JEGYZŐKÖNYV
Készült: a 2011. szeptember 01-én megtartott Piliscsév - Leányvár községek együttes
testületi üléséről.
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a Képviselőtestületek tagjait, a községek jegyzőit. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ülésről
hangfelvétel készül. Megállapítja, hogy Piliscsév község Képviselő-testülete 6 fővel
határozatképes.
Piliscsév Község Képviselő-testülete, a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyhangúlag
egyetért.
Hanzelik Gábor: 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 123/2011.( IX.01.) L.k.Ö.Kt. határozata
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért a napirendi ponttal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Napirend

tárgyalása

1.) Piliscsév – Leányvár községek körjegyzőségének megalakítása
Kosztkáné Rokolya Bernadett ismerteti a napirendi pont általa javasolt tárgyalási menetét.
Körjegyzőség létrehozásának előnyei:
- plusz normatíva, költségcsökkentés, 1 jegyző bére
- feladatok összevonása, egységes szakmai munka kialakítása
- társulási kényszer megelőzése
Körjegyzőség megalakításának menete:
1. Megalakulás kimondása, megállapodás elfogadása
Javaslat: 2011.11.01.-től a normatíva igénylés miatt
- Költségmegosztások megbeszélése
- Körjegyző bére, dologi kiadások
A körjegyző várható bérnövekedése évi 2 061 eFt
2. Körjegyző pályázatának kiírása
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3. Körjegyző kinevezése 2011.11.01-től
Jelenlegi jegyzők felmentése 2011.11.01-től (2 hónap)
Sajátos jogviszony mentesíteni kell a munkavégzés alól
Ha a jelenlegi 2 jegyző közül kerül ki a körjegyző, akkor annak nem jár végkielégítés
és felmentési idő sem.
4. Alakuló ülés megtartása
4.1 Körjegyző kinevezése
4.2 Körjegyzőség SZMSZ-ének jóváhagyása
4.2.1 Körjegyzőség szervezeti felépítése
(Jelenleg minden dolgozó marad a helyén, de a közigazgatás átszervezése után,
változhat.)
4.3 Körjegyzőségre vonatkozó Közszolgálati szabályzat
Juttatások, járandóságok egységesítése
4.4 Piliscsév – Leányvár községek önkormányzatainak SZMSZ elfogadása
4.5 Alapító Okiratok módosítása
Kosztkáné a meghívó mellékleteként megküldtük a Megállapodás, és a körjegyzői pályázati
kiírás tervezetét.
Kérem fentiek mentén vitassuk meg a napirendet.
Nagy Mária: Nagyon sok részlet nem tisztázott, nem hiszem, hogy ma erről dönteni tudunk.
Baumstarkné: Szerintem a megállapodás alkalmas arra, hogy elfogadja a testület, azzal együtt,
hogy konkrét költségekről még nem tudunk beszélni.
Hudeczné: A körjegyző bére fiktív személyre vonatkozik? A jelenlegi jegyzők felmentési,
végkielégítési költsége mennyi lesz?
Baumstarkné: A körjegyző bére személytől független, bárki nyeri el a pályázatot, minimum
ezt az illetményt kell megkapnia a törvény értelmében. A végkielégítés mértéke a jelenlegi
jegyzők jelenlegi munkaviszonyuk függvényében 1-8 hónap lehet.
Hanzelik Gábor: A Közoktatási Társulás megalakításának tapasztalataiból okulva javaslom,
hogy ne a részleteket, a számokat betonozzunk be, hanem elvekben állapodjunk meg.
Baumstarkné: Annál is inkább, mivel a járási rendszer kialakításával sok feladat elkerülhet az
önkormányzatoktól, és ezek ismeretében tudja majd a megválasztott körjegyző a közös hivatal
struktúráját kialakítani.
Papp Pál: Tudjuk, hogy Kesztölc is jelezte szándékát a körjegyzőség létrehozására
vonatkozóan. Ez elvben lehetséges?
Baumstarkné: A jelenleg érvényes jogszabályok szerint a három község együtt nem alakíthat
körjegyzőséget, csak kettő, mert Kesztölc község a lakosságszáma alapján nem lehet társult
önkormányzat, de ez jövőre változhat.
Csobán Zoltán: Leányvár községet is megkereste a kesztölci polgármester e témában. Mi úgy
döntöttünk, hogy első körben Piliscsévvel szeretnénk létrehozni a körjegyzőséget, azonban ha
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ez nem sikerül, Kesztölccel fogunk tárgyalni, mert nálunk még az idén meg fogjuk szüntetni
az önálló hivatalt.
Hudeczné: A körjegyzőségi normatíva lakosságszámtól függ?
Szivekné: A társuló önkormányzatok függvényében, havi összegben van megállapítva.
Hudeczné: Mit jelent az egységes hivatal?
Baumstarkné: Amennyiben Piliscséven lenne a székhely, akkor Leányváron működne a
kirendeltség. A Képviselő-testületek az SZMSZ-ben döntenek a szervezeti felépítésről. Ami
miatt ez most nem egyszerű, az az, hogy nem tudjuk mely hatósági feladatok, kerülnek a
járásba. Felesleges most konkrétumokat meghatározni.
Hanzelik Gábor: A médiából ömlik a közigazgatás átszervezéséről szóló információ,
konkrétumokat nem tudunk, ezért az idei évre változatlan szervezeti felépítéssel lenne
célszerű a körjegyzőség megalakítása.
A kirendeltségen azokat az ügyintézőket érintetlenül szeretném hagyni, akik munkája napi
ügyfélkapcsolatot igényel.
Balogh András: A Képviselő-testületünk meghatározhatja a körjegyzőség szervezeti
felépítését, vagy ezt a körjegyző önállóan dönti el?
Baumstarkné: A körjegyzőség SZMSZ-ét a Képviselő-testületek fogadják el, értelemszerűen a
szervezeti felépítést a Képviselő-testület állapítja meg. A munkáltatói feladatokat a körjegyző
látja el, a létszám meghatározása testületi döntés. Szerencsés az az eset, amikor a Képviselőtestület és a körjegyző szándéka találkozik.
Hanzelik Gábor: Az átalakítási tervek Piliscsévre valószínűleg nem jelentenek kényszert,
viszont Leányvárra nézve igen, hiszen a 2 000 fő alatti önkormányzatokat fogják kötelezően
bevonni a körjegyzőségekbe. 2008 évi statisztikai adatok szerint a 2 000 fő alatti
önkormányzatok 79 %-a már körjegyzőségben működik, a 2 000 fő feletti
önkormányzatoknak csupán 18 %-a.
Maduda Ildikó: Piliscsév Képviselő-testülete szándéknyilatkozatát már meghozta, az eddigi
információink is megerősítik ezt. Mivel a megalakítás egyik feltétele a megállapodás
megkötése, tárgyaljunk most arról.
Csobán Zoltán: Az elveket sem tisztáztuk még, pl a körjegyzőségi normatíva megosztása felefele vagy lakosságszám arányában történik. A többletköltségek megosztását mi lakosságszám
arányában szeretnénk.
Hudeczné: Ha a bevételeket felezzük, akkor a kiadásokat is.
Hanzelik Gábor: Vegyes rendszer valóban nem lehet. Tisztázni kell azt is, hogy melyik
önkormányzat mennyire veszi igénybe a körjegyzőt. Mi ugyan akkora igényt tartunk a
körjegyzőre, mint a székhely.
Baumstarkné: A megállapodás II.2 és II.10. pontja szerint a bevétel és a költségmegosztás is
lakosságszám arányában történik.
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Dr Etter Ödön: Úgy látom az alapprobléma az, hogy nem látjuk sem a plusz bevételt, sem a
plusz kiadást.
Hanzelik Gábor: A körjegyzőség kb 5 Mft plusz normatívát kap, ebből nem lehet biztosítani a
körjegyzőség valamennyi kiadását, az önkormányzatoknak hozzájárulást kell fizetniük.
Balogh András: A legtöbbet egy jegyző bérén takarítunk meg. A kirendeltség összetételét,
létszámát Leányvár önkormányzata határozhatja meg?
Baumstarkné: A körjegyző, aki a Képviselő-testület által meghatározott struktúrát alakít ki a
körjegyzőségben, ami a kirendeltség összetételére is ugyanúgy mutatkozik.
Nagy Mária: Alakítsuk meg a körjegyzőséget, de költségek megosztása kissé ellentmondásos.
Kosztkáné: A két önkormányzatnak lesz külön-külön egy költségvetése, és a körjegyzőségnek
is lesz külön költségvetése. A körjegyzőség költségvetése közös költségekből (körjegyző
bére) és elkülöníthető költségekből ( saját dolgozók bére, dologi kiadások) áll össze.
Maduda Ildikó: Ha pl egy adós van a két községre, akkor annak a bér költsége hogyan oszlik
meg?
Baumstarkné: Ezeket, az elveket kell majd tisztázni a jövő évi feladatellátás tükrében, és a
megállapodásban rögzíteni.
Hanzelik Gábor: Amennyiben a jelenlegi jegyzők egyike elnyeri a körjegyzői státust, egy
jegyzőnek kell felmondanunk és állni a költségeit. Szerintem ezt a két községnek közösen
kellene biztosítania. Az idei év költsége lenne a felmentési idő bére és a végkielégítés.
Holicska Judit: Érdemes utána nézni a létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázati
lehetőségeknek is, mert ezzel csökkenteni lehet a kiadási oldalt.
Papp Pál: Mondjuk ki, hogy mindkét község meg kívánja alakítani a körjegyzőséget és utána
tárgyaljuk meg a megállapodást. Úgy látom a feszültség forrása a megállapodás II. pontja
mely a bevételek és kiadások megosztását tartalmazza.
Hanzelik Gábor: Egy közös körjegyző lesz, mindkét önkormányzat beviszi a teljes hivatalát,
és majd a körjegyző racionalizál. Valószínűleg a gazdálkodás lesz összevonható legelőször.
Dr Etter Ödön: Ezeket kötelező tartalmaznia a megállapodásnak, vagy leegyszerűsíthetjük?
A Megállapodásban célszerű lenne a csak a legszükségesebb általános dolgokat rögzíteni, a
konkrétumok, további előkészítést, egyeztetést igénylő kérdések pedig más formában
kerülnének rögzítésre.
Baumstarkné: Szerintem
egyszerűsíthetünk rajta.
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Nagy Mária: Javaslom, hogy üljünk még egyszer össze, készüljön egy alaposabb előterjesztés.
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Baumstarkné: Úgy látom a piliscséviek még nem készek elfogadni a megállapodást, de akkor
a körjegyzői pályázatot sem lehet kiírni.
Csobán Zoltán: Leányvár nem csúszhat ki az időből, ha máshogy nem megy, Kesztölccel
hozzuk létre a körjegyzőséget.
Kosztkáné: Mi célunk is az, hogy november 01-el, megalakuljon a körjegyzőség.
Balogh András: Javaslom, hogy tapasztalatszerzés céljából hívjuk meg egy működő
körjegyzőség vezetőit.
Hanzelik Gábor határozati javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé:
Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 124/2011.( IX.01.) L.k.Ö.Kt.
határozata a körjegyzőséggel kapcsolatban
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért a napirendi ponttal.

1. A körjegyzőség megalakításával egyetért.
2. 2011. szeptember 20.-ára együttes ülés összehívását rendeli el az átdolgozott
megállapodás megtárgyalása céljából.
3. Felkéri a polgármestert, hogy keresse meg egy megyei körjegyzőség képviselőit, és
hívja meg őket az együttes ülésre.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. szeptember 20.
Kosztkáné Rokolya Bernadett megköszöni a két település képviselő-testületének részvételét,
és az ülést lezárja.

K.m.f.
Hanzelik Gábor
polgármester

Dr. Holicska Judit
jegyző

