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Önkormányzati Képviselő-testületek 
BAKONYSZENTIVÁN, GIC, 
PÁPATESZÉR, VANYOLA 
 
Szám: Bakonyszentiván II. 14-2/2019.   
           Gic I. 35-3/2019.  
           Pápateszér  IV. 102-3/2019.  
           Vanyola III. 37-3/2019.   
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Bakonyszentiván, Gic, Pápateszér és Vanyola  községek  Önkormányzata Képviselő-
testületei  2019. február 11-én 17 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:  
                           Frum István alpolgármester,  Földing Zoltán, Mázi József,  
                           Strommerné Biró Hajnalka  k é p v i s e l ő k , 
 
                           Gic község Önkormányzata részéről: 

                Sebestyén Zoltánné  polgármester,  Baranyai Zoltán alpolgármester  
                           Nagyné Szűr Judit, Szekeres Katalin k é p v i s e l ő k,  

 
                           Pápateszér Község Önkormányzata részéről: 
                           Völfinger Béla polgármester, Horváth József alpolgármester, 
                           Hoffmanné Bóka Erzsébet, Ilkó Sándor, Léhner Ilona,  Milinszki Tibor,  
                           Sutóczky György  k é p v i s e l ő k ,  
 
                           Vanyola Község Önkormányzata részéről:  
                           Varga Rita polgármester, , 
                            Árvainé Nagy Zsuzsanna, Gajdacsik Ernő, Kálmán Gáborné 
                            k é p v i s e l ő k 
      
Tanácskozási joggal meghívottak:    Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                           Vassné Butkovics Andrea,Bókáné Klauz Erzsébet, 
                                                           Knolmajer Éva, Polaufné Kovács Zsanett,  
                                                           Bertalan Gyuláné                                                           
                                                           köztisztviselők 
 
Távol maradtak:   Szűr István képviselő Gic 
                              Birkás Győző  alpolgármester Vanyola                                
                               
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) köszöntötte a megjelenteket.  
 
Megállapította, hogy a bakonyszentiváni 4 fő képviselő közül megjelent 4 fő, a  képviselő-testület 
határozatképes, a gici 5 fő  képviselő közül  megjelent 4 fő, távol maradt 1 fő, a képviselő-testület 
határozatképes, a pápateszéri 7 fő képviselő közül megjelent 7 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.  
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Javaslatot tett az ülés napirendjére: 
 

N a p i r e n d 
 
 
1./  Beszámoló a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről 
      Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
2./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése 
      Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
A javasolt napirendet a bakonyszentiváni Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, 

a gici  Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

a pápateszéri Képviselő-testület 7 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 2018. évi tevékenységéről   
     Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
Előadó köszöntötte az együttes ülés résztvevőit. Ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt  előterjesztést. 
Kérte a  képviselő-testületek véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla  polgármester (Pápateszér) ismertette a határozati javaslatot. Kérte a testületek 
döntését.  

 

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

a gici  Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

a pápateszéri Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  

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

 
 

Bakonyszentiván  6/2019. (II. 11.) határozat 
Gic 4/2019. (II. 11.) határozat 
Pápateszér   10/2019. (II. 11.) határozat  
Vanyola  5/2019. (II. 11.) határozat 
 
BAKONYSZENTIVÁN, GIC, PÁPATESZÉR és  
VANYOLA községek Önkormányzata    
Képviselő-testületei   a  Pápateszéri Közös      
Önkormányzati Hivatal  2018. évi  
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadták.  
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2./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése 
      Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Elmondta, hogy a 
polgármesterek egyeztettek a közös hivatal költségvetéséről. Kérte a jelenlevők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  

 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy javaslatát minden képviselő írásban 
megkapta a meghívóval együtt. A  köztisztviselők tervezett 10 %-os bérfejlesztése hiányként 
jelentkezik a közös hivatal költségvetésében. Bízik abban, hogy döntésre jutnak a mai ülésen.  
Elmondta, hogy négy év telt el úgy, hogy Pápateszér kevesebb létszámot vett igénybe, mint 
amennyi megillette volna lakosságszám arányában. Ez a négy év alatt 15 millió Ft bért jelentett. 
2017-ben jelezte, hogy 3 fővel nem bírja ellátni a feladatokat Pápateszér. 2018. év közepén tudták 
felvenni a plusz 1 fő létszámot. Az új dolgozók jól beilleszkedtek, becsülettel ellátják munkájukat, 
megtanulták az ASP-t is, abban dolgoznak, hosszú távon rendelkezésre állnak. Így Pápateszérnek 
sem kell pályázatíróval dolgoztatni, van rá hozzáértő dolgozó. A piaci viszonyokat figyelembe véve 
a Pápateszérnek dolgozó köztisztviselőknek 8-10 %-os bérfejlesztést javasolt, hisz az elmúlt 4 év 
eredményeképpen húzó tagjai a közös hivatalnak.  
A képviselő-testületek arról döntenek, hogy a saját dolgozóiknak mennyi bérfejlesztést adnak. Ezért 
kell hozzájárulni a közös hivatal költségvetéséhez. Az elmúlt 4 évben nem kellett befizetni, mert 
Pápateszér nem vette igénybe a rá jutó létszámot.  
A jegyzőkönyvhöz mellékelt táblázat mutatja a variációkat. Vitára bocsátja az anyagot.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Sebestyén Zoltánné polgármester (Gic) nem értett azzal egyet, hogy Vesztergom Ferencnét 1 fővel 
számítják a költségvetésben, hisz 6 órás, 0,75 főnek számít.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy nem tartja korrektnek, hogy levették 6 
órára a munkaidejét, hisz ugyanazokat a feladatokat látja el. Akkor évekig a 8 órás munkabér nem 
volt jogos.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester (Gic) elmondta, hogy Vesztergomnét megbízási szerződéssel 
alkalmazza a közös hivatal, a szerződésben 6 óra szerepel. Amennyiben igényt tart a közös hivatal 
Vesztergomné munkájára, tudják alkalmazni napi 2 órában más községben, de Gicen elég a 6 óra.  
Nem értett egyet a jegyző munkájának %-os megosztásával. Eddig lakosságarányosan osztották el. 
Nem lett több a munkája.  
 
Fehér Mária címzetes főjegyző elmondta, hogy a törvény szerint a jegyzőnek mindegyik községben 
kell helyben ügyfélfogadást tartani. Erről megállapodtak a képviselő-testületek, az elfogadott rend 
szerint dolgozik az egyes községekben. Nem mindig annak az önkormányzatnak, ahol éppen van, 
hanem azt teszi, amit kell. El tudja dönteni, hogy mikor milyen munkát kell elvégeznie. Pl. a 
határidős jelentéseket mind a négy önkormányzatra vonatkozóan kell megtenni, nem lehet elosztani, 
hogy majd akkor végzi el, ha abban a faluban tartózkodik.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester (Gic) elmondta, hogy több időre nincs szükségük, hogy a jegyző ott 
tartózkodjon.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy Pápateszér megtakarításából élt Gic és 
Vanyola az elmúlt 4 évben. Pápateszéren már nincs szükség több dolgozóra, nem él a felajánlott 
napi 2 órával.  
A hozzászólásokból kitűnik, hogy Gic nem szeretne fizetni.  
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Baranyai Zoltán alpolgármester (Gic) elmondta, hogy negatív munkából származó munkaerő hiány 
értékét kéri a pápateszéri polgármester úr.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy a jegyző szerdán és pénteken van 
Pápateszéren, Gicen kedden egész nap. A hiányzó munkaerő munkája is hiányzott Pápateszéren. A 
megnövekedett feladatok, s 25 beadott pályázat miatt már tarthatatlan lett a helyzet. Ami 
Pápateszérnek jár létszámarányosan, azt most már Pápateszér is szeretné elhasználni.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester (Gic) elmondta, hogy lakosságszám arányosan osztották meg a 
jegyző költségét, most meg az ott töltött munkaideje szerint.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy a jegyző csak a munkában hiányzott 
Pápateszéren. Az a legnagyobb gond, hogy a köztisztviselőket elosztották, ragaszkodott Gic és 
Vanyola a kirendeltségük fenntartásához. Tovább nem hajlandó finanszírozni ezt Pápateszér. A 
jegyző mostani munkaidő elosztásával csak Pápateszér jár rosszul, a 3 településen többet van a 
jegyző asszony, mint létszámarányos munkaidő elosztás esetén.  
 
Fehér Mária címzetes főjegyző elmondta, hogy a közös hivatalnak mind a négy községet egyformán 
el kell látnia.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) kijelentette, hogy más önkormányzat dolgozóját nem 
akarja Pápateszér finanszírozni, nem tudnak hozzájárulni. A jelenlegi pápateszéri munkaerőkkel 
elégedett.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester (Gic) kijelentette, hogy Gicnek nincs szüksége több munkaerőre.  
Megkérdezett más közös hivatalhoz tartozó önkormányzatokat, nem kell hozzájárulniuk a központi 
támogatáson felül. Javaslata az, hogy lakosságszám arányosan járuljanak hozzá a plusz 
költségekhez.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy 2014-ben Pápateszéren (1200 fő) is, 
Vanyolán (600 fő) is 3-3 fő dolgozott, ebből látható az aránytalanság.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester (Gic) elmondta, ha 0,75 főként szerepel Vesztergomné, hajlandóak 
megszavazni a béremelést, meg akarják becsülni a dolgozókat. Meg kellene egyezniük. 1,5 millió 
Ft-ot Gic nem tud átadni. Jobban kellett volna koordinálni. Nekik Vesztergomné 0,75 %-ban kell.  
A jegyzőre nem tesznek lépésszámlálót, nem figyelik, mikor érkezik, mikor távozik. Bíznak abban, 
hogy azt teszi, amit kell. 4 évig lakosságarányosan osztották el, most munkaidő arányosan.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy a dolgozók nyilatkoztak a %-okról. 
Pápateszér az 1230 fő 3 fő köztisztviselő, Vanyola is 3 fő köztisztviselő. Nem volt 
lakosságarányos.Vanyolán kevesebb létszámmal kell ellátni a feladatokat. Ezeken a településeken 
vannak falugondnokok, hivatalsegéd, Pápateszéren nincs egyik sem. Ha kevesebb létszámmal nem 
tudják elvégezni a munkát, pénzt kell adni érte.  
 
Kálmán Gáborné képviselő (Vanyola) elmondta, hogy Pápateszéren Kiss Zoltán helyett 2 főt vettek 
fel.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy Kiss Zoltán helyett csak egy főt vettek 
fel. A másik dolgozó 2018. II. félévtől van Pápateszéren. Ezzel érték el a Pápateszérre eső 
munkaerő felhasználást. 3,5 évig a Pápateszérről hiányzó munkaerőt  a másik 3 község használta 
fel.  
 
Knolmajer Éva köztisztviselő elmondta, hogy Kiss Zoltán nem végzett annyi feladatot, mint most 
kell.  
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Kálmán Gáborné képviselő megjegyezte: mégis működött a hivatal.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy lakosságarányosan Pápateszérnek 2019-
ben 4,14 fő járna, 4,17 főt használ fel, ezt a pluszt örömmel kifizeti.  
 
Léhner Ilona képviselő (Pápateszér) véleménye az, hogy azért, mert szükségük van rá.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy 3,5 évig 0,9 fő hiányzott Pápateszéren, 
amit a többi község használt fel. Vanyolának 1,96 fő jár. Ha többet vesz valaki igénybe, mint 
amennyi megilleti, az fizesse ki a rá eső költséget.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester (Gic) véleménye szerint nem reális, amit követel Völfinger Béla 
polgármester úr.  
 
Mázi József képviselő (Bakonyszentiván) kérdezte, hogy a négy önkormányzatnak hány emberre 
van szüksége? Miért ők fizessék a pluszt, ha mindenkinek dolgoznak a köztisztviselők? Rájuk 
akarja sózni Völfinger Béla polgármester úr.  
 
Frum István alpolgármester (Bakonyszentiván) elmondta, hogy Pápateszérnek több munkaerőre van 
szüksége. Attól tart, hogy a kimutatott hozzájárulás minden évben növekszik.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester (Gic) javasolta, hogy legyen a jegyző kedden egész nap 
Pápateszéren, és pénteken legyen Gicen.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) szerint legyen Gic problémája.  
 
Milinszki Tibor képviselő (Pápateszér) kérdezte, hogy Gicnek fontos, hogy Vesztergomné legyen a 
gici hivatalban?  
 
Sebestyén Zoltánné polgármester (Gic) válaszában elmondta, hogy igen, fontos, mindenhez ért. Egy 
új dolgozónak is annyit kellene fizetni, mint neki.  
 
Baranyai Zoltán alpolgármester elmondta, hogy nem tudnak annyi pénzt kifizetni, a követelés a 
többlet munkaerőből származik.  
 
Knolmajer Éva köztisztviselő elmondta, hogy decemberben múlt egy éve, hogy köztisztviselő, egy 
új dolgozó is meg tudja tanulni egy év alatt a szakmát, ha, akar, ha odateszi magát.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy a jelenlegi létszámmal Pápateszér el tudja 
látni a feladatokat. A 10 %-os béremelést javasolta, mert a munkájuk mögött teljesítmény van, és 10 
év óta nem volt illetményalap emelés.  
 
Sebestyén Zoltánné  polgármester (Gic) elmondta, hogy tavaly látványos bérfejlesztést kaptak a 
köztisztviselők.  
 
Varga Rita polgármester (Vanyola) elmondta, hogy nem akarják átszámíttatni a %-ot más község 
kárára.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) szavazásra tette fel a 10 %-os bérfejlesztési javaslatot.  
 
Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 nemmel szavazott, 
Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 nemmel szavazott.  
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igennel szavazott.  



6  Együttes ülés 2019. 02. 11.   

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 nemmel szavazott.  
 
Döntés nem született.  
 
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) szavazásra tette fel a 8 %-os bérfejlesztési javaslatot.  
 
Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igennel szavazott, 
Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 nemmel szavazott.  
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igennel szavazott.  
Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igennel szavazott.  
 
Döntés nem született.  
 
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) szavazásra tette fel azt a javaslatot, hogy nem lesz 
bérfejlesztés.   
 
Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 nemmel szavazott, 
Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igennel szavazott.  
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 nemmel szavazott.  
Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 nemmel szavazott.  
 
Döntés nem született.  
 
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) szünetet rendelt el, javasolta, hogy egyeztessenek.  
 
A szünet után 20 órakor folytatódott a tanácskozás: 
 
 
Gajdacsik Ernő képviselő (Vanyola) véleménye az, hogy közösen kell viselni a plusz költségeket.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) véleménye szerint lakosságarányosan kell elosztani a 
terheket, hisz a támogatást is lakosságarányosan kapják.  
 
Mázi József képviselő (Bakonyszentiván) elmondta, hogy azért közös hivatal, hogy közösen 
viseljék a terheket.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy minden önkormányzat saját maga 
gazdálkodjon a neki dolgozókkal, nem hajlandó tovább finanszírozni mások költségét. Javasolta, 
hogy a dolgozóknak legyen meg a fizetésemelés.  
 
Földing Zoltán képviselő (Bakonyszentiván) elmondta, hogy Bakonyszentiván nagyvonalú akart 
lenni, erre duplájára emelkedett a hozzájárulásuk összege.  
 
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) szavazásra tette fel a 8 %-os bérfejlesztési javaslatot.  
 
Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igennel szavazott, 
Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 nemmel szavazott.  
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 nemmel szavazott.  
Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igennel szavazott.  
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Döntés nem született.  
 
 
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) szavazásra tette fel a 10 %-os bérfejlesztési javaslatot.  
 
Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igennel szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül,  
Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül,   
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igennel, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül,   
Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:  
 
  
 

Bakonyszentiván  7/2019. (II. 11.) határozat 
Gic 5/2019. (II. 11.) határozat 
Pápateszér   11/2019. (II. 11.) határozat  
Vanyola  6/2019. (II. 11.) határozat 
 
BAKONYSZENTIVÁN, GIC, PÁPATESZÉR és  
VANYOLA községek Önkormányzata    
Képviselő-testületei   a  Pápateszéri Közös      
Önkormányzati Hivatal  2019. évi  
költségvetését 47.107.243 Ft bevétellel és kiadással 
a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.  
 
 
 

Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy lesz lehetősége a dolgozóknak 
bizonyítani. Több, mint 4 éve nem volt elrendezve a létszám kérdése. A következő testületek erre 
építhetnek. 
 
Frum István alpolgármester (Bakonyszentiván) kérte, ne csak Pápateszérnek dolgozzanak a 
köztisztviselők, minden települést érezzenek magukénak.   
 
Gajdacsik Ernő képviselő (Vanyola) javasolta, hogy az első pályázati lehetőséget Vanyolának oda 
kell adni.  
 
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) véleménye az, hogy minden önkormányzatnak saját joga, 
hogy a rábízott dolgozókból a legtöbbet hozza ki. A célokért menni és tenni kell.  
 
Gajdacsik Ernő képviselő (Vanyola) elmondta, hogy Völfinger Béla polgármester úr a ma este 
célját elérte.  
 
 
 
 
 
 
 
 



8  Együttes ülés 2019. 02. 11.   

Több tárgy nem lévén a pápateszéri polgármester a nyilvános ülést 20,20  órakor bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 
 
Frum István                                            Sebestyén Zoltánné                        Völfinger Béla 
alpolgármester                                        polgármester                                   polgármester 
Bakonyszentiván                                         G i c                                           Pápateszér 
 
 
 
 
 
 
 
Fehér Mária                                                                                                        Varga Rita  
címzetes főjegyző                                                                                               polgármester                                                                            
                                                                                                                            Vanyola 


