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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2012. december 17-én megtartott képviselő-testületi üléséről.  
Az ülés helye: Önkormányzat tanácsterme (Piliscsév, Hősök tere 9.) 
Jelen vannak:   

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testület tagjai 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Dimitrov László alpolgármester 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő 
Maduda Ildikó képviselő 
Nagy Mária képviselő 
Baumstark Tiborné körjegyző 
 
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testület tagjai:  
Hanzelik Gábor polgármester 
Szikora Gyula alpolgármester 
Balogh András képviselő 
Misikné Lóczki Irén képviselő 
Pfluger Antal képviselő 
 
Meghívott vendég:  
Dr. Etter Ödön jogtanácsos 
Jegyzőkönyvvezető: Bendur Istvánné 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett köszönti a Képviselőket, Dr. Etter Ödön ügyvéd urat. 
Csapucha Katalinnak jelenleg munkahelyi elfoglaltsága van, később érkezik. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Ismerteti az ülés 
napirendjét és javasolja a napirendek meghívó szerinti elfogadását.  
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

114/2012.(XII.17.) határozata 
a testületi ülés napirendjéről 

 
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés 
napirendi pontjával az alábbiak szerint:  
 

1. Közoktatási Társulás Társulási megállapodás módosítása 
2. Közös Hivatal Alapító Okirata 
3. Közös Hivatal megállapodása elfogadása 
 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
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Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a napirendet. 
 
Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatás után 5 
egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
145/2012.(XII.17.)  L.k.Ö.Kt. határozata 

a testületi ülés napirendjéről 
 

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés 
napirendi pontjával az alábbiak szerint:  
 

1. Közoktatási Társulás Társulási megállapodás módosítása 
2. Közös Hivatal Alapító Okirata 
3. Közös Hivatal megállapodása elfogadása 

 
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
N a p i r e n d e k   t á r g y a l á s a 

 
1. Közoktatási Társulás Társulási megállapodás módosítása 

 
Baumstark Tiborné – A Közoktatási Társulás Társulási megállapodását 
módosítanunk kell. A módosítás szükséges egyrészt a közoktatási feladatok állami 
fenntartásba kerülése miatt, másrészt a társulás működtetésével kapcsolatos 
adminisztratív, koordináló feladatokat, gazdálkodási feladatokat végző intézmény  
megnevezésének változása miatt. A gazdálkodási feladatokat 2013.január 1-től a 
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal fogja ellátni. Ez lesz a nevünk januártól a 
Körjegyzőség helyett. A bevételeket még nem látjuk át, mert a költségvetési törvényt 
még nem lehet megnézni az Országgyűlés honlapján. Azt tudjuk, hogy a normatív 
támogatás megszűnik, feladatalapú finanszírozás lesz. A kiadások megosztására 
külön megállapodást kötünk Leányvár Község Önkormányzatával. 
 
Nagy Mária – Nyilván, ha a bevételeket megosztjuk, akkor figyelembe vesszük azt, 
hogy itt végezzük a gazdálkodási feladatokat. 
 
Baumstark Tiborné – Egységes közös hivatal lesz, és Leányvárnak hozzá kell 
járulnia a hivatali kiadásokhoz. 
Mint azt az előző ülésünkön megbeszéltük, a Közoktatási Társulás szakmai vezetője 
a leányvári óvodavezető lesz. Fél évre bízzuk meg, mert 2013. június 30-ával a 
társulások jogszabály szerint megszűnnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra teszi 
fel  a napirendet. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

115/2012.(XII.17.) határozata 
A Közoktatási Társulás társulási megállapodásának módosítása 
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Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja 
a Közoktatási Társulás Társulási megállapodásának módosítását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a napirendet. 
 
Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatás után 5 
egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
146/2012.(XII.17.)  L.k.Ö.Kt. határozata 

A Közoktatási Társulás társulási megállapodásának módosítása 
 

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint 
elfogadja a Közoktatási Társulás Társulási megállapodásának módosítását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester 
 

A Társulási megállapodás a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi 
 

Csapucha Katalin megérkezik. 
 
 

2. Közös Hivatal Alapító Okirata 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A jelenlegi jogszabályok szerint a körjegyzőségek 
megszűnnek, ezért Piliscsév és Leányvár képviselő-testülete közös hivatallá alakítja 
a Körjegyzőséget Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal néven, melynek jogelődje a 
Piliscsév-Leányvár Körjegyzőség.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra teszi 
fel  a napirendet. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatát: 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

116/2012.(XII.17.) határozata 
A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadásáról 

 
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint 
elfogadja a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát. 

„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: 
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1.) A költségvetési szerv neve1:  Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal  
 
2.) A költségvetési szerv székhelye: 2519. Piliscsév, Hősök tere 9. szám 
vgt 
3.) A telephely címe2:    2518. Leányvár, Erzsébet u.88.szám 
 
4.) Illetékességi területe3:  Piliscsév és Leányvár községek 

közigazgatási területe. Szociális, gyámügyi, 
birtokháborítási, hagyatéki és anyakönyvi 
igazgatási ügyek. 

 
5.) Létrehozásáról rendelkező határozatok4:  

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 85./2011.(IX.20.) sz. 
határozata 
Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 127./2011.(IX.20.) sz. 
határozata 

 
     Alapítás időpontja: 2011. december 1. 
      
     Módosítás oka: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.     
     törvény 146/B.§ alapján. 
 
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 szerve5: 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2219. Piliscsév, Hősök tere 9. 
 
8.) A költségvetési szerv alaptevékenysége6:  
     A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a   
     számára meghatározott feladatokat Piliscsév és Leányvár települések  
     vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések  
     önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatala működtetésére és  
     fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. Leányvár településen a közös  
     hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, , szociális, adózási, anyakönyvi  
       valamint önkormányzat gazdálkodási tevékenységének végzésére. 
                                              
1 Módosította a 116/2012 (XII.17.) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től 
2 Módosította a 116/2012 (XII.17.) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től 
3 Módosította a 116/2012 (XII.17.) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től 
4 Módosította a 116/2012 (XII.17.) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től 
5 Módosította a 116/2012 (XII.17.) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től 
6 Módosította a 116/2012 (XII.17.) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től 
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         A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól   
         szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1) bekezdése  
         alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a   
         polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre   
         való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal   
         közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami  
         szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 
 
        Alapvető szakágazati besorolás: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint   
        többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 
    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.) Vezetőjének megbízási rendje7: 
    A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről   
    szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.  
    Az érintett települések polgármesterei – pályázat alapján határozatlan időre –  
    nevezik ki a jegyzőt. 
    A jegyző kinevezéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám- 
    arányos, többségi döntése szükséges. 
 
11.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése8: 
    Közszolgálati jogviszony, megbízásos jogviszony, munkaviszony, vállalkozás   
    jellegű jogviszony, közfoglalkoztatási jogviszony. 
 
12.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
 
                                              
7 Módosította a 116/2012 (XII.17.) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től 
8 Módosította a 116/2012 (XII.17.) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től 
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       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 megszüntetése9:  
       A költségvetési szervet a jogszabály által nevesített esetekben a 7. pontban   
       foglalt irányító szerv Leányvár Község Önkormányzatával egyetértésben,  
       határozattal jogosult megszüntetni. 
 
Záradék: 
 
Jelen Alapító Okirat 2013. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Piliscsév-
Leányvár Körjegyzőség 2011. december 1-jén kelt, 20343/1/2011. számú, egységes 
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
Az Alapító Okiratot Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
……/2012.(XII.17.) számú határozatával hagyta jóvá, Leányvár Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a  …./2012.(XII.17.) számú határozatában 
egyetértését fejezte ki. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett     Hanzelik Gábor 
Piliscsév Község Polgármestere  Leányvár Község Polgármestere 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 
Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a napirendet. 
 
Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatás után 5 
egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 

                                              
9 Módosította a 116/2012 (XII.17.) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től 
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Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

147/2012.(XII.17.)  L.k.Ö.Kt. határozata 
A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadásáról 

 
Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint 
elfogadja a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát. 

 
„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 neve10:  Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal  
 
2.) A költségvetési szerv székhelye: 2519. Piliscsév, Hősök tere 9. szám 
 
3.) A telephely címe11:    2518. Leányvár, Erzsébet u.88.szám 
 
4.) Illetékességi területe12:  Piliscsév és Leányvár községek 

közigazgatási területe. Szociális, gyámügyi, 
birtokháborítási, hagyatéki és anyakönyvi 
igazgatási ügyek. 

 
5.) Létrehozásáról rendelkező határozatok13:  

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 85./2011.(IX.20.) sz. 
határozata 
Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 127./2011.(IX.20.) sz. 
határozata 

 
     Alapítás időpontja: 2011. december 1. 
      
     Módosítás oka: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.     
     törvény 146/B.§ alapján. 
 
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. 
 

                                              
10 Módosította a 116/2012 (XII.17.) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től 
11 Módosította a 116/2012 (XII.17.) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től 
12 Módosította a 116/2012 (XII.17.) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től 
13 Módosította a 116/2012 (XII.17.) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től 
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7.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve14: 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2219. Piliscsév, Hősök tere 9. 
 
8.) A költségvetési szerv alaptevékenysége15:  
     A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a   
     számára meghatározott feladatokat Piliscsév és Leányvár települések  
     vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések  
     önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatala működtetésére és  
     fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. Leányvár településen a közös  
     hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, , szociális, adózási, anyakönyvi  
       valamint önkormányzat gazdálkodási tevékenységének végzésére. 

  
         A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól   
         szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1) bekezdése  
         alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a   
         polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre   
         való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal   
         közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami  
         szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 
 
        Alapvető szakágazati besorolás: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint   
        többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 
    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.) Vezetőjének megbízási rendje16: 
    A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről   

                                              
14 Módosította a 116/2012 (XII.17.) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től 
15 Módosította a 116/2012 (XII.17.) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től 
16 Módosította a 116/2012 (XII.17.) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től 
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    szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.  
    Az érintett települések polgármesterei – pályázat alapján határozatlan időre –  
    nevezik ki a jegyzőt. 
    A jegyző kinevezéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám- 
    arányos, többségi döntése szükséges. 
 
11.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése17: 
    Közszolgálati jogviszony, megbízásos jogviszony, munkaviszony, vállalkozás   
    jellegű jogviszony, közfoglalkoztatási jogviszony. 
 
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 megszüntetése18:  
       A költségvetési szervet a jogszabály által nevesített esetekben a 7. pontban   
       foglalt irányító szerv Leányvár Község Önkormányzatával egyetértésben,  
       határozattal jogosult megszüntetni. 
 
Záradék: 
 
Jelen Alapító Okirat 2013. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Piliscsév-
Leányvár Körjegyzőség 2011. december 1-jén kelt, 20343/1/2011. számú, egységes 
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
Az Alapító Okiratot Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
……/2012.(XII.17.) számú határozatával hagyta jóvá, Leányvár Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a  …./2012.(XII.17.) számú határozatában 
egyetértését fejezte ki. 
 
                                              
17 Módosította a 116/2012 (XII.17.) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től 
18 Módosította a 116/2012 (XII.17.) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től 
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Kosztkáné Rokolya Bernadett     Hanzelik Gábor 
Piliscsév Község Polgármestere  Leányvár Község Polgármestere 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester 

 
 
 

3. Közös Hivatal megállapodásának elfogadása 
 
Baumstark Tiborné – A Közös Hivatal megállapodásában is a jogszabályban előírt 
változásokat kell átvezetni.   
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Egy év elteltével már látjuk, hogy a Körjegyzőségre 
többet költöttünk, mint amit terveztünk. Ezt majd a költségvetés tervezésénél 
figyelembe kell venni. 
 
Nagy Mária – Ügyiratforgalom alapján is meg lehet osztani a költségeket.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Nem lehet összehasonlítani az adatokat, mert nem 
egyformán iktatunk főszámra vagy alszámra. 
 
Maduda Ildikó – Már van egy év tapasztalatunk a Körjegyzőséggel, így a 2011. évi 
költségeket össze lehet hasonlítani a 2012. évi költségekkel, így kimutatható, hogy a 
körjegyzőségre mennyivel költöttünk többet. Ez alapján tervezhetjük a költségeket.  
 
Hudeczné Fuzik Anna – Javasolom, hogy a költségek viselésére kössünk külön 
megállapodást. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra teszi 
fel  a napirendet. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

118/2012.(XII.17.) határozata 
A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának elfogadásáról 

 
1. Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi 

a jelenlegi körjegyzőségre vonatkozó megállapodás felülvizsgálatát. 
2. Felhatalmazza a Polgármestert és a Körjegyzőt a megállapodás 

elkészítésére.  
 
Határidő: 2013. évi költségvetés elfogadása 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a napirendet. 
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Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatás után 5 
egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
148/2012.(XII.17.)  L.k.Ö.Kt. határozata 

A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának elfogadásáról 
 

3. Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi 
a jelenlegi körjegyzőségre vonatkozó megállapodás felülvizsgálatát. 

4. Felhatalmazza a Polgármestert és a Körjegyzőt a megállapodás 
elkészítésére.  

 
Határidő: 2013. évi költségvetés elfogadása 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett megköszöni a 
részvételt és az ülést bezárja. 
 

Kmf. 
 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett    Hanzelik Gábor  
 polgármester        polgármester 

 

 

 

Baumstark Tiborné 
körjegyző 


