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Az ülés helye: Piliscsév Község Polgármesteri Hivatala tanácstermében
Az ülésen megjelentek: mellékelt jelenléti ív szerint
Kosztkáné Rokolya Bernadett Piliscsév polgármestere köszönti a megjelenteket, 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-testülete 89 /2011.( X.24.) P.k.Ö.Kt. határozata
A testületi ülés napirendjéről
Piliscsév község Képviselő-testülete egyetért a napirendi ponttal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Hanzelik Gábor Leányvár polgármestere megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott
létszáma 7 fő, jelen van 7 fő, a képviselő-testület határozatképes.
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 153 /2011.( X.24.) L.k.Ö.Kt. határozata
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért a napirendi ponttal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1.) Napirend
Piliscsév-Leányvár község körjegyzőség pályázatának elbírálása
Kosztkáné Rokolya Bernadett elmondta, hogy a pályázók előre írásban nyilatkoztak, hogy a nyílt ülés
tartásához hozzájárulnak. Elmondta, hogy 3 fő pályázott a körjegyzői állásra. Behívta az első pályázót.
Kosztkáné Rokolya Bernadett átadja a szót Pinkéné Dr. Pálföldi Tünde pályázónak.
Pinkéné Dr. Pálföldi Tünde: Üdvözli a jelenlévőket. Kaposvárról érkezett, a megyei jogú városnál volt
ügyintéző. 25 éves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik. Részt vett Orci-Zimány községek
körjegyzőségének felállításában. Legutoljára Pilisvörösvár gyámhivatalánál dolgozott, főállását
azonban megtartotta Kaposvárott.
Szociális területen speciális családjogi szakjogász végzettséget szerzett. A jegyzői munka
komplexebb, ezért elvégzett egy pályázatíró tanfolyamot is. Megválasztása esetén helyileg is
ideköltözne. Röviden ennyivel szerette volna kiegészíteni a pályázatát és a továbbiakban várja a
kérdéseket.
Hanzelik Gábor: A körjegyző feladata a hivatal vezetése. A hivatali munka szervezéssel kapcsolatban
mit kíván megvalósítani? A testület munkájában milyen módon és szerepben képzeli el magát,
mennyire autonóm személyiség?

Pinkéné Dr. Pálföldi Tünde: A jogszabályok naprakészsége, lehetőségek feltárása, pályázatok
megírása nagyon fontos feladat. Ezen kívül szeretne egy ügyfélbarát hivatalt felállítani.
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Hogyan irányítaná a hivatalt, a dolgozókat? Ezt hiányolta a leadott
pályázatából.
Pinkéné dr. Pálföldi Tünde: A hivatali dolgozók munkáját megismervén szeretné a hivatalt
átszervezni. Természetesen figyelembe véve az eddig végzett feladatokat és nem utolsó sorban a helyi
szokásokat. Az önkormányzati törvény változásán keresztül szeretné a hivatal munkáját átalakítani.
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Megköszöni a kiegészítést és kéri a testület tagjait, hogy tegyenek fel
kérdéseket a pályázónak.
Csobán Zoltán: Mindkét település nemzetiségi község. Ezzel kapcsolatban milyen elképzelései
vannak?
Pinkéné Dr. Pálföldi Tünde: Ahol eddig voltam, bár volt kisebbség, de abban az időben még nem éltek
a lehetőségekkel. Tapasztalata tehát nem nagyon van, de pályázatok alapján az identitás fejlődését
fontosnak tartja.
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Köszöni a bemutatkozást. Az eredményről telefonon is értesítjük.
Behívta a következő pályázót Dr. Labundy Norbertet.
Dr. Labundy Norbert: Üdvözli a jelenlévőket. Jelenleg Veszprém megyében, Szőc községben
dolgozik, mint jegyző. Előtte Budapesten, Etyeken és Bag községben is jegyzői feladatokat látott el.
Európai tanácsadóként dolgozott, jogi szakértőként. A változó önkormányzati törvény még elég
képlékeny, hiszen azt sem lehet tudni, hogy a körjegyzőség határát 2 000 vagy 3 000 főben
határozzák-e meg. Tevékenysége során megpróbálja az európai uniós tapasztalatait is felhasználni,
főleg pályázatok esetén. A pályázattól egész a lebonyolításig vállalja a feladatot. Eddigi munkahelyein
is több MFt-os pályázatokat nyert az önkormányzatnak, pl. iskola felújításra.
A közigazgatás fontos rész, de egy jegyzőnek szerinte menedzsernek is kell lennie. Tevékenysége
során a munkaköröket szeretné átnézni. Alapvető dolognak tartja a költségvetést. Leginkább a saját
bevételeire támaszkodhat egy önkormányzat. Ez igen fontos feladat, hiszen nem szabad a lakosság
szempontjait figyelmen kívül hagyni. Arra kell törekedni, hogy a Képviselő-testület ne veszítse el a
lakosság bizalmát.
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Köszöni a kiegészítést. Kéri a jelenlevőket, amennyiben kérdésük van,
tegyék fel Labundy úrnak.
Hanzelik Gábor: Két önálló hivatalról van szó, amely körjegyzőséget fog létrehozni. Hogyan gondolja
ennek a megvalósítását. A testületi munkában aktívan részt kíván-e venni, vagy csak mint
törvényesség őre fog jelen lenni?
Dr. Labundy Norbert: A legfontosabb feladat az SzMSz átdolgozása. A hivatal átfésülésénél a
munkaköröket kell egyenként végignézni, figyelembe véve a végzettséget, tapasztalatot, nyugdíj előtt
állókat. Amennyiben ez elkészült, úgy meg kell beszélni a polgármesterrel és a testülettel is és nem
utolsó sorban a személyekkel. Ez igen kényes feladat, de a hatékonyabb, olcsóbb, gyorsabb munka
érdekében fel kell vállalni.
Az aktív munkában ezután is részt kíván venni. Nemcsak vezetőként kívánja megmondani a munkát,
hanem próbálja is azt elősegíteni. Aktivitását abban is érti, hogy minden, a falu adta lehetőséget is fel
kíván használni.
Hanzelik Gábor: Szigorú gazdálkodónak tartja-e magát?

Dr. Labundy Norbert: Teljes mértékig. Vége az állami gondoskodásnak, így az önkormányzatnak saját
magának kell meghatároznia a költségeit, keretein belül. Leginkább ez a személyi kiadások
csökkentését jelenti, hiszen a költségek jelentős hányadát teszik ki. Ezek a költségcsökkentések
létszámleépítéssel is együtt járnak, amelyet az önkormányzat érdekében fel kell vállalni.
Balogh András: Jelenleg Szentendrén lakik. Honnan látná el az itteni munkáját?
Dr. Labundy Norbert: Elég rugalmas ebben a témában. Véleménye szerint Szentendre nincs messze,
onnan akár a bejárás is megoldható. Viszont jobban átérzi a munkáját, ha helyben lakik. Pilis rajongó,
így ez sem lehet akadály.
Csobán Zoltán: Ismeri-e ezeket a településeket, vagy csak átutazóként járt erre?
Dr. Labundy Norbert: Piliscséven már járt személyes ügyben, Leányváron csak átutazóként. Tudja,
hogy Piliscsév szlovák lakta település, így az eddigi munkája során megszerzett nemzetiségi
tapasztalatait is hasznosítani tudná.
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Köszöni a kiegészítést, amennyiben nincs több kérdés, megköszöni a
részvételt. A szavazás eredményéről telefonon is tájékoztatjuk a pályázót.
Kéri, hogy ezek után a harmadik pályázót, Baumstark Tibornét is hallgassa meg a testület.
Baumstark Tiborné: Leginkább a kérdéseket várja, hiszen jelenleg is a Piliscsévi Polgármesteri Hivatal
jegyzője. Hiszi, hogy a változás ellenére a két település szakemberei együtt tudnak dolgozni. Az
átalakítást illetően vannak elképzelései, de inkább a kérdéseket várja.
Hanzelik Gábor: Látja a pályázatban, hogy sok továbbképzésen vett részt. Ezt általános elvárásként a
környezet felé vagy inkább saját maga felé bizonyításként?
Baumstark Tiborné: Véleménye szerint nyitottnak kell lennie egy jegyzőnek. Sok esetben nem lehetett
elmenni a fizetett képzésekre, hiszen tudott dolog, hogy az önkormányzatnak szűkösek az anyagi
körülményei. Továbbképzéseinek többségét így a Polgármesteri Hivatal finanszírozta. Számára a
továbbképzéseknél nagyon fontosak a szünetben a kollégákkal történt megbeszélések.
Hanzelik Gábor: A körjegyzőség komoly létszámú hivatal lesz. Ezeket a tanfolyamokat,
továbbképzéseket a körjegyzőség felé is elvárja?
Baumstark Tiborné: Természetesen, ez a továbbiak folyamán is elengedhetetlen lesz a körjegyzőség
számára.
Csobán Zoltán: Az elmúlt időszakról és a jelenről keveset kell beszélni. Hogyan lehet saját hasznára
fordítani a napi kapcsolata alapján a tapasztalatokat?
Baumstark Tiborné: A változáshoz szilárd alap kell, törvényes működés, megfelelő gazdálkodás.
Sajnálja, hogy Nagy Mária, korábbi polgármester nincs jelen az ülésen, hiszen ezt ő is tanúsíthatná.
Egy átalakítás akkor könnyebb, ha mindenki tudja a dolgát, megfelelő a kapcsolat az intézményekkel,
mindehhez megfelelő kontroll szükséges. Ehhez a változásokhoz a mostani köztisztviselők is
alkalmasak.
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Hogy fog működni a körjegyzőség? Melyek azok a feladatok,
amelyeket össze lehet vonni? A körjegyzőség jóformán dupla munkát fog jelenteni, milyen
időbeosztással gondolja ezeket megvalósítani?
Baumstark Tiborné: Mind a két képviselő-testületnél ugyanazokat a dokumentumokat kell
előkészíteni. Gondol itt a zárásra, költségvetésre. Az ehhez szükségek előterjesztéseket, anyagot,

meghívót időben kell kiküldeni. Ezekről a tevékenységről Piliscséven van tapasztalata. Leányváron
ezeket a feladatokat még fel kell mérni. A körjegyzői feladat nagyobb szervezettséget, hatékonyabb
munkát kíván, hiszen két testületről van szó, 5 bizottságról, akiknek az ülésein részt kell venni.
Megfelelő köztisztviselői delegálással ez megoldható lenne.
Hudeczné Fuzik Anna: A hivatallal kapcsolatban milyen elképzelései vannak?
Baumstark Tiborné: Piliscséven jó a gazdálkodó csapat, így véleménye szerint a pénzügyi tevékenység
vonható össze. Természetesen helyben maradna a pénztári kifizetés. A hatósági munkáról nem
szeretne beszélni, mivel nincs még konkrét elképzelés a járásokkal kapcsolatban.
Hudeczné fuzik Anna: Erős egyéniségnek érzi-e magát a személyi döntésekhez? Gondol itt a
személyek elbocsátására.
Baumstark Tiborné – Emberileg természetesen nem jó feladat ez, de ha ezt kell megtenni, akkor meg
tudja hozni a döntést. Természetesen a polgármesterrel megbeszélve a dolgot.
Erre csak olyan példát tud felhozni, hogy a hivatalban idén, amennyiben nem sikerült volna elmennie
egy kolléganőnek nyugdíjba, akkor kénytelen lett volna elküldeni ezt a kolléganőt.
Hanzelik Gábor: Eddig a körjegyzőség hivatali munkájáról beszéltünk. A képviselő-testület munkáját
is szinkronba próbálja hozni?
Baumstark Tiborné: Véleménye szerint hatékonyabb a munka, sok energiát, időt lehet megtakarítani
azzal, ha a testület elé ugyanazon témákat visszük be.
Hudeczné Fuzik Anna: Gondolom itt állattartási rendeletre, közterület rendeletre egyformán lehet
bevinni az anyagot, de egy költségvetésnél már nehezebb, mivel ez helyi sajátosságokat foglal
magába.
Baumstark Tiborné: Igen, ő is erre gondolt. Bizonyos témákban, amely közös, össze lehet vonni a
testületi ülést is.
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Amennyiben nincs több kérdés Baumstark Tibornéhoz, úgy
megköszöni a kiegészítő tájékoztatót.
Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a szavazás nyílt.
Balogh András: Amennyiben időpontütközés lesz a testületi témában, akkor ez hogyan oldható meg?
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Az időbeni elcsúszás megoldható. Már most javasolja a munkaterv
elkészítésénél egy közös testületi ülés tartását. Javasolja továbbá a társulási beszámolónál is a közös
testületi ülés megtartását.
Kérdezi, hogy szavazásra teheti-e fel a kérdést?
Hanzelik Gábor: Véleménye szerint először, mondja el mindenki a véleményét a pályázókkal
kapcsolatban. Milyen benyomást szereztek róluk.
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Véleménye szerint Pinkéné Dr. Pálföldi Tünde pályázata nem
megfelelő. Hiányzik belőle a szakmai önéletrajz.
Csobán Zoltán: Úgy látja, hogy Pinkéné szerinte eddig hivatalvezető volt, a másik pályázó pedig
menedzser szemléletű. Elég kevés affinitást érez a jegyzői feladathoz.
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Dr. Labundy Norbert a hatósági munkát nem emeli ki, hogyan szeretne
így két hivatalt működtetni?

Maduda Ildikó: Egyetért az eddig elhangzottakkal. Pinkéné Dr. Pálföldi pályzatából hiányzik a
szakmai program. Kistérségi tapasztalattal nem rendelkezik. Dr. Labundy Norbert pályázata
megfelelő, csak kicsit furcsa, hogy miért akar eljönni fél év után a mostani munkahelyéről. Baumstark
Tiborné pályázata alapos, jól kidolgozott. Ismeri a helybeli szokásokat, konkrét elképzelései vannak.
Hanzelik Gábor: Pályázatoknál tapasztalattal rendelkezik már, hiszen tavaly az iskolatársulás
igazgatójának megválasztásánál is jelen volt. Számára Dr. Labundy Norbert pályázó elvérzett annál,
hogy a német nemzetiséget meg sem említette. Véleménye szerint 1-2 napra el kellett volna jönnie
községünkbe és úgy kellett volna megnézni a községeket, tapasztalatokat gyűjteni. Baumstark
Tibornénak helyzeti előnye van, hiszen jelenleg is itt dolgozik.
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Amennyiben a pályázó helyében lett volna, biztos felkereste volna a
testületi tagokat, elment volna az intézményekhez, érdeklődött volna felőlük. Ezt nem tették a
pályázók.
Maduda Ildikó képviselő részéről egy javaslat hangzott el.
Hudeczné Fuzik Anna: Az egészségügyi kockázattal járó pótlék mit jelent?
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Aki több mint 4 órát tölt számítógép előtt és dolgozik vele, annak jár ez
a pótlék.
Papp Pál: A képzettségi pótlék mit takar? Lehetne forintosítani a %-os tételeket?
Dr. Holicska Judit: A képzettségi pótlék a köztisztviselői illetmény alapnak, amely 38.650 Ft, a
törvényben és a szabályzatban rögzített százaléka. Nem tudom, hogy a piliscsévi szabályzatban,
milyen pótlékok vannak szabályozva.
Hanzelik Gábor: Piliscséven az illetménykiegészítés 20 %, ez Leányváron 13 %. Az
illetménykiegészítéssel kapcsolatban már levelezést folytatott az akkori Közigazgatási Hivatallal.
Amennyiben rendelettel emeljük fel, akkor már vissza nem vonható ez a kiegészítés.
Hudeczné Fuzik Anna: Úgy gondolja, hogy ebből lesznek a problémák, hiszen egyik falu
megengedhet magának bizonyos juttatásokat, a másik meg nem. Véleménye szerint ez a feladat már a
körjegyzőre fog hárulni, nekik most nem ez a feladatuk.
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Amennyiben nem fogadja el a testület a 20 %-os illetménykiegészítést,
abban az esetben munkabércsökkentést jelent, amit nem lehet megtenni.
Csobán Zoltán: Úgy tudja, hogy ez a 20 % béreltérítés csak egy lehetőség.
Dr. Holicska Judit: Amiről Zoltán beszél az a teljesítményértékelés alapján adható juttatás.
Pfluger Antal: Az alapbér összehasonlítás a hivatalok között feszültséget jelenthet. Határozzunk meg
egy tól-ig határt. Esetleg a %-ot a munka arányában kellene megállapítani.
Kosztkáné rokolya Bernadett: Az alapbér megállapításánál figyelembe vételre kerül a végzettség, a
munkában töltött idő. Itt besorolási osztályok vannak, melyek alapján be kell sorolni a
köztisztviselőket.
Hanzelik Gábor: Javasolja, hogy szavazzanak meg most alacsonyabb összeget. Amennyiben a
magasabb %-ot állapítjuk meg, ettől eltérni már nem lehet. Véleménye szerint most ne döntsünk,
nehogy rossz döntést hozzon a testületünk.

Szikora Gyula: Felfelé el lehet-e térni?
Dr. Holicska Judit: Amennyiben Piliscséven ez van rendeletileg szabályozva, nem lehet kevesebb %ot adni.
Maduda Ildikó: Úgy látja, hogy egy patthelyzet alakult ki. A helyzetet mégis meg kell oldani. A
körjegyzőségnek még nincs szabályzata, ezt is ki kell dolgozni. Amikor meglesz ez, akkor
visszamenőleg meg lehet adni az illetménykiegészítést.
Kosztkáné rokolya Bernadett: A körjegyző illetményét 486.026 Ft-ban állapítja meg a testület. Az
alapilletmény és a pótlékok a Ktv. alapján kerülnek meghatározásra.
Dimitrov László: Ez a határozat konkrétan a körjegyzőre vonatkozik. Dupla munkát fog végezni ennyi
fizetésért.
Hanzelik Gábor: Nem a számszaki dolgon rágódik a testület, hanem a jogcímeken.
Papp Pál: Nem az összeg nagyságával van a gondunk, hanem a fedezetről.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester szavazásra tette fel a körjegyző személyére vonatkozó
javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete 90/2011.( X.24.)
Piliscsév-Leányvár Körjegyzőség Körjegyzőjének kinevezéséről

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Piliscsév-Leányvár Körjegyzőség
Körjegyzői állására beérkezett pályázatok közül
Baumstark Tiborné
pályázatát fogadja el
és 2011. december 1. napjától határozatlan időre kinevezi a
Piliscsév-Leányvár Körjegyzőség Körjegyzőjének.
Munkaköre: Körjegyző
Munkavégzés helye: Piliscsév-Leányvár Körjegyzőség
Székhely: Piliscsév, Hősök tere 9.
Kirendeltség: Leányvár, Erzsébet utca 88.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős
Besorolási osztálya: I. osztály
Fizetési fokozat: 15 fizetési fokozat
A körjegyző bruttó havi illetményét 486.000 Ft-ban állapítja meg, melyből az alapilletménye 299.538 Ft, többi
pótléka (vezetői pótlék 20% 59.907 Ft, körjegyzői illetmény pótlék 10% 29954 Ft, illetménykiegészítés 20%
59.907 Ft, egészségügyi kockázattal járó munka utáni pótlék 17.392 Ft és képzettségi pótlék 50%, 19325 Ft)
186.485 Ft.
Próbaidő: 3 hónap
A képviselő-testületek megbízzák a székhely település Polgármesterét a körjegyző kinevezési okmányának
elkészítésével.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett Piliscsév község polgármester
Hanzelik Gábor polgármester szavazásra tette fel a körjegyző személyére vonatkozó javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 154/2011.( X.24.) P.k.Ö.Kt.
Piliscsév-Leányvár Körjegyzőség Körjegyzőjének kinevezéséről
Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Piliscsév-Leányvár Körjegyzőség
Körjegyzői állására beérkezett pályázatok közül
Baumstark Tiborné
pályázatát fogadja el
és 2011. december 1. napjától határozatlan időre kinevezi a
Piliscsév-Leányvár Körjegyzőség Körjegyzőjének.
Munkaköre: Körjegyző
Munkavégzés helye: Piliscsév-Leányvár Körjegyzőség
Székhely: Piliscsév, Hősök tere 9.
Kirendeltség: Leányvár, Erzsébet utca 88.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős
Besorolási osztálya: I. osztály
Fizetési fokozat: 15 fizetési fokozat
A körjegyző bruttó havi illetményét 486.000 Ft-ban állapítja meg, melyből az alapilletménye 299.538 Ft, többi
pótléka (vezetői pótlék 20% 59.907 Ft, körjegyzői illetmény pótlék 10% 29954 Ft, illetménykiegészítés 20%
59.907 Ft, egészségügyi kockázattal járó munka utáni pótlék 17.392 Ft és képzettségi pótlék 50%, 19325 Ft)
186.485 Ft.
Próbaidő: 3 hónap
A képviselő-testületek megbízzák a székhely település Polgármesterét a körjegyző kinevezési okmányának
elkészítésével.

Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármestere
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Az ülésen más nem hangzott el, megköszönte a részvételt és az
együttes ülést bezárta.

K.m.f.
Hanzelik Gábor
polgármester

Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Dr. Holicska Judit
jegyző

Baumstark Tiborné
jegyző

