgármester elmondta, hogy a vanyolai kirendeltségen 2 fő köztisztviselő dolgozik, 
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szükség is van rájuk, sokat dolgoznak. Nagy az ügyfélforgalom is. Ragaszkodnak a 2 főhöz.  
 
Kálmán Andrea köztisztviselő elmondta, hogy Forsthoffer Katalin távozása miatt lépéshátrányba 
került Vanyola.  
 
Kálmán Gáborné képviselő (Vanyola) véleménye szerint pótolhatatlan Vanyolán Forsthoffer 
Katalin.  
 
Kálmán Andrea köztisztviselő elmondta, hogy Forsthoffer Katalin feladatait felosztották: Koncz 
Gáborné, Bertalan Gyuláné, Bókáné Klauz Erzsébet, Vassné Butkovics Andrea és Fehér Mária 
vette át. Plusz feladatként jött az ASP. Ki mozgatható? Vannak dolgozók, akik vállalhatnának  
többet is.  
 
Vassné Butkovics Andrea köztisztviselő kérte Kálmán Andreát, hogy jöjjön Pápateszérre és  az 
ASP rögzítéseket végezze, szükség lenne rá havi 5-6 napra.  
 
Kálmán Andrea köztisztviselő elmondta, hogy Vanyolán is vár rá az ASP, amit tud, megteszi. Nem 
tud tovább maradni a gyermekei miatt. Más is elbírná a plusz feladatot.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy alultámogatott volt létszámilag 
Pápateszér. Ki fizeti majd  ki a határidő mulasztásokért a bírságot? Pápateszéren eddig is 
létszámhiány volt. A lakosságot nem az ASP érdekli, hanem a fejlesztések, és neki is ez a fontos.  
 
Kálmán Andrea köztisztviselő elmondta, hogy Forsthoffer Katalin feladatait pluszban megkapta.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy 8,23 főre kapták korábban a 
finanszírozást, és 9 főt alkalmaztak. Amikor Forsthoffer Katalin közszolgálati jogviszonya 
megszűnt, nem engedett felvenni a helyére, mert már akkor kiderült, hogy Vanyolán plusz 1 fő 
dolgozott. Forsthoffer Katalin munkájának átvétele jogos volt. Ha mindenki egy hivatalban 
dolgozna, láthatnák, hogy kinek mekkora a leterheltsége. Pápateszéren nincs gyöngébb nap, nem 
érnek rá kávézni.  
 
Fehér Mária címzetes főjegyző elmondta, hogy a gici polgármester asszony azt fájlalja, hogy nem 
tud naprakész információt szolgáltatni számára az adóügyi ügyintéző.  
 
Bertalan Gyuláné köztisztviselő elmondta, hogy minden igyekezettel a naprakészségen dolgozik. 
Kérdezik tőle, hogy este 10 órakor miért ég a vanyolai kirendeltségen a villany, mert még ott 
dolgozik Gic és Vanyola adóügyein az ASP-ben. Haza is viszi a munkát. Napközben a telefonok és 
az ügyfelek kizökkentik a munkából.  
 
Léhner Ilona képviselő (Pápateszér) véleménye az, hogy az ASP követelményeit munkaidőben nem 
lehet teljesíteni.  
 
Varga Rita polgármester (Vanyola) elmondta, hogy minden köztisztviselő járt ASP képzésre, ezen 
felül még sokat kell gyakorolni, hogy gördülékenyen tudjanak dolgozni benne.  
 
Milinszki Tibor képviselő (Pápateszér) véleménye az, hogy már két éve görgetik maguk előtt a 
problémát. Megoldást kell találni. Kell plusz ember vagy nem?  
 
Bertalan Gyuláné köztisztviselő elmondta, hogy 2016. májustól havi szinten kellett a tisztogatást 
végezni az adóban, a napi munka mellett.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy határidő mulasztásért a kincstár büntet.  
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Milinszki Tibor képviselő (Pápateszér) véleménye az, hogy Gic azért nem jött el, mert nem akar 
fizetni, akkor a jelenlevő 3 községnek kell annak érdekében, hogy szakadás ne legyen. Nem azon 
kellene dolgozni.  
 
Karvas János polgármester (Bakonyszentiván) elmondta, hogy a köztisztviselők a 2018. évi 
költségvetés összeállításakor maguk állapították meg, hogy melyik községnek hány %-ot 
dolgoznak, ez alapján készült a mai számítás is. Megkérdezett egy könyvelő céget, hogy évente 
hány napi ügyintézést igényelne a bakonyszentiváni magánszemélyek kommunális adója. A válasz: 
4 nap.  
 
Vassné Butkovics Andrea köztisztviselő elmondta, hogy a februári számításokat már az élet 
felülírta.  
 
Léhner Ilona képviselő (Pápateszér) elmondta, hogy ne higgyék azt a képviselők, hogy józan 
paraszti ésszel ki lehet számítani a munka elvégzéséhez szükséges időt. Nem léptek be a szerverbe, 
nem tudhatják a problémákat. Nem tehetnek mást, mint elhiszik, amit a köztisztviselők 
tapasztalatukból mondanak. Úgy kell dolgozni, mint Bakonytamásiban.  
 
Schüldné Knolmajer Éva köztisztviselő elmondta, hogy az adóügyi igazgatás feladatai hozzá 
tartoznának, de idő hiányában neki sem tud állni. Az általa az ASP-ben vezetett 8 pénztár rögzítése 
minden idejét leköti. Szereti, ha naprakész a pénztárakban levő pénz megszámolásával is. Senki 
nem számított arra, hogy ilyen időigényes az ASP rögzítés. Hazaviszi a munkát. Amikor elvállalta 
ezt a munkakört, nem tudta, mire vállalkozik. Igyekszik minden erejével megfelelni a 
követelményeknek, de az adó már nem fér bele az idejébe. Munkaidőben jönnek az ügyfelek 
mindenféle kérésekkel. A termőföld kifüggesztésekkel kapcsolatos ügyintézés is nagy odafigyelést 
és sok időt igényel. Tűzoltást kell végezni. Szereti a hivatali munkát, de már úgy kell dolgozni, 
hogy zombivá válik.  
  
Fehér Mária címzetes főjegyző véleménye szerint a bakonytamási példa azért nem jó, mert ott két 
község költségvetési, gazdálkodási és adóügyi feladatait 1 fő köztisztviselő el tudja látni. (Szakmai 
tudása erre alkalmassá teszi.) 
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) hozzátette még, hogy milliókkal járulnak hozzá a közös 
hivatal költségeihez.  
 
Milinszki Tibor képviselő (Pápateszér) véleménye az, hogy ne várják meg, amíg a köztisztviselők 
sorban felmondanak, mert ilyen leterheltséget nem lehet sokáig bírni. Ne várjanak a gici testület 
döntésére.  
 
Fehér Mária címzetes főjegyző tájékoztatta a képviselő-testületeket, hogy Kálmán Andrea 
köztisztviselő bejelentette, hogy Pápán szeretne dolgozni, megfelelő állásajánlat esetén elmegy.  
 
Kálmán Gáborné képviselő (Vanyola) szerint az elhangzottak alapján érhető is a döntése. 
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) véleménye szerint 2 fő plusz létszám kellene. Helyben 
meg kell oldani a feladatokat. Az adó nagyon fontos. Az adatrögzítés is, mert fenyeget a bírság.  
Aki többet fogyaszt a közösből, fizesse meg, ha ragaszkodik a dolgozójához.  
 
Kálmán Andrea köztisztviselő kérdezte, ha lesz plusz létszám, ő ne számítson segítségre?  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) válaszában elmondta, hogy Vanyolán plusz létszám van, 
január 1-jén +0,6 fő volt.  
 
Kálmán Andrea köztisztviselő elmondta, hogy a számok szerint lehet plusz létszám, a gyakorlatban 
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nem.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy Ft-ról van szó. Pápateszéren nincs 
falugondnok, nincs hivatalsegéd, a többi faluban van. Tehát van belső munkaerő forrásuk, amiből 
tudnak meríteni.  
 
Gajdacsik Ernő képviselő (Vanyola) véleménye szerint felül kell vizsgálni a százalékokat.  
 
Léhner Ilona képviselő (Pápateszér) elmondta, hogy minden község ragaszkodik a helybeni 
kiszolgáláshoz.  
 
Kálmán Andrea köztisztviselő elmondta, hogy dolgoznak, de hibázhatnak is ilyen munkatempó 
mellett.  
 
Kálmán Gáborné képviselő (Vanyola) szerint az ügyfélfogadás megzavarja a munkát.  
 
Karvas János polgármester (Bakonyszentiván) elmondta, hogy a négy polgármester elvi 
megállapodást javasolt, aki többet fogyaszt, fizessen. Véleménye az, hogy kell felvenni 1 főt.  
 
Gajdacsik Ernő képviselő (Vanyola) elmondta, hogy minden polgármester a helyben dolgozóját 
védi.  
 
Bertalan Gyuláné köztisztviselő elmondta, hogy lakosságarányosan osztják el a munkát, pedig a kis 
létszámú falunak is annyi időt vesznek  igénybe egyes feladatai, mint a magasabb létszámúé.  
 
Koncz Gáborné köztisztviselőnek is az a véleménye, hogy nem lakosságarányosak a feladatok.  
 
Gajdacsik Ernő képviselő (Vanyola) kérdezte, hogy Pápateszéren hiányzik a létszám, Vanyolán 
pedig több van? 
 
Vassné Butkovics Andrea köztisztviselő elmondta, hogy 8,09 fő létszámra kapják a finanszírozást. 
Pápateszért ebből 4,18 fő, Bakonyszentivánt 0,81 fő, Vanyolát 1,9 fő, Gicet 1,2 fő illeti meg.  
Pápateszéren van 3,6 fő, Bakonyszentivánon 0,7 fő, Vanyolán 2,2 fő, Gicen 1,2 fő. 
4 órás dolgozó felvételével (aki szeptembertől 8 órás lenne) csökkenne a munkateher.  
 
Gajdacsik Ernő képviselő (Vanyola) nem ért egyet a számítással.  
 
Kálmán Andrea köztisztviselő javasolta, hogy a jegyzőre jutó központi támogatást vegyék ki.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) megismételte véleményét: aki kivesz, fizessen. Ha 1 főt 
felvesznek, az adóügyi feladatokat ellátja. 
 
Vassné Butkovics Andrea köztisztviselő elmondta, ha nem vezetik be az ASP-t, nem 
panaszkodnának. Egy fő 8 órás minimálbéres ügyintéző illetménye: 2.588 ezer Ft. Teherviselés 
megoszlása: Pápateszér 1223 fő 1.335 ezer Ft, Bakonyszentiván 230 fő 258 ezer Ft, Vanyola 558 fő 
609 ezer Ft, Gic 352 fő 384 ezer Ft.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) ismerteti a határozati javaslatot: 1 fő létszám július 1-jétől 
4 órában, szeptember 1-jétől 8 órában, lakosságarányos költségátvállalással.  
 
Karvas János polgármester (Bakonyszentiván) kérte a testületek döntését.  
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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  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta a 
következő határozatát:  

 

Bakonyszentiván  28/2018. (VI. 21.) határozat 
Pápateszér  53/2018. (VI. 21.) határozat  
Vanyola  44/2018. (VI. 21.) határozat 

 
 

PÁPATESZÉR, BAKONYSZENTIVÁN, VANYOLA községek  
önkormányzatai  képviselő-testületei a Pápateszéri Közös  
Önkormányzati Hivatal létszámbővítését határozza el:  
2018. július 1-jétől augusztus 31-ig 1 fő 4 órás, 
2018. szeptember 1-jétől határozatlan időre 1 fő 8 órás 
köztisztviselő foglalkoztatását engedélyezi, melynek  
költségét lakosságarányosan vállalják.  
 
Felkérik a jegyzőt az alkalmazási okirat elkészítésére és  
a MÁK részére megküldésre.  
 
Határidő: 2018. június 30.  
Felelős:    Fehér Mária 
                 címzetes főjegyző 
 
 

Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) javasolta annak az alapelvnek az elfogadását, hogy 
amelyik önkormányzat többet fogyaszt a központi támogatásból, mint amennyi lakosságarányosan 
megilleti, fizesse be a közös hivatal költségvetésébe. Ezt az összeg köztisztviselői illetményre 
(munkabérre) lehet felhasználni. Amelyik község köztisztviselője a plusz felhasználást ledolgozza 
a közös hivatalban, annak a községnek nem kell fizetnie.  
 
 Karvas János polgármester (Bakonyszentiván) kérte a testületek döntését.  
 
A szavazás eredménye:   
A bakonyszentiváni Képviselő-testület  4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

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

a vanyolai  Képviselő-testület  1 igen szavazat, 3 ellenszavazat és 1 tartózkodás.  
 
Döntés nem született.  
 
Gajdacsik Ernő képviselő (Vanyola) kérdezte, ki dönti el, ki mennyit és melyik községnek 
dolgozik?  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, ha 0,3 létszámmal Pápateszér létszámában 
szerepel, ahhoz 27 munkanapot kell ledolgoznia a vanyolai ügyintézőnek.  A megjelenés nem 
azonos a munkavégzéssel.  
 
Kálmán Andrea köztisztviselő válaszában elmondta, hogy bevállalja, hogy Pápateszéren 27 
munkanapot ledolgozik.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) szerint január 1-jétől kell számítani. Kérte Vanyola 
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megoldási javaslatát.  
 
Frum István alpolgármester (Bakonyszentiván) az ülésről eltávozott.  
 
Varga Rita polgármester (Vanyola) elmondta, ha Kálmán Andrea 27 napot Pápateszéren dolgozik, 
akkor Vanyolán ki végzi el a munkáját?  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) kérte a vanyolai megoldási javaslatot.  
 
Vassné Butkovics Andrea köztisztviselő elmondta, hogy Vanyola 2040 ezer Ft-tal tudja kiváltani a 
nála levő többletlétszámot, ha Kálmán Andrea a 0,26 munkaidőt ledolgozza Pápateszéren.  
 
Kálmán Andrea köztisztviselő elmondta, hogy a könyveléssel januárnál tartanak.  
 
Koncz Gáborné köztisztviselő elmondta, hogy 1 fő adóügyi dolgozó felvételével nem oldódik meg 
az ASP rögzítés gondja.  
 
Kálmán Andrea köztisztviselő vállalta a rögzítést augusztus 31-ig.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy 0,45 fővel több a vanyolai létszám.  
 
Kálmán Gáborné képviselő (Vanyola) kérdezte, Kálmán Andrea köztisztviselő dolgozik 
Pápateszérnek és még fizessenek is?  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy nem Pápateszérnek fizetnek. A közös 
hivatalból többet vesznek ki, mint ami jár.  
 
Gajdacsik Ernő képviselő (Vanyola) javasolta, hogy a vanyolaiak beszéljék meg a javaslatot.  
 
Varga Rita polgármester (Vanyola) elmondta, hogy mindenképpen fizetniük kell.  
 
Vassné Butkovics Andrea köztisztviselő újra számolta a teherviselést, 1.307 ezer Ft-ot kellene 
Vanyolának a közös hivatalba befizetnie, és 0,28 fő létszámra eső munkát elvégezni.  
 
Kálmán Andrea köztisztviselő elmondta, hogy az ASP rögzítést folyamatosan végzi.  
 
Karvas János polgármester (Bakonyszentiván) kérte a testületek döntését.  
 
 
A bakonyszentiváni Képviselő-testület  3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

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

a vanyolai  Képviselő-testület  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta a 
következő határozatát:  

 

Bakonyszentiván  29/2018. (VI. 21.) határozat 
Pápateszér  54/2018. (VI. 21.) határozat  
Vanyola  45/2018. (VI. 21.) határozat 

 
 

PÁPATESZÉR, BAKONYSZENTIVÁN, VANYOLA községek  
önkormányzatai  képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy  
amelyik önkormányzat többet fogyaszt a közös hivatal központi 
támogatásból, mint amennyi lakosságarányosan megilleti, 
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fizesse be a közös hivatal költségvetésébe. Ezt az összeg 
köztisztviselői illetményre (munkabérre) lehet felhasználni. 
Amelyik község köztisztviselője a plusz felhasználást 
ledolgozza a közös hivatalban, nem kell fizetnie.  
 
 
 

Karvas János polgármester (Bakonyszentiván) megköszönte a képviselő-testületek megjelenését, 
munkáját.  
 
 
Több tárgy nem lévén a pápateszéri polgármester a nyilvános ülést 20,05 órakor bezárta. 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
Karvas János                                                                                        Völfinger Béla 
polgármester                                                                                         polgármester 
Bakonyszentiván                                                                                  Pápateszér 
 
 
 
 
 
 
 
Fehér Mária                                                                                          Varga Rita 
címzetes főjegyző                                                                                 polgármester                                                                                               
                                                                                                              Vanyola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


