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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2012. február 8-án megtartott Piliscsév - Leányvár községek 
Önkormányzatainak együttes testületi üléséről.  
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Piliscsév, Hősök tere 9.) 
 
Az ülés napirendje: 
 

1. Piliscsév - Leányvár községek körjegyzőségének 2012. évi költségvetése 
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

 
Jelen vannak:   

Piliscsév község képviselői 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Dimitrov László 
Csapucha Katalin 
Csepreghiné Nyitrai Katalin 
Hudeczné Fuzik Anna 
Maduda Ildikó 
Nagy Mária 
Baumstark Tiborné jegyző 
Leányvár Község Képviselői 
Hanzelik Gábor polgármester 
Szikora Gyula 
Balogh András  
Misikné Lóczki Irén 
Papp Pál 

Jegyzőkönyvvezető: Bendur Istvánné 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a Képviselő- 
testületek tagjait, a községek körjegyzőjét. Megállapítja, hogy Piliscsév község 
Képviselő-testülete 7 fővel határozatképes, majd ismerteti az ülés napirendjét. 
 
A Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
6/2012.(II.8.) határozata 

a testületi ülés napirendjéről 
 

Piliscsév község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjával. 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
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Hanzelik Gábor megállapítja, hogy Leányvár Község Képviselő-testülete 
határozatképes, majd szavazásra teszi  fel a napirendet.  
 

Leányvár Község Képviselő-testülete 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete  

4/2012.( II.8.)  L.k.Ö.Kt. határozata 
A testületi ülés napirendjéről 

 
Leányvár község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjával. 

 
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
N a p i r e n d     t á r g y a l á s a 
 
1.) Piliscsév –  Leányvár községek körjegyzőségének 2012. évi költségvetése 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A 2012. évre vonatkozó törvények alapján a 
költségvetési tervezés, rendeletalkotás tekintetében lényeges változás, hogy 
elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat és az önkormányzat által irányított 
költségvetési szervek- ide értve az önkormányzati hivatalt (körjegyzőséget) is – 
bevételei és kiadásai.  Fenti szabályokat figyelembe véve a körjegyzőség 
költségvetését a rendeleten belül elkülönítettük az önkormányzat költségvetésétől. 
A Körjegyzőség működésére járó normatív támogatást Piliscsév Község 
Önkormányzata, mint székhely önkormányzat igényli, majd teljes egészében átadja 
a Körjegyzőségnek. Ez az összeg 50-50 %-ban növeli mindkét település bevételét, 
illetve csökkenti az önkormányzati hozzájárulásokat.  
A leányvári jegyző felmentése kapcsán Leányvár Község Önkormányzata nyújtott be 
pályázatot a felmentéssel kapcsolatos költségekre, majd az összeget teljes egészében 
átadja a körjegyzőségnek, amely szintén 50-50 %-ban csökkenti az önkormányzati 
hozzájárulást. 
Az önkormányzati hozzájárulást a települések kiadásainak és bevételeinek 
különbözete adja. 
A Megállapodás szerint a körjegyzővel kapcsolatos kiadások (alapilletmény, 
pótlékok, kötelező cafetéria-juttatás, stb.) jelentik a közös költségeket, amelyekhez 
50-50 %-ban járul hozzá Piliscsév és Leányvár. Itt jelenik meg a korábbi jegyző 
felmentésével kapcsolatos kiadás is, amely szintén megoszlik a települések között. 
Piliscsév vonatkozásában az alábbiak szerint terveztünk: 
- az alapilletményt, illetménykiegészítést, illetve a pótlékokat a jogszabály által előírt 
mértékben állítottuk be, egy dolgozónk 30 éves jubileumi jutalmával és a  
köztisztviselők kötelező cafetéria-juttatásával, illetve az EP tagdíjjal (1.000Ft/fő/hó) 
számoltunk   
A Körjegyzőség dologi kiadásait mindkét település irodaszerre (+Áfa) állított be 
„saját” dologi kiadást. A közös költségek között jelenik meg – és megoszlik - a CD 
jogtár és az informatikus díja. 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján döntsön a 
Körjegyzőség 2012. évi költségvetéséről. 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester szavazásra terjeszti elő a napirendet.  
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 6 igen szavazattal,  
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát  
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Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

7/2012.(II.8.) határozata 
Piliscsév-Leányvár Körjegyzőség 2012. évi költségvetéséről 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
 
az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Piliscsév Leányvár Körjegyzőség 2012. évi 
költségvetését. 
 
 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Hanzelik Gábor szavazásra terjeszti elő a napirendet.  
Leányvár Község Képviselő-testülete megvitatás után 5  igen szavazattal, 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát  
  
 

Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete  
5/2012.( II.8.)  L.k.Ö.Kt. határozata 

Piliscsév-Leányvár Körjegyzőség 2012. évi költségvetéséről 
 

Leányvár Község Képviselő-testülete 
 
 
az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Piliscsév Leányvár Körjegyzőség 2012. évi 
költségvetését. 
 
 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett megköszöni a két település képviselő-testületének 
részvételét, és az ülést lezárja.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Kosztkáné Rokolya Bernadett           Hanzelik Gábor  
polgármester        polgármester 

 
                                                   Baumstark Tiborné 
                                                            körjegyző 


