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Hanzelik Gábor Leányvár polgármestere köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselőtestület megválasztott létszáma 7 fő, jelen van 5 fő, a képviselő-testület határozatképes.
Kosztkáné Rokolya Bernadett Piliscsév polgármestere köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a
Képviselő-testület megválasztott létszáma 7 fő, jelen van 7 fő, a képviselő-testület határozatképes.
Kosztkáné Rokolya Bernadett javasolta, hogy vegyék fel első napirendi pontként a körjegyző
eskütételét. Kosztkáné szavazásra tette fel a módosított napirendi pontot.
Az ülés napirendje
1. Piliscsév-Leányvár község körjegyzőjének eskütétele
2. A körjegyzőség költségvetése
3. A körjegyzőség megalakításával kapcsolatos rendeletek, szabályzatok
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
108/2011. (XI.28.) határozata
A testületi ülés napirendjéről

Piliscsév Község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjaival
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal
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Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a módosított napirendi pontot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete
166 /2011.( XI.28.) L.k.Ö.Kt. határozata
A testületi ülés napirendjéről
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért a napirendi ponttal.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal
1.) Piliscsév-Leányvár község körjegyzőjének eskütétele
A körjegyző a képviselő testületek előtt az esküt letette az esküokmányt aláírta.
2.) A körjegyzőség költségvetése
Baumstark Tiborné : Piliscséven minden pénzügyi témájú rendeletet a Pénzügyi Bizottság tárgyal
előzetesen. Most 1 hónapra, decemberre kell a körjegyzőség költségvetését megalkotni. Időarányosan
vettük a decemberi költségeket. Bérköltség nincs. Megpróbáltunk minimális költségekkel számolni.
Hanzelik Gábor polgármesternek van kiegészítése, így átadom a szót.
Hanzelik Gábor : A piliscsévi rendszergazdai teendőket ellátó vállalkozótól kapott a körjegyzőség egy
ajánlatot, a hivatali számítógépek és programok karbantartására. Havidíj a két település részére 112
ezer forint + áfa. Javasolnám a leányvár képviselő-testületnek a szerződés elfogadását és egy havi díj
beépítését még az idei költségvetésbe. A szerződést fél évre kötnénk. Tehát a jövő évi költségvetésbe a
fennmaradó 5 hónapot kellene betervezni.
Balog András : Nincs mód az elkerülésére ?
Hanzelik Gábor : Szerintem nincs. A kollégák nem tudnak dolgozni.
Papp Pál : Van fedezetünk?
Hanzelik Gábor: Előteremtjük.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 167/2011.( XI.28.) L.k.Ö.Kt. határozata
a rendszergazdával megkötésre kerülő szerződésről
1.) Leányvár Község Képviselő-testülete egyetért, hogy a jegyző helyszíni átalánydíjas,
szerződést kössön a „Mesterprint 99 Nyomdaipari és Számítástechnikai Bt”-vel 2012. május
31-ig.
2.) A szerződésben foglalt díj 50 %-át Leányvár Község Önkormányzata a körjegyzőség
költségvetésében biztosítja.
Felelős: Baumstark Tiborné jegyző
Határidő: azonnal
Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra tette fel a javaslatot.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
109/2011. (XI.28.) határozata
a rendszergazdával megkötésre kerülő szerződésről
1.) Piliscsév Község Képviselő-testülete egyetért, hogy a jegyző helyszíni átalánydíjas, szerződést
kössön a „Mesterprint 99 Nyomdaipari és Számítástechnikai Bt”-vel 2012. május 31-ig.
2.) A szerződésben foglalt díj 50 %-át Piliscsév Község Önkormányzata a körjegyzőség
költségvetésében biztosítja.
Felelős: Baumstark Tiborné jegyző
Határidő: azonnal
3. A körjegyzőség megalakításával kapcsolatos rendeletek, szabályzatok
Önkormányzatok SZMSZ-e
Baumstark Tiborné: A körjegyzőség törvényes működéséhez kell az önkormányzati SZMSZ-t
módosítani. Leányváron a bizottságok számának csökkentését javasolom. Az Ügyrendi és
Vagyonvédelmi Bizottságot meg kellene szüntetni és feladatát a Pénzügy, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottságnak vehetné át.
Hanzelik Gábor: Az Ügyrendi és Vagyonvédelmi Bizottságnak nincs értelme, maximum 1 évben
egyszer ülésezik.
Papp Pál: A 2. számú mellékletben a Társulási Tanácsnok nem szerepel.
Hanzelik Gábor : Volt javaslat rá, hogy a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke legyen a delegált tag,
de a testület másként döntött az egy delegált személyéről. Most Szikora Gyula az.
Papp Pál : Hány testületi ülést kell tartani?
Baumstark Tiborné: Minimum hatot, de az SZMSZ-ben 10 szerepel. Együttes ülést kettőt írtunk.
Papp Pál: A 18.§ -ban az szerepel, hogy a 2 ülés közötti időszakról a polgármesteri beszámolót a
képviselő-testület vita nélkül elfogadja. Mit jelent ez?
Baumstark Tiborné : A képviselő-testület csak döntést hozhat vagy rendeletet alkothat.
Papp Pál: 17.§-ban az áll, hogy a képviselő-testület üléseiről hangfelvétel készül, amit meg kell őrizni.
Meddig?
Baumstark Tiborné: Szerintem 1 év, de utána nézek.
Kosztkáné Rokolya Bernadett : A leányvári SZMSZ túl van szabályozva.
Hanzelik Gábor: Egy megengedő SZMSZ addig működik, még nincs gond. Szerintem tökéletesen
működött eddig is ez az SZMSZ. Ez még Bánffy Miklós idejéből hozott anyag.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazat mellett megalkotta
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2011.( XI.29.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 1.mellékletét képezi
Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett megalkotta:
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2011.( XI.29.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi
Körjegyzőség SZMSZ-e
Baumstark Tiborné: A körjegyzőség SZMSZ-ét mind két testületnek határozattal kell elfogadnia. A
körjegyzőségi SZMSZ-t a belső ellenőrrel és a Kormányhivatallal egyeztetve készítettem. A
munkaköri leírások még nem kerekek. A leányvári formára kell átírni a piliscsévi dolgozókat is. A
köztisztviselőket a körjegyzőség átveszi. 1 hónapig betekintek mindenki munkájába és utána szeretnék
visszatérni a munkakörökre.
Nagy Mária: Az SZMSZ-t a munkaköri leírások nélkül fogadják el, mert a körjegyző feladata a
karbantartása. Szerintem ne legyenek a munkakörök nevesítve, mert ha valaki például lemond akkor
ne kelljen módosítani az SZMSZ-t.
Maduda Ildikó: 1.6. pontnál ahol a szabadságról szó van , ott a munkáltató helyett legyen körjegyző.
1.11.4.
pontban a körjegyzőség ügyfélfogadási ideje nem jól szerepel.
Baumstark Tiborné: Piliscséven az ügyfélfogadási idő a következőként módosulna:
Hanzelik Gábor: Leányváron az ügyfélfogadás
Hétfő: 7.30-17.30
Szerda: 7.30-16.00
Péntek: 7.30-12.00
Kosztkáné Rokolya Bernadett: A körjegyző ügyfélfogadása Piliscséven
Hétfő: 8.00-17.00
Leányváron
Szerda: 8.00-16.00
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 168 /2011.( XI.28.) L.k.Ö.Kt. határozata
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a körjegyzőség SZMSZ-éről
Leányvár Község Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja Piliscsév-Leányvár Körjegyzőség
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete
110/2011.( XI.28.)
a körjegyzőség SZMSZ-éről
Piliscsév Község Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja Piliscsév-Leányvár Körjegyzőség
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
A körjegyzőség SZMSZ-e a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi
Piliscsév-Leányvár Körjegyzőségben dolgozó
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

köztisztviselők

közszolgálati

Baumstark Tiborné: A képviselő-testületnek rendeletben kell határoznia arról, mi jár a
köztisztviselőknek. A körjegyzőségnél egységesen kell meghatározni a juttatásokat. Az illetmény
kiegészítést 20%-ban javaslom meghatározni.
Hanzelik Gábor : Leányváron van 1 betöltetlen álláshelyünk, amit a körjegyzőség megalakulásával
nem is fogunk betölteni, ez lenne a fedezete az illetménykiegészítésnek. Leányváron van befektetés
jellegű életbiztosítás, a körjegyző szerint ilyen juttatást csak rendelet alapján adhat az
alkalmazottaknak. Holnap lesz egy javaslat, hogy egészségbiztosítási juttatást kapjon minden
dolgozó, ez lenne a biztosítás helyett.
Papp Pál: Köztisztviselőknek nem csökkenhet a bére, ezért muszáj meglépnünk?
Baumstark Tiborné : Csökkenhet a bér. A körjegyző például élhet az illetmény eltérítéssel 1 év után.
+50 % vagy -20%.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazat mellett megalkotta
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2011.( XI.29.) önkormányzati rendeletét
Piliscsév-Leányvár Körjegyzőségben dolgozó köztisztviselők közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről
Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra tette fel a javaslatot.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett megalkotta:
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2011.( XI.29.) önkormányzati rendeletét
Piliscsév-Leányvár Körjegyzőségben dolgozó köztisztviselők közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi
Közszolgálati Szabályzat
Baumstark Tiborné : Közszolgálati szabályzatban plusz juttatásként szerepel a szép kártya. A
leányvári szabályzat eddig nem tartalmazott iskolakezdési támogatást sem.
Papp Pál: A fedezetet meg kell teremteni.
Baumstark Tiborné: A bérelőirányzat erre felhasználható.
Papp Pál: Az idegen nyelvpótlék akkor is jár ha valaki nem használja.
Baumstark Tiborné: Angol, német, francia nyelvből igen. A köztisztviselői törvény szabályozza.
Papp Pál : Ha valakinek a munkaköréhez elég egy középiskolai végzettség, de ő elvégzett egy
főiskolát, akkor kötelező őt átsorolni?
Baumstark Tiborné : Igen.
Balogh András: Például a nyelvvizsga pótlék arányán lehet módosítani?
Baumstark Tiborné: Nem, mert a törvény szerinti minimum összeget írtuk be.
Koszkáné Rokolya Bernadett: Gazdálkodónál húzzuk ki a közgazdasági érettségit és csak simán
érettségi legyen.
Hudeczné Fuzik Anna : Mi ezen változtathatunk?
Maduda Ildikó: javasolja, hogy a közszolgálati szabályzatot ne fogadja el egyik testület sem, mert a
piliscsévi képviselők közül nem kapta meg mindenki.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot, hogy a közszolgálati szabályzatot vegyék le a
napirendi pontról.
A Képviselő-testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 169 /2011.( XI.28.) L.k.Ö.Kt. határozata
a Közszolgálati Szabályzatról
1.)
Leányvár község önkormányzata a Piliscsév Leányvár Körjegyzőség Közszolgálati
Szabályzatát nem fogadja el.
2.)
Kéri a jegyzőt, hogy a következő ülésre a módosítással kiegészítve terjessze újra a
testületek elé.
Határidő: 1. pont azonnal
2.pont: 2011. december 15.
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Felelős: Baumstark Tiborné jegyző
Koszkáné Rokolya Bernadett szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete
111 /2011.( XI.28.) határozata
a Közszolgálati Szabályzatról
1.)
2.)

Piliscsév község önkormányzata a Piliscsév Leányvár Körjegyzőség Közszolgálati
Szabályzatát nem fogadja el.
Kéri a jegyzőt, hogy a következő ülésre a módosítással kiegészítve terjessze újra a
testületek elé.

Határidő: 1. pont azonnal
2.pont: 2011. december 15.
Felelős: Baumstark Tiborné jegyző

Az anyakönyvi események hivatali helyiségen, és a hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezésének szabályairól, és díjazásáról szóló rendelet
Baumstark Tiborné: Anyakönyvvezetők díjazása tekintetében a piliscsévi szabályozás részletesebb,
javasolom ezt elfogadni.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazat mellett megalkotta alábbi rendeletét:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete
25 /2011.( XI.29.) rendeletét
az anyakönyvi események
hivatali helyiségen, és a hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezésének szabályairól, és díjazásáról
Koszkáné Rokolya Bernadett szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotja
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2011.( XI.29.) önkormányzati rendeletét
az anyakönyvi események hivatali helyiségen, és a hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezésének szabályairól, és díjazásáról
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 5. melléklete
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4.

Egyebek
a.)

Körjegyző juttatása

Koszkáné Rokolya Bernadett: Törvényességi észrevételt kaptunk a körjegyző kinevezésével
kapcsolatban. A körjegyzőnek nem lehet képzettségi pótlékot megállapítani. A múltkori együttes
ülésen elfogadtuk a körjegyző munkabérét „tömbösítve”. Így nem lehetett volna, ezért részleteztük,
amiben szerepelt 50% képzettségi pótlék is. Más formában kellene ezt a pénzt megadnunk a
körjegyzőnek. Javaslatom szerint gépkocsihasználat címén állapítsuk meg a körjegyző részére a bruttó
18 ezer forintot/hó összegben.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 170 /2011.( XI.28.) L.k.Ö.Kt. határozata a
körjegyző képzettségi pótlékának visszavonásáról, és gépkocsihasználati díj megállapításáról
Baumstark Tiborné körjegyző részére megállapított képzettségi pótlékot visszavonja, és részére
kinevezésétől 18.000. Ft összegben gépkocsihasználat jogcímén állapít meg juttatást.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete
112/2011.( XI.28.) határozata
a körjegyző képzettségi pótlékának visszavonásáról, és gépkocsihasználati díj megállapításáról
Baumstark Tiborné körjegyző részére megállapított képzettségi pótlékot visszavonja, és részére
kinevezésétől 18.000. Ft összegben gépkocsihasználat jogcímén állapít meg juttatást.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester

Hanzelik Gábor: Az ülésen más nem hangzott el, megköszönte a részvételt és az együttes ülést
bezárta.
K.m.f.
Hanzelik Gábor
polgármester

Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző
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