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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
felvéve Leányvár Község  Képviselő-testületének és Piliscsév község Képviselő-

testületének  
2011. szeptember 20. napján tartott  együttes ülésén 

 
Az ülés helye: Leányvár Község Polgármesteri Hivatala tanácstermében 
Az ülésen megjelentek: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Hanzelik Gábor Leányvár polgármestere köszönti a megjelenteket, megállapítja, 
hogy Leányvár Község Képviselő-testület megválasztott létszáma 7 fő, jelen van 7 fő, 
a képviselő-testület határozatképes.  
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett Piliscsév polgármestere megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület megválasztott létszáma 7 fő, jelen van 6 fő, a képviselő-testület 
határozatképes.  
 
Kosztkáné szavazásra tette fel a javaslatot. 
  

A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

83/2011. (IX.20.) határozata 
A testületi ülés napirendjéről 

 
Piliscsév község Képviselő-testülete egyetért a napirendi ponttal. 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Napirend tárgyalása 
 
1.) Napirend   
Leányvár-Piliscsév község Önkormányzatai közötti körjegyzőség 
megalakítására vonatkozó teendők 
 
Hanzelik Gábor: Az előző együttes ülésen a megállapodás II. pontja körül voltak még 
viták, amely azóta átdolgozásra került. Ezen kívül felmerült, hogy környékbeli 
településeken működő körjegyzőség tapasztalatairól halljunk tájékoztatót. Kérdezi, 
van-e a csolnoki polgármesterhez, jegyzőhöz kérdés. 
 
Balog András: Milyen tapasztalatok vannak, melyek a körjegyzőség kritikus pontjai? 
 
Pőczéné: A körjegyzőséget egyetértésben, 2009.01.01-től hozták létre, negatív 
tapasztalatokról nem tud beszámolni. Némi negatívum, hogy a normatíva az előző 
évihez képest lecsökkent. Az első évben a plusz normatíva fedezte a körjegyző bérét. 
Létszámcsökkentés nem volt, minden dolgozó maradt az eredeti helyén, 
munkájukban érdemi változás nem történt. Nem klasszikus körjegyzőség, tehát 
nem kihelyezett hivatallal működnek. 
 
Dr.Holicska Judit: Melyek a közös költségek, és hogyan történik ezek megosztása? 
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Pőczéné: A vagyon megmaradt az önkormányzatok tulajdonában, a fenntartási 
költséget minden település saját maga fizeti. A közös költségekbe a körjegyző, 
aljegyző és 1 fő pénzügyes bére tartozik, megosztása lakosságszám arányában 
történik. Ezen kívül minden más költséget az önkormányzatok külön-külön 
viselnek. 
 
Csobán Zoltán: A települések közös költségvetést készítenek? 
 
Pőczéné: A települések elkészítik a saját költségvetésüket, és közös költségvetés 
elfogadására együttes ülést tartanak. 
 
Dimitrov László: Hogyan történik az utazási és telefonköltség megosztása? 
Pőczéné: Mindenki a saját autóját használja, a költség kiküldetésként számolható 
el. Minden település a saját telefonszámláját fizeti. 
 
Hanzelik Gábor: Első körben minden település hozza a saját hivatalát, a dolgozói 
létszám egyelőre megmarad. A törvényi változások után kell majd átgondolni, 
ésszerűsíteni. Javasolja, hogy a hivatalok tekintetében ne legyen változás. 
 
Hudeczné: A bevételek megosztása is lakosságszám aranyában történik? 
 
Pőczéné: Igen, de ez megállapodás kérdése. Ha nem kerül aljegyző alkalmazásra, 
akkor a plusz normatívából megmarad egy rész. 
 
Papp Pál: Mekkora a hivatalok létszáma? 
 
Pőczéné: Csolnokon – a körjegyzővel, aljegyzővel és a közösen foglalkoztatott 
pénzügyessel együtt – 12 fő, Annavölgyön 3 fő + 1 fő részmunkaidős. 
 
Dimitrov László: Megváltozott-e a jegyzők munkaideje? 
 
Pőczéné: Nem változott, de ezt a megállapodásban kell rögzíteni. 
 
Hanzelik Gábor: A körjegyzőség megalakítása összességében pozitív változás volt? 
 
Pőczéné: Igen, negatív hatásról nem tud beszámolni. 
 
Baumstarkné: A körjegyzőnek jelent-e plusz terhet a feladat ellátása? 
 
Pőczéné: Amennyiben egy jegyző látja el, akkor igen. Pl: mindkét település testületi, 
bizottsági ülésein részt vesz. Csolnokon megoszlik a teher, hiszen aljegyzőt is 
alkalmaznak. 
 
Baumstarkné: Van-e mód a spórolásra esetleg közös szoftverek használatával? 
 
Pőczéné: Jellemzően nem, 2 hivatal működik, a programok is 2 helyen vannak. 
 
Dimitrov László: Miért éri meg körjegyzőséget létrehozni? Kimutatható-e 
pénzügyileg? 
 
Pőczéné: A plusz normatíva miatt éri meg. 
 
Csobán Zoltán: Leányvár és Piliscsév vonatkozásában az aljegyzői bér egy része 
megspórolható. 
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Hanzelik Gábor: A jegyzői bérhez képest a körjegyzői bér másképp kerül 
megállapításra, a plusz munkát honorálja a rendszer. Nyilván több munkával jár a 
körjegyzői állás, de ez a bérezésben is jelentkezik. 
 
Papp Pál: El tudja látni egy ember ezt a feladatot? 
 
Tafferner József: A jegyzők napi 8 óránál kicsit többet dolgoznak. Van feladat bőven. 
 
Pőczéné: Szükség van 2 emberre. 
 
Misikné: Csolnok-Annavölgy vonatkozásában mások az arányok, mint Leányvár és 
Piliscsév esetén. 
 
Hanzelik Gábor: Ki kell írni a körjegyzői pályázatot, ha lesz jelentkező, akkor 
ellátható. Abban az esetben, ha senki sem pályázza meg, akkor át kell gondolni. 
 
Hanzelik Gábor polgármester megköszöni Csolnok polgármesterének és jegyzőjének a 
tájékoztatót, akik az ülésről távoznak. 
 
Hanzelik Gábor: A kiküldött megállapodás tervezettel kapcsolatban van-e kérdés? 
 
Hudeczné: Az előző előterjesztéshez képest jelentős változások vannak benne. Pl: a 
két önkormányzat 50-50%-os költségviselése, két hivatal megtartása. 
 
Hanzelik Gábor: A polgármesteri hivatalok egyelőre megmaradnak, és minden 
önkormányzat a saját kiadásait finanszírozza továbbra is. Közös költség a körjegyző 
bére. A két település lakosságszáma közel azonos. A normatív bevétel 5,118 mFt, a 
körjegyzői kiadás 7,4 mFt. A szükséges hozzájárulás ~2,3 mFt, melyet mindkét 
önkormányzatnak fele-fele arányban a saját költségvetéséből kell finanszíroznia. A 
lakosságszám állandóan változik, nehéz követni, ezért célszerű a megoszlás 
mértékét százalékosan meghatározni. 
A megállapodás tervezetben ez a markáns változás, a többi része nagyjából 
változatlan. Dönteni szükséges még a körjegyző munkaidejéről. 
 
Kosztkáné: A megállapodás II/6.pontjában kerül szabályozásra a havi hozzájárulás 
átutalásának időpontja. Ezt minden hónap 1-ben kéri meghatározni. 
 
Szikora Gyula: Ki helyettesíti a körjegyzőt? 
 
Baumstarkné: Ha van a hivatalban megfelelő végzettségű dolgozó, akkor ő tudja 
helyettesíteni. 
 
Hanzelik Gábor: Jelenleg is 1 jegyző van, ha szükséges, akkor a hivatal egyik 
alkalmazottja, a képviselő-testületi üléseken pedig egy másik település jegyzője 
helyettesíti. Ilyen szempontból változás nem történik. 
 
Balogh András: Ha a két falu összefog, akkor a lakosságszám „növekszik”, ezzel 
megpróbálunk a problémák, illetve a törvényi változások elébe menni. A 
körjegyzőség megalakításával plusz normatívát lehet igényelni. A körjegyző bére 
közös költség, a hivatal többi dolgozójának a bére az önkormányzat saját kiadása. 
Ha időközben olyan döntés születik, akkor más dolgozó is közös alkalmazásba 
kerülhet. 
 
Csobán Zoltán: Most csak a körjegyző személyéről van szó, de a későbbiekben 
változhat a közös alkalmazás lehetősége. Aljegyzőt nem alkalmaznak minden 
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körjegyzőségben. Abban kell dönteni, hogy a feladat ellátása mellett hogyan lehet 
működőképesnek maradni. 
 
Baumstarkné: El kell indulni, és felmerülő dolgokat menet közben is meg lehet 
majd tárgyalni. Van olyan körjegyzőség, ahol sikerült a szoftvereket is közösen 
használni, ezzel megtakarítás érhető el. Viszont ha ma megszületik a döntés a 
körjegyzőség megalapításáról, akkor a november 1-jei határidőbe csak nagyon 
szűken férünk bele. Rengeteg munka van még a beindítással kapcsolatban, pl: 
SzMSz, Alapító okirat elkészítése. 
 
Hanzelik Gábor: Sajnos Leányváron lassan születik meg a döntés, pedig az 
elhatározás már áprilisban is megvolt. Az önkormányzati törvény változása 
Leányvárt veszélyzónába sodorja. Most még lehetőség van plusz normatíva 
igénybevételére. Előfordulhat, hogy a törvényi változások is körjegyzőség alapítására 
köteleznek majd és nem biztosítanak plusz normatívát. 
 
Pfluger Antal: A megállapodás IV. pontjában az ügyfélfogadási rendet így kell 
szabályozni? 
 
Kosztkáné: A két hivatal ügyfélfogadását, és a körjegyző fogadónapját meg kell 
állapítani. 
 
Hanzelik Gábor: A körjegyző munkaideje nem köthető időponthoz, ezért csak a 
fogadónapját kell megállapítani. 
 
Baumstarkné: Törvényi kötelezettség az ügyfélfogadás rendjének meghatározása, és 
ez a képviselő-testület feladata. A munkarend megállapítása a jegyző (munkáltató) 
jogköre. A szabályozásra a megállapodásban, vagy az SzMSz-ben van lehetőség. 
 
Kosztkáné: A körjegyző fogadónapjára Piliscsév esetében hétfőn 8-16 órát, Leányvár 
esetén szerda 8-15.30 órát javasolja. 
 
Hudeczné: Az előterjesztésben szerepel a létszámcsökkentés miatt szeptember 27-ig 
beadható pályázat lehetősége, ami további költségcsökkentést eredményezhet. 
 
Dr.Holicska Judit: A pályázat feltétele a létszámcsökkentés, de véleményem szerint 
jegyzőt nem lehet leépíteni. Az átszervezés nem létszámcsökkentés. Leányvár 
jegyzője felmentésre kerül, azért javasolja, hogy Piliscsév Önkormányzata járuljon 
hozzá a leépítés költségeihez. 
 
Kosztkáné: Leányváron van 1 üres álláshely, a megszüntetése esetén lehetőség van 
pályázat benyújtására. Ez a felmentés költségeinek fedezné egy részét. 
 
Baumstarkné: Körjegyzőség alakítása esetén mindegy, hogy jegyző, vagy bármelyik 
más alkalmazott leépítése történik. 
 
Szivekné: A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint van mód a pályázat 
benyújtására. 
 
Csobán Zoltán: Volt Leányváron képviselői összeférhetetlenségi ügy, ahol sokáig 
jogszabályi értelmezés folyt, és még mindig nem került lezárásra. A körjegyzői 
állásra bárki pályázhat, lehet, hogy mindkét jegyzőt fel kell menteni. Ennek 
költségét viselje közösen, 50-50%-ban a két önkormányzat. 
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Hanzelik Gábor: A pályázat benyújtásának lehetősége további egyeztetést igényel az 
Államkincstárral. Elvi döntést kell hozni, a határnapok miatt nincs rá sok idő. 
 
Baumstarkné: Ez csupán egy pályázati lehetőség, amit ki kell használni. 
 
Papp Pál: A jegyző felmentéséről hozzon a testület egy elvi döntést. Ha a két jegyző 
közül kerül a körjegyző kiválasztásra, akkor a másik település önkormányzata 
vállaljon részt a költségekből. Ha egyik jegyző sem kerül kinevezésre, akkor minden 
település fizesse ki a saját költségeit. 
 
Maduda Ildikó: Ha egyik jegyző sem kerül kinevezésre, akkor Piliscsévnek már nem 
éri meg a költségek miatt. Ebben az esetben nem biztos, hogy Piliscsév 
Önkormányzata szeretne körjegyzőséget alapítani. 
 
Hanzelik Gábor: Mindkét település elégedett a jegyzőjével, de a pályázaton részt 
vehet egy sokkal tapasztaltabb jelentkező is. A nyertes pályázó kiválasztásánál a 
megfelelőség legyen a fő szempont. 
 
Maduda Ildikó: Pénzügyi témában nem lehet elvi döntést hozni. Valamennyire látni 
kellene a számokat is. 
 
Baumstarkné: A jegyző felmentésével kapcsolatos kiadások Piliscsév esetében 3,5 
mFt-ot, Leányvár esetében 2,5 mFt-ot jelentenek. 
 
Dr.Etter Ödön: Az iskolatársulás létrehozása nem volt ekkora jelentőségű, mert ha 
az igazgatót nem választják meg, akkor marad az intézményben továbbra is 
tanítani. Ha a körjegyzőségben egy idegen pályázó kerül kinevezésre, akkor annak 
nagyon nagy tapasztalattal kell rendelkeznie, hogy megérje mindkét településnek 
kinevezni őt. Ha mindkét jegyző felmentésre kerül, akkor a költségeket közösen 
kellene viselni. 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester szavazásra tette fel a javaslatot. 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
84/2011. (IX.20.) határozata 

 
a költségek megosztásáról 

 
Piliscsév község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felmentett jegyző felmentési 
illetményének és annak járulékainak, továbbá a jogszabály szerinti 
végkielégítésének és járulékainak költségét Leányvár község Önkormányzatával 50-
50%-ban viseli. 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Hanzelik Gábor: Elhangzott, hogy a körjegyzőség megalakítására vonatkozó 
november 1-jei dátum nagyon feszes, javaslatokat kér. 
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Baumstarkné: Van egy eljárási rend, ami alapján az Államkincstár eljár. Az önálló 
polgármesteri hivatalok akkor szűnnek meg, amikor az Államkincstár a 
nyilvántartásaiban átvezette. Most kell az okiratok miatt a döntést meghozni. 
 
Papp Pál: A körjegyzőség alapítására december 1-ét javasolja. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester szavazásra tette fel a javaslatot. 
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

85/2011. (IX.20.) határozata 
 

Megállapodás elfogadásáról 
 

1. Piliscsév község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Leányvár község 
Önkormányzatával 2011. december 1-jével körjegyzőséget alakít.  

2. Piliscsév község és Leányvár község Önkormányzata közötti megállapodást a 
körjegyzőség megalakítására a kért módosításokkal elfogadja.  

3. Felhatalmazza Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármestert a megállapodás 
aláírására. 

 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester szavazásra tette fel a javaslatot. 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
86/2011. (IX.20.) határozata 

 
a polgármesteri hivatal engedélyezett álláshelyeinek csökkentéséről 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

1.) Pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseihez 
kapcsolódó kötelezettségeinek egyszeri támogatására kiírt pályázatra az 
alábbiak szerint: 

 
Piliscsév Község Polgármesteri Hivatalában a dolgozók engedélyezett 
létszámának 1 fő jegyzői álláshellyel csökkenti. 

 
2.) Kijelenti, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres 

álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett 
új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett 
munkavállaló – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli- foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 
Határidő: 1-2. pont: azonnal 
Felelős: 1-2. pont: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
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Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester szavazásra tette fel a rendelet tervezetet. 
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2011. (.IX.21) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi 

költségvetéséről szóló 1/2011. (II.1.) rendeletének módosításáról 
 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi 
 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester szavazásra tette fel a javaslatot. 
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

87/2011. (IX.20.) határozata 
 

a megszüntető okiratról 
 

Piliscsév község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Piliscsév község Polgármesteri 
Hivatalának megszüntető okiratát az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
„MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

 
I. 

A megszüntető  
 

Neve:   Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye: 2519. Piliscsév, Hősök tere 9. 
 

II. 
A költségvetési szerv 

 
Neve:   Piliscsév Község Polgármesteri Hivatala 
Székhelye: 2519. Piliscsév, Hősök tere 9. 
 
 

III. 
Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv 

 
Neve:   Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye: 2519. Piliscsév, Hősök tere 9. 
 

IV. 
A jogutód 

 
Neve:   Piliscsév - Leányvár Körjegyzőség 
Székhelye: 2519. Piliscsév, Hősök tere 9. 
 

V. 
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Megszüntetésre vonatkozó rendelkezés 
 

A költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 
95.§. (3) bekezdés alapján kerül sor. 

VI. 
A vagyon feletti rendelkezés 

 
A vagyon feletti rendelkezés joga Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületét illeti 
meg. 

VII.  
 

A megszüntetés időpontja:   2011. november 30. 
A kötelezettségvállalás utolsó időpontja: 2011. november 29. 

 
VIII. 

A megszüntetett szerv alapfeladatainak jövőbeni ellátása, rendelkezés a fennálló 
tartozásokról 

 
1.) A megszüntetett szerv alapfeladatainak jövőbeni ellátásáról az alapító az alábbi formában 
gondoskodik: 
Piliscsév és Leányvár Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 39.§. (1) bekezdése alapján körjegyzőséget 
hoznak létre. A körjegyzőség a Polgármesteri Hivatal valamennyi feladatát ellátja. 
 
2.) A megszüntetett szervnek a megszűnés időpontjában fennálló elismert vagy nem vitatott 
pénz- vagy pénzben kifejezett tartozásainak kiegyenlítését a jogutód biztosítja. 
 

IX. 
Jogutódlás 

 
A költségvetési szerv vagyoni jogai és kötelezettségei tekintetében a megszüntetett szerv 
jogutódja a Piliscsév-Leányvár Körjegyzőség (székhelye: 2519. Piliscsév, Hősök tere 9.). 
 

X. 
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság 

 
A költségvetési szervnek vagyona nincs. A megszüntetett szerv feladat ellátását szolgáló 
vagyon - 2519. Piliscsév, Hősök tere 9. sz. alatti ingatlan és a benne lévő ingóságok - az 
alapító tulajdona, amely továbbra is az alapító tulajdona marad. 
 

XI. 
Foglalkoztatottakra vonatkozó rendelkezés 

 
1.) A megszűnés időpontjában foglalkoztatottak: 
 
 1 fő jegyző 
 6 fő köztisztviselő 
 3 fő Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó alkalmazott 
 
2.) A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők, valamint az 1 fő       
Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó alkalmazott - kivéve a jegyző -  
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     jogviszonya folyamatos, a munkáltató 2011. december 1. napjától a jogutód költségvetési  
     szerv. A Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó további foglalkoztatottak munkáltatója 
2011. december 1-től Piliscsév Község Önkormányzata lesz.  
 
3.) A jegyző foglalkoztatási jogviszonya a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. 
     törvény (Ktv.) 17.§. (2) bekezdése alapján a 17.§. (2) bekezdés c.) pontja szerinti  
     hivatkozással 2011. november 30. napjával felmentéssel megszűnik. A jegyző 
felmentésének következtében keletkező költségeket Piliscsév Község Önkormányzata fedezi. 
      
Piliscsév, 2011. ................................hó......nap 
 
 
 Kosztkáné Rokolya Bernadett                        Baumstark Tiborné 
  polgármester                       jegyző 
Záradék: 
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megszüntető okiratot a 
........./2011. (..............)  határozatával jóváhagyta.” 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. november 30. 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester szavazásra tette fel a javaslatot. 
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

88/2011. (IX.20.) határozata 
 

Piliscsév-Leányvár Körjegyzőség alapító okiratáról 
 

Piliscsév község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Piliscsév-Leányvár Körjegyzőség 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint jóváhagyja. 

 
„ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§. (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezések alapján Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Leányvár 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Piliscsév-Leányvár Körjegyzőség Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
1.) A költségvetési szerv neve:   Piliscsév-Leányvár Körjegyzőség 
 
2.) A költségvetési szerv székhelye: 2519. Piliscsév, Hősök tere 9.szám 
 
3.) A kirendeltség címe:    2518. Leányvár, Erzsébet u.88.szám 
 
4.) Illetékességi területe:    Piliscsév és Leányvár községek közigazgatási   
                                                                       területe 
 
5.) Létrehozásáról rendelkező határozatok:  
      Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2011.(      ) sz. határozata 
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      Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …../2011.(       ) sz. határozata 
 
     Alapítás időpontja: 2011. december 1. 
 
6.) A költségvetési szerv jogelődje:    a.) neve: Piliscsév Község Polgármesteri Hivatala 
             címe: 2519. Piliscsév, Hősök tere 9. 
 
        b.) neve: Leányvár Község Polgármesteri Hivatala 
             címe: 2518. Leányvár, Erzsébet u.88. 
 
7.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: 
     Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2219. Piliscsév, Hősök tere 9. 
     Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2518. Leányvár, Erzsébet u.88. 
 
8.) A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
 
    Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 
    A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§. (1) bekezdésében 
    meghatározott, az önkormányzat működésével valamint az államigazgatási ügyek 
    döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
    Alapvető szakágazati besorolás: 841105 
    Alaptevékenysége: 
    841114 Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
    841115 Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
    841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 
                        kapcsolódó tevékenységek 
    841117 Európai Parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
    841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
    841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
    841173        Statisztikai tevékenység 
     
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.  
 
9.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
 
    Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
 
 
10.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
 
       Az alapítói jogokkal felruházott irányító szervek a helyi önkormányzatokról szóló 
       1990. évi LXV. törvény 36.§. (1) bekezdése alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló      
       1992. évi XXIII. törvény 8.§-ában foglalt képesítési követelményeknek megfelelő  
       körjegyzőt neveznek ki nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázati eljárás előkészítésé- 
       vel és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely önkormányzat polgármestere  
       látja el.  
       A körjegyzőt a képviselő-testületek együttes ülése nevezi ki. A körjegyző kinevezéséhez    
       a körjegyzőséghez tartozó képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel  
       hozott, egybehangzó döntése szükséges. A körjegyző kinevezése határozatlan időre szól. 
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11.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 
      A költségvetési szervvel foglalkoztatási jogviszonyban állók alapesetben  
      köztisztviselők,  akikre a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény  
      rendelkezései az irányadóak.  
      A költségvetési szervvel foglalkoztatási jogviszonyban állók munkavállalók is  
      lehetnek, akikre a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 
      rendelkezései az irányadóak. 
      A költségvetési szervvel foglalkoztatási jogviszonyban állók közalkalmazottak is  
      lehetnek, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  
      rendelkezései az irányadóak. 
      Egyéb foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló 
      1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
 
12.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
 
       Piliscsév:  2519. Piliscsév, Hősök tere 9.sz. alatti ingatlan a hozzá tartozó 
  földterülettel. 
  Az alapító által rendelkezésre bocsátott ingó és ingatlan vagyon értéke 
  az intézményi leltár szerinti értékkel egyezik. 
  Az ingó és ingatlan vagyon Piliscsév Község Önkormányzatának tulajdona. 
 

Leányvár: 2518. Leányvár, Erzsébet ú. 88. sz. alatti ingatlan a hozzá tartozó 
földterülettel. 

  Az alapító által rendelkezésre bocsátott ingó és ingatlan vagyon értéke 
  az intézményi leltár szerinti értékkel egyezik. 
  Az ingó és ingatlan vagyon Leányvár   Község Önkormányzatának tulajdona. 
 
A körjegyzőséghez tartozó ingatlanok elidegenítésére, megterhelésére az ingatlan fekvése 
szerint illetékes önkormányzat képviselő-testülete jogosult. 
 
13.) A költségvetési szerv megszüntetése:  
 
 A költségvetési szervet a jogszabály által nevesített esetekben a 7.) pontban 
 foglalt alapítók jogosultak megszüntetni. 
 A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 
 
 
 
 
 Kosztkáné Rokolya Bernadett   Hanzelik Gábor 
 Piliscsév Község Polgármestere     Leányvár Község Polgármestere 
 
 
Záradék: 
 
Az Alapító Okiratot 
 
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete ......./2011.(........)  határozatával, 
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Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete ......./2011.(...........) határozatával 
jóváhagyta.”  
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Hanzelik Gábor: A körjegyzői állás pályázati kiírásával kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel? 
 
Csobán Zoltán: Hogyan történik a jegyző kiválasztása? 
 
Hanzelik Gábor: Amennyiben felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, 
akkor előkészítik a beérkezett pályázatokat. 
 
Csobán Zoltán: A pályázati anyagokba a képviselők betekinthetnek? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett: A képviselő-testület tagjai természetesen 
betekinthetnek. A pályázati kiírásban viszont szerepeltetni kell, hogy a pályázók 
adatai nyíltan kezelhetők. 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester szavazásra tette fel a javaslatot. 
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

89/2011. (IX.20.) határozata 
 
 

a  körjegyzői pályázat kiírásáról 
 

1. Piliscsév község Képviselő-testülete pályázatot ír ki Piliscsév-Leányvár 
Körjegyzőség körjegyzői pályázatára az alábbiak szerint: 

 
„Pályázati kiírás 

Piliscsév-Leányvár Községek Körjegyzőségének körjegyzői állására 
 
Piliscsév és Leányvár Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei pályázatot hirdetnek 
körjegyzői munkakör betöltésére. 
Az álláshely betölthető a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36.§ (1) és a 
40.§ (1) bekezdése , valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló  1992.évi XXIII. törvény 
(Ktv) 8.§.(1) bekezdése alapján. 
 
Pályázati feltételek: 

- állam- és jogtudományi egyetemen vagy államigazgatási főiskola igazgatásszervezői  
szakán szerzett diploma, 

- jogi vagy közigazgatási szakvizsga, 
- legalább 5 éves jegyzői vezetői és szakmai gyakorlat, 
- magyar állampolgárság, 
- büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
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- a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 22/A.§ (8) bekezdése 
alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése. 

- „B” kategóriás jogosítvány, 
- saját tulajdonú személygépkocsi 
- nemzetiségi és kistérségi tapasztalat 
A pályázatnál előnyt jelent: Felhasználói szintű számítógép ismeret 
 

A pályázathoz csatolni kell: 
- részletes szakmai önéletrajzot, 
- képesítést tanúsító okiratok másolatát 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- a körjegyzőség kialakításával és vezetésével kapcsolatos szakmai programot. 
- Nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, 

és hogy zárt vagy nyílt ülésen kéri a pályázat elbírálását. 
Ellátandó feladat: újonnan alakuló, a pályázatot kiíró települések körjegyzői feladatainak 
ellátása. 
A munkavégzés helye: Piliscsév és Leányvár községek közigazgatási területe 
A pályázat kiírásával kapcsolatos egyéb tudnivalók: 

- illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselők jogállásáról szóló XXIII.törvény szerint, 
- a pályázat elbírálásánál előnyt jelent a nemzetiségi, kistérségi tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történő megjelenést követő 15. 
nap. 
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követő 30.nap a Képviselő-testületek 
együttes ülésén. 
Az állás 2011. december 1-ével tölthető be. 
A pályázatokat 2 példányban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani Kosztkáné 
Rokolya Bernadett Piliscsév község polgármesterénél (2519 Piliscsév, Hősök tere 9.) 
A zárt borítékra rá kell írni „Körjegyzői pályázat” 
További információ: Kosztkáné Rokolya Bernadett Piliscsév Község polgármesterétől a 
33/503-550 és Hanzelik Gábor Leányvár Község polgármesterétől a 33/509-930 telefonon 
kérhető.” 

 
2. A körjegyzői pályázat előminősítésével Hanzelik Gábor polgármestert és 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármestert bízza meg. 
 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Hanzelik Gábor: Az ülésen más nem hangzott el, megköszönte a részvételt és az 
együttes ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 Kosztkáné Rokolya Bernadett  Baumstark Tiborné 
 polgármester jegyző 


