Önkormányzati Képviselő-testületek
BAKONYSZENTIVÁN, GIC,
PÁPATESZÉR, VANYOLA
Szám: Bakonyszentiván 2/2016.
Gic 3/2016.
Pápateszér 2/2016.
Vanyola 3/2016.
Jegyzőkönyv
Készült Bakonyszentiván, Gic, Pápateszér és Vanyola községek Önkormányzata Képviselőtestületei 2016. február 12-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:
Ledó Edit polgármester, Földing Zoltán alpolgármester,
Baranyai Miklósné, Mázi József, Szabó-Kovács Márta
képviselők,
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, Milinszki Tibor,
Sutóczky György 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
képviselők
Tanácskozási joggal meghívottak:

Fehér Mária címzetes főjegyző
Fosthoffer Katalin, Kálmán Andrea,
Vassné Butkovics Andrea,
Vesztergom Ferencné, Bókáné Klauz Erzsébet
köztisztviselők

Távol maradtak: Szűr István képviselő Gic
Léhner Ilona képviselő Pápateszér
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) köszöntötte a megjelenteket.
Megállapította, hogy a bakonyszentiváni 5 fő képviselő közül megjelent 5 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 6 fő, távol maradt 1 fő, a képviselőtestület határozatképes, a vanyolai 5 fő képviselő közül megjelent 5 fő, a képviselő-testület
határozatképes.
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Az ülést megnyitotta.
Javaslatot tett az ülés napirendjére:
Napirend
1./ Beszámoló a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző
2./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Előadó: Vassné Butkovics Andrea főtanácsos
A javasolt napirendet a bakonyszentiváni Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül,
a gici Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
a pápateszéri Képviselő-testület 6 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 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző
Előadó köszöntötte az együttes ülés résztvevőit. Ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést.
Hozzászólások:
Sebestyén Zoltánné polgármester (Gic) megköszönte a köztisztviselők 2015. évben végzett
munkáját. A beszámolóból láthatták, hogy az ellenőrzések minimális hibát tártak fel, ez is minősíti
a köztisztviselőket. Örömmel számolt be arról, hogy a négy község polgármestere kivételesen jó
munkakapcsolatot alakított ki, ami korábban az elődeiknél nem volt jellemző. Sok megbeszélést
tartottak, konzultáltak, segítették egymás munkáját. Reményét fejezte ki, hogy ez a jövőben is így
lesz.
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) a négy testület előtt is megköszönte a hivatali dolgozók
munkáját, amely rendkívül sok volt 2015. évben is, sokszor kellett haza is vinni, amivel
munkaidőben nem végeztek.
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
döntését.
A bakonyszentiváni Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
a gici Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
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a pápateszéri Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélül,
a vanyolai Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:

Bakonyszentiván 3/2016. (II. 12.) határozat
Gic 12/2016. (II. 12.) határozat
Pápateszér 6/2016. (II. 12.) határozat
Vanyola 15/2016. (II. 12.) határozat
BAKONYSZENTIVÁN, GIC, PÁPATESZÉR és
VANYOLA községek Önkormányzata
Képviselő-testületei a Pápateszéri Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadták.

2./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Előadó: Vassné Butkovics Andrea főtanácsos
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Elmondta, hogy a
központi támogatást 8,23 fő elismert hivatali létszámra kapják, ez 4580 Ft/fő, mely a kiadások teljes
tervezett összegére nem nyújt fedezetet. A tervezetet úgy állította össze, hogy
az
önkormányzatoknak hozzá kell járulniuk a közös hivatal költségvetéséhez. 5 %-os
illetménykiegészítést tervezett a köztisztviselőknek 2016. évre. Kérte a jelenlevők véleményét.
Hozzászólások:
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy a mai nap új koncepció született, melyet
az ülés kezdetekor minden képviselő megkapott. Kérte, tekintsék át. A kiosztott táblázatban a valós
munkavégzést láthatják. Megnézte más közös önkormányzati hivatalok gyakorlatát, létszámot,
finanszírozás módját. Van, ahol 10 %-os illetménykiegészítést tudnak adni.
Kitűnik a táblázat adataiból, hogy Pápateszéren kevesebb létszámmal látják el a feladatot, nem
lakosságarányosan. A költségvetés tervezete szerint 600 ezer Ft-tal kellene Pápateszérnek is
hozzájárulni a közös hivatal kiadásaihoz. Ez nagyon sok pénz, nem ide szeretné adni. Az elmúlt 25
év tapasztalatai arra késztették, hogy ezt ma itt elmondja, mert mindig Pápateszér mint gesztor
község viselte a nagyobb terheket (körjegyzőség, iskola, óvoda). Véleménye szerint mindenki
annyit fizessen, amennyit „fogyaszt”.
A 2015. évi beszámolóból láthatták a négy községre vonatkozó munka mennyiségét. Pápateszéren
van a munkák fele, de a dolgozók létszáma nem ezzel arányos. Szeretné, ha arányos teherviselés
lenne mind a munkában, mind pénzben. Igazságosan osszák el. Pápateszér kénytelen bevállalni a
közös dolgozók kiadásait (fénymásolás, nyomtatás). Nincs szándékában bárkit is elküldeni a
köztisztviselők közül. Neki Pápateszér érdekeit kell szem előtt tartania, a saját takarójával akar
takarózni.
Sebestyén Zoltánné polgármester (Gic) elmondta, hogy Gic község az, aki az új számítással nagyon
rosszul jár. A kimutatás szerint ott van plusz létszám. Javasolta, hogy ma ne szülessen döntés a
közös hivatal költségvetéséről, minden testület tanulmányozza a koncepciót, tárgyalják meg, a jövő
héten üljenek újra össze a testületek.
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) egyetértett a javaslattal, beszéljék meg. Megpróbáltak jó
kapcsolatot kialakítani a négy polgármesterrel, ezen nem szeretne változtatni, ki kell gondolni a
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közös jó megoldást, amivel minden testület egyetért.
Sebestyén Zoltánné polgármester (Gic) elmondta, hogy eddig is fizették a kirendeltségek fenntartási
kiadásait (fűtés, világítás, irodaszerek stb) az önkormányzatok saját költségvetésükből.
Ledó Edit polgármester (Bakonyszentiván) elmondta, hogy Bakonyszentiván a legkisebb település a
négy közül. Az eredeti tervezet szerint egységesen minden önkormányzatnak 600 ezer Ft-tal kellene
hozzájárulni a közös hivatal 2016. évi kiadásaihoz. Ezt nem tartja igazságosnak. Inkább
lakosságszám arányában kellene hozzájárulni.
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) véleménye az, hogy nem a dologi kiadásokkal van
probléma, a személyi kiadásokban van aránytalanság.
Ledó Edit polgármester (Bakonyszentiván) javasolta, hogy lakosságarányosan kell a személyi
kiadásokat is viselni.
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy Bakonyszentiván nullán áll,
Pápateszérnek meg járna még létszám.
Baranyai Zoltán alpolgármester (Gic) kérdezte, hogy a jegyző mennyit tölt az egyes községekben?
Fehér Mária címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy az eredeti megállapodás szerint tartja az
ügyfélfogadást minden községben: hétfő Vanyola, kedd Gic, szerda Pápateszér, csütörtök 7,30-10
óráig Vanyola, 10-16 óráig Bakonyszentiván, péntek Pápateszér.
Bakonyszentivánon Koncz Gáborné köztisztviselő tart ügyfélfogadást szerda délelőtt, rajtuk kívül
más napokon nincs köztisztviselő Bakonyszentivánon. Baranyai Miklósné falugondnok hozza-viszi
az ügyeket Bakonyszentivánról Pápateszérre és vissza.
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, hogy Bakonyszentiván, Gic és Vanyola
arányaiban „többet kap a jegyzőből”, mint Pápateszér.
Baranyai Zoltán alpolgármester (Gic) javasolta, hogy a jegyző bérét és egyéb járandóságait is
lakosságarányosan számolják.
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) elmondta, ebben az esetben ragaszkodik a jegyző minden
percéhez, ami lakosságarányosan megilletné Pápateszért.
Javasolta, hogy mindenki viselje a saját költségeit. Készen kapták a jelenlegi testületek ezt a közös
hivatalt, nem ismerték a háttér megállapodásokat.
Akkor megtartották a 9 főt a 8,21 fő finanszírozása mellett. Nem szeretne most létszámleépítést,
elbocsátást.
Varga Rita polgármester (Vanyola) egyetértett a javaslattal, hogy minden testület beszélje meg,
hogy elfogadja-e a javaslatot.
Horváth József alpolgármester (Pápateszér) javasolta, hogy a jelenlegi ülésen döntsenek arról, hogy
megalkotják-e a rendeletet az illetménykiegészítésről. Ennek tudatában tudnak tervezni a jövő heti
ülésre.
Ledó Edit polgármester (Bakonyszentiván) véleménye az, hogy az 5 %-os illetménykiegészítés
fedezetét is a munka arányában viseljék.
Völfinger Béla polgármester (Pápateszér) javasolta, hogy szavazzanak egy szándéknyilatkozatról a
testületek, hogy megszavazzák-e a köztisztviselők 5 %-os illetménykiegészítését 2016. évre?
Kérte a testületek döntését.
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A bakonyszentiváni Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
a gici Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
a pápateszéri Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
a vanyolai
Képviselő-testület
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
kinyilvánította, hogy a köztisztviselők 2016. évre vonatkozó 5 %-os illetménykiegészítését
szándékában áll megszavazni.
A közös hivatal költségvetéséről a következő együttes ülésen: 2016. február 18-án határoznak.

Több tárgy nem lévén a pápateszéri polgármester a nyilvános ülést 19,35 órakor bezárta.
K. m. f.
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polgármester
Bakonyszentiván
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polgármester
Gic

Fehér Mária
címzetes főjegyző

Völfinger Béla
polgármester
Pápateszér
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polgármester
Vanyola
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