
2007. július 10-i határozatok

59/A/2007.(VII. 10.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször  módosított  1990.  évi  LXV.  törvény 10.  §  (1)  bekezdése  b)  pontjában,  illetve  a 
közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés e) pontjában 
biztosított  jogkörében a  Napköziotthonos  Óvoda (2095 Pilisszántó,  Kossuth  Lajos  u.  86.) 
óvodavezetői  álláshelyre  benyújtott  pályázata  alapján  megbízza  a  jelenlegi  óvodavezetőt 
Papucsek Mihályné Pilisszántó, Nyárfa u. 12. szám alatti lakost. Az óvodavezetői megbízás 
2007. augusztus 01-től 2012. július 31-ig szól.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2007. július 31.

60/2007.(VII.10.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  25/2006.(V.15.)  számú 
önkormányzati határozatát megerősíti.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2007. szeptember 30.

61/2007.(VII.10.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  91.  §  (7)  bekezdésére  figyelemmel  a  jelen  határozat 
melléklete  szerinti  tartalommal  elfogadja  a  Képviselő-testület  négy  éves  gazdasági 
programját.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: folyamatos

62/2007.(VII.10.) sz. önkormányzati határozat:

1.  Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  nevelési-oktatási  intézmények 
névhasználatáról szóló 31/2005. (XII.22.) OM. rendelet 2. § (6) bekezdése szerint hozzájárul ahhoz, 
hogy oktatási intézményein, az alapító okirataiban, nyomtatványain, címtábláján az intézmény nevét 
két  nyelven  magyarul  és  szlovákul  tüntesse  fel,  így  a  Szlovák  Nemzetiségi  Általános  Iskola  és 
Könyvtár  szlovák  nyelvű  elnevezése:  „Slovenská  národnostná  základná  škola  a  knižnica”,  a 
Napköziotthonos Óvoda szlovák nyelvű elnevezése: „Materská škola Santov”.

2. Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2006. (VII.31.) számú önkormányzati 
határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős  :   dr. Bak Imre jegyző
Határidő  :   közlésre azonnal



63/2007. (VII.10.) számú önkormányzat határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testület  a  helyi  önkormányzatokról  szóló,  többször 
módosított  1990.  évi  LXV.  törvény 80.  §  (1)  bekezdésére  figyelemmel  hozzájárul  ahhoz,  hogy a 
pilisszántói 022/55 (4002 hrsz.-u) helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás szerint 941 négyzetméter 
térmértékű  ingatlant  Baják  Gábor  és  Neje  2095  Pilisszántó,  Árok  u.  20.  szám  alatti  lakosok 
megvásárolhassák a következő feltételekkel:

Az ingatlan  vételára:  bruttó  5.354.000,-Ft,  azaz  bruttó  Ötmillió-háromszázötvennégyezer  forint.  A 
vevők az ingatlan adásvételi szerződés megkötésekor a vételár 50 %-át egy összegben fizethetik meg. 
Az Önkormányzat a teljes vételár megfizetéséig az ingatlant, csak a tulajdonjog fenntartással adja el, s 
azt  már most rögzíti,  hogy az ingatlan vételárának teljes kiegyenlítéséig az ingatlannak semmilyen 
terheléséhez (különösen pénzintézeti jelzálogjog) bejegyzéséhez nem járul hozzá. Az Önkormányzat 
továbbá előírja  a vevők részére,  hogy az ingatlant  az adásvételi  szerződés aláírásától  számított  48 
hónapon  belül  lakóházzal  be  kell  építeniük.  E  kitétel  elmaradása  esetén  az  Önkormányzatot 
visszavásárlási jog illeti meg. Az Önkormányzat a jelen ajánlatát 2007. október 31-ig tartja fenn.

A Képviselő-testület felhatalmazza Kollár Miklós polgármestert, hogy Baják Gábor és Neje vevőkkel 
a fenti tartalommal az ingatlan adásvételi szerződést megköthesse.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2007. október 31.

64/2007.(VII.10.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testület  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel hozzájárul 
ahhoz,  hogy  a  pilisszántói  164  helyrajzi  szám  alatt  nyilvántartott,  lakóház  és  udvar 
megjelölésű, az ingatlan-nyilvántartás szerint 324 m2 térmértékű ingatlanon az Önkormányzat 
7/60-ad tulajdoni hányadát 105.000,-Ft  egyösszegű,  a pilisszántói 166 helyrajzi  szám alatt 
nyilvántartott,  lakóház  és  udvar  megjelölésű,  az  ingatlan-nyilvántartás  szerint  465  m2 
térmértékű ingatlanon az Önkormányzat 1/5-öd tulajdonú hányadát 258.333,-Ft egyösszegű, a 
pilisszántói  167  helyrajzi  szám  alatt  nyilvántartott,  beépítetlen  terület  megjelölésű,  az 
ingatlan-nyilvántartás szerint 363 m2 térmértékű, ingatlanon a Magyar Állam javára fennálló 
7/60-ad  tulajdoni  hányadot  –  amennyiben  az  Önkormányzat  tulajdonba  adási  kérelme  a 
Szentendrei  Körzeti  Földhivatalnál  a  módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  107.  §  (1) 
bekezdésére figyelemmel eredményes lesz – 117.639,-Ft egyösszegű vételárakért elidegeníti 
Fichtner Péter 2095 Pilisszántó, Szabadság u. 45. szám alatti lakos részére.

A Képviselő-testület jelen eladási ajánlatát 2007. október 31-ig tartja fenn.

A Képviselő-testület felhatalmazza Kollár Miklós polgármestert, hogy Fichtner Péter vevővel 
fenti tartalommal az ingatlan adásvételi szerződést megköthesse.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő  :   2007. október 31.

65/2007.(VII.10.) számú önkormányzati határozat:



Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Közép-magyarországi  Regionális 
Tanács  által  Közép—Magyarországi  Operatív  Program  keretében  „Belterületi  utak 
fejlesztése” támogatására KMOP-12007-2.1.1/B kódszámú pályázaton részt kíván venni.

A szilárd burkolatú út építéssel érintett ingatlanok a pilisszántói 1000/11, 1000/28, 1000/45, 
754, 773, 664, 669, 631, 862, 553/3,  631, 662, 1, 423, 1000/56 (092/45),  440/2 helyrajzi 
számok.

A Képviselő-testület  felhatalmazza  Kollár  Miklós  polgármestert,  hogy  a  pályázaton  való 
részvételhez  szükséges  engedélyezési  terveket  1,5  MFt  +  20  %  Áfa  összegben 
megrendelhesse.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2007. november 16.

66/2007.(VII. 10.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 79. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel a 
pilisszántói 423, és 662 helyrajzi  számú ingatlanokat  közútnak minősíti,  s  egyben rögzíti, 
hogy eme ingatlanok az Önkormányzat forgalomképtelen vagyontárgyait képezik.

A Képviselő-testület felkéri Kollár Miklós polgármestert, hogy a fentebb körülírt ingatlanok 
átminősítése  kapcsán  a  szükséges  eljárást  a  Szentendrei  Körzeti  Földhivatalnál  az 
Önkormányzat képviseletében folytassa le.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2007. augusztus 30.

67/2007.(VII.10.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Közép-magyarországi  Regionális 
Tanács által Közép-Magyarországi Operatív Program keretében „Önkormányzatok illetőleg 
önkormányzati feladatellátást biztosító egyes közszolgáltatások akadálymentesítése (Egyenlő 
esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz)” pályázaton részt kíván venni.

A pilisszántói  550/2  helyrajzi  számú,  az  ingatlan-nyilvántartás  szerint  2246 négyzetméter 
térmértékű ingatlan, kapcsán, amely természetben Pilisszántó, Kossuth Lajos u. 90. szám alatt 
található.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2007. november 16.

68/2007.(VII.10.) számú önkormányzati határozat:



Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Pilisszántó,  Nyúl 
utcában 3 db fekvőrendőr létesítésére vonatkozó ingatlantulajdonosok által kezdeményezett 
megkeresést, s az alábbi álláspontot alakította ki:

A Képviselő-testület a közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. törvény 
36. § (1) bekezdésére figyelemmel pilisszántói 1362 helyrajzi  szám alatt  nyilvántartott,  az 
ingatlan-nyilvántartás szerint 2310 négyzetméter térmértékű, közút megjelölésű ingatlanon 1 
db ún. forgalomcsillapító küszöb (fekvőrendőr) kialakításához járul hozzá.

A forgalomcsillapító küszöb létesítésének a  költsége a  kérelmezőket  terheli.  A Képviselő-
testület  felhívja  a  kérelmezőket,  hogy  annak  megvalósítása  előtt  a  polgármester  részére 
sematikus  vázlatrajzot  csatoljanak  be,  s  kérjenek  a  közút  nem  közlekedési  célú 
igénybevételéhez  közútkezelői  hozzájárulást.  A  forgalomcsillapító  küszöböt  úgy  kell 
kialakítani, hogy az a meglévő pályaszerkezetre 45 ˝˙fokos legyen, szilárd burkolattal legyen 
előtte és utána 5 méterrel ellátva a pályaszerkezet. A forgalomcsillapító küszöb létesítése után 
annak közúti táblákkal való ellátása, felfestése szintén a kérelmezők feladata.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

69/2007.(VII.10.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Bordik Üzleti Tanácsadó és 
Szolgáltató  Betéti  Társaságot  (1055  Budapest,  Falk  Miksa  u.  14.)  a  2007.  június  22-ei 
árajánlatában  szereplő  3.2.  verzióját,  vagyis  a  részbeni  munkavégzést,  Pilisszántó  község 
önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterének elkészítésére.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2007. december 31.

70/2007.(VII.10.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Nyeste Zoltán 
és neje 2005. augusztus 01-jén megkötött önkormányzati kamatmentes lakáscélú támogatásról 
és annak feltételeiről szóló megállapodás 4. pontjában szereplő kölcsön lejáratának határidejét 
2009. december 31-re módosítsa.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

70/2007.(VII.10.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Nyeste Zoltán 
és neje 2005. augusztus 01-jén megkötött önkormányzati kamatmentes lakáscélú támogatásról 
és annak feltételeiről szóló megállapodás 4. pontjában szereplő kölcsön lejáratának határidejét 
2009. december 31-re módosítsa.

Felelős: Kollár Miklós polgármester



Határidő: közlésre azonnal

72/2007.(VII.10.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a pilisszántói 092/45 
helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásra kerüljön.

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Pest Megyei Földhivatal részére a szükséges 
mértékű földvédelmi járulék megfizetésre kerüljön.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: folyamatos

73/2007.(VII.10.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kezdeményezi,  hogy  az  állam 
tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 69/A. § 
(7) bekezdése alapján a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. jelenleg az Állami Privatizációs és 
Vagyonkezelő Részvénytársaság kezelésében lévő részvénycsomagjának 50%+1 szavazaton 
felül  eső  része  a  Vízmű  Zrt.  ellátási  területén  található  települési  önkormányzatok 
tekintetében  lakosságszám  arányosan  kerüljön  önkormányzati  tulajdonba,  térítés  nélküli 
vagyonátadással.

E  cél  megvalósítása  érdekében  Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
dönt,

1.) hogy Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állam tulajdonában lévő 
vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 69/A. § (7) bekezdésében 
foglaltak alapján a helyi önkormányzati feladatok ellátását hatékonyan szolgáló Duna Menti 
Regionális  Vízmű  Zrt.  törzstőkéjét  megtestesítő  részvénycsomagjára  az  ellátási  terület 
lakosságának  egészéhez  viszonyított  településre  vonatkoztatott  lélekszámaránynak 
megfelelően (ebbe beleértve a Pilisszántó község lakosságát is) kivételesen indokolt térítés 
nélküli önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényét bejelenti.

2.)  Amennyiben  az  1.)  pontban  szereplő  Társaság  térítés  nélküli  tulajdonba  adására  a 
megállapodással  érintett  egyéb  önkormányzatok  bármelyike  a  hivatkozott  törvény szerinti 
térítés nélküli vagyonátvételi igényét nem jelenti be, vagy a rá eső részvényhányadot átvenni 
nem kívánja, úgy Pilisszántó község Önkormányzata a fennmaradó részvényhányad térítés 
nélküli átvételére kötelezettséget vállal.

3.) A tulajdonjog átruházásával a továbbruházási tilalom – kivéve az önkormányzatok közötti 
részvényátadás -, valamint a tevékenységi szint fenntartására vonatkozó kötelezettségvállalás 
és  az  ezekkel  összefüggő biztosíték  nyújtásával  kapcsolatos  szerződést  Pilisszántó  község 
Önkormányzata az ÁPV Rt.-vel megköti.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

74/2007.(VII.10.) számú önkormányzati határozat:



Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  56/2007.(V.23.)  számú 
önkormányzati határozatát módosítja az alábbiak szerint:

A  KMOP-2007-4.6.1  kódszámú  pályázaton  csak  eszközfejlesztésre  kíván  pályázatot 
benyújtani.

Felelős: Kormos Katalin iskolaigazgató
Határidő: 2007. október 10.

2007.09.11-i jegyzőkönyvből határozat kivonat:

75/2007.(IX.11.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Food Zona Kft.-vel meglévő vegyes 
használati- és bérleti szerződést, illetve Szabó Attila lakásbérleti jogviszonyával kapcsolatos 
fennálló  pénzügyi  követelésünk  kapcsán  2007.  november  15-ig  kamatmentes  fizetési 
lehetőséget biztosít.

Abban  a  nem  kívánt  esetben,  ha  ez  eredménytelenül  telik  el  a  Képviselő-testület 
felhatalmazza Kollár Miklós polgármestert,  hogy a Food Zona Kft.-vel és Szabó Attilával 
kapcsolatos szerződéseket 2008. január 01-jei hatállyal mondja fel, illetve a szükséges jogi 
lépéseket tegye meg.

A fenti  bekezdésben  leírt  helyzet  esetén  a  Képviselő-testület  külön  felhatalmazza  Kollár 
Miklós polgármestert, hogy a közétkeztetés zökkenőmentes biztosítása érdekében a szükséges 
pályázati eljárást lefolytathassa.

Felelős: Kollár Miklós
Határidő: közlésre azonnal, folyamatos

76/2007.(IX.11.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a - 9 igen (egyhangú) szavazattal - a 
2007. I. félévi költségvetési beszámolóját az alábbi szerint elfogadja:

1. Bevételek eredeti előirányzata: 266.000 EFt
                     módosított előirányzat: 277.355 EFt

         I. félévi teljesítés: 164.246 EFt

2. Kiadások eredeti előirányzata: 266.000 EFt
         módosított előirányzata: 277.355 EFt
         I. félévi teljesítés: 125.601 EFt

3. Előző évi pénzmaradvány eredeti:  19.360 EFt
        I. félévi felhasználás:  29.826 EFt

4. Záró pénzkészlet 2007. június 30-án:  24.877 EFt



Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

Pilisszántó Község Önkormányzati Képviselő-testületének
77/2007.(IX.11.) számú önkormányzati határozata:

1. Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször 
módosított  1992. évi XXXVIII.  törvény 88. § (3) bekezdése alapján elfogadja a határozat 
mellékletét képező Pilisszántó Község Polgármesteri Hivatal alapító okiratát.

2.  Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  25/2003.(IV.28.)  számú 
önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: dr. Bak Imre jegyző
Határidő: folyamatos

A L A P Í T Ó  O K I R A T  

1. A költségvetési szerv neve:
Pilisszántó Község Polgármesteri Hivatala.

2. Költségvetési szerv székhelye:
2095 Pilisszántó, Kossuth Lajos u. 92.

3. Ellátandó alaptevékenységek:

3.1. A Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége: önkormányzati igazgatási tevékenység.

3.2. A Polgármesteri Hivatal által ellátandó feladatok szakfeladat megjelöléssel:
TEÁOR szám                 Megnevezés

Alaptevékenysége:            75.11     Általános közigazgatás,
                                          75.14      közigazgatást kiegészítő szolgáltatás, 
                                          75.15      helyi önkormányzat igazgatási 
                                                         tevékenysége, 
                                          75.16      helyi kisebbségi önkormányzat 
                                                         igazgatási tevékenysége 

3.3. Szakágazati besorolása:
- száma: 751111
- megnevezése: általános közigazgatás.

4. Gazdálkodási jogkör:
A  Polgármesteri  Hivatal  gazdálkodása  megszervezésének  módjára  tekintettel  önállóan 
gazdálkodó,  s  ebből  következően  az  előirányzatai  feletti  rendelkezési  jogosultság 
szempontjából teljes jogkörű.



4.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek köre (TEÁOR szerinti részletes felsorolása: 
a Polgármesteri Hivatal vállalkozói tevékenységet nem folytat.

5. Felügyeleti szerv:
A Polgármesteri Hivatal felügyeleti szerve Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-
testülete. 

6. Alapító szerv neve:
A Polgármesteri Hivatal alapító szerve Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete.

7. A Polgármesteri Hivatal jegyzőjének kinevezési (megbízási) rendje:
A jegyzőnek kinevezési, megbízási rendje az alábbiak szerint alakul:
a) A jegyzői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni.
A pályázati  eljárás  előkészítésével  és  lefolytatásával  kapcsolatos  feladatokat  a  Képviselő-
testület döntése figyelembe vételével a polgármester irányítja.
A pályázati felhívás közzétételének rendje:

-az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium hivatalos lapjában (Belügyi 
Közlöny) kell közzétenni.

b) A jegyzőt a helyi önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki. A kinevezés határozatlan 
időre szól.

8. 
8.1. A Polgármesteri  Hivatal az alábbi SZAKFELADAT rend besorolás szerinti  kiegészítő 
tevékenységeket folytathatja:
TEÁOR szám                 Megnevezés

szakfeladat Szakfeladatok megnevezése

452025 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
701015 Saját ingatlan hasznosítása
751164 Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751186 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751768 Intézményi vagyon működtetése
751845 Város- és községgazdálkodási  szolgáltatás
853233 Házi segítségnyújtás 
852018 Állategészségügyi tevékenység
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
853333 Munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység



924014 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése

A Polgármesteri  Hivatal alapfeladatai ellátása mellett,  szabad kapacitása terhére kiegészítő 
tevékenységet is jogosult végezni a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok 
szerint.

Szabad kapacitása terhére végezhető kiegészítő tevékenységek:

TEÁOR szám                 Megnevezés

6420 Kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése
9232 Művészeti kiegészítő tevékenység

9. A Polgármesteri Hivatal megszüntetése:
A Polgármesteri Hivatalt a jogszabály által nevesített esetekben a 6. pontban megjelölt alapító 
jogosult megszüntetni.
A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.

10. A Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó intézmények:
• Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Könyvtár 2095 Pilisszántó, Petőfi Sándor u. 

37.
• Napköziotthonos Óvoda 2095 Pilisszántó, Kossuth Lajos u. 86.

11.  Az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Polgármesteri  Hivatal  a  feladatellátását  a 
pilisszántói  551  helyrajzi  számú,  az  ingatlan-nyilvántartás  szerint  5403  négyzetméter 
térmértékű,  lakóház  és  udvar,  orvosi  rendelő  és  községház  megnevezésű  ingatlan,  amely 
természetben Pilisszántó, Kossuth Lajos u. 92. szám alatt található használatával biztosítja.

Pilisszántó, 2007. szeptember 11.

                        Kollár Miklós       dr. Bak Imre
      polgármester             jegyző

78/2007.(IX.11.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi 
CXXIX.  törvény  6.  §-ban  foglalt  felhatalmazása  alapján  Pilisszántó  Község 
Önkormányzatának  jelen  jegyzőkönyv  mellékletét  képező  Közbeszerzési  Szabályzatát 
elfogadja.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: folyamatos



79/2007.(IX.11.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  hulladékgazdálkodásról  szóló, 
módosított  2000. évi  XLIII.  törvény 28.  § (1) bekezdésére figyelemmel a Pyrus-Rumpold 
Kft.-vel  (2500 Esztergom, Schweidl  József  u.  9.)  2002.  december 20-án kelt  szolgáltatási 
szerződés 2008. január 1-jei hatállyal történő módosítása elől nem zárkózik el.

Pilisszántó Község Önkormányzata a Pyrus-Rumpold Kft.-vel hosszú távú, korrekt, partneri 
együttműködésre törekszik.

Az  Önkormányzat  2007.  évre  semmilyen  mértékű  díjemelést  nem  fogad  el  a  hatályos 
szolgáltatási szerződés IV. részében meghatározottakon kívül.

Az  Önkormányzat  hajlandóságot  mutat  arra,  hogy  a  Pyrus-Rumpold  Kft.  a  pilisszántói 
ingatlantulajdonosokkal közvetlenül megköthesse a szolgáltatási szerződést, továbbá hogy az 
ún. zártkerti részen is 2008. január 1-jétől időarányosan a hulladékszállítási díj megállapításra 
kerüljön.

A Képviselő-testület  felkéri  a  Pyrus-Rumpold  Kft.-t,  mint  szolgáltatót,  hogy a  2008.  évi 
díjkalkulációját írásban legkésőbb 2007. október 15-ig küldje meg az Önkormányzat részére 
figyelemmel  arra,  hogy eredményes  szerződés  módosítás  esetén  a  helyi  hulladékszállítási 
önkormányzati  rendeletet  módosítani  kell.  Az  igénybevevőkkel  a  szolgáltatónak  ún. 
közszolgáltatási  szerződést  kell  kötnie,  az  Önkormányzatnak  az  esetleges  szociális  alapú 
kompenzációs  támogatási  rendszerét  ki  kell  dolgoznia,  aminek  a  2008.  évi  költségvetési 
koncepciójában szerepelnie kell (2007. november 30.).

A megfelelő lakossági tájékoztatót (közmeghallgatást) e témában meg kell tartani.

A Képviselő-testület  rögzíti,  hogy a 2007. évi  lomtalanítás időpontját  2007. október  08-ai 
(hétfő)  időpontban határozza  meg.  Abban a  nem remélt  esetben,  ha  ez  elől  a  szolgáltató 
elzárkózik  úgy  a  Képviselő-testület  a  2002.  december  20-ai  szolgáltatási  szerződés 
módosítását nem támogatja.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

80/2007.(IX.11.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  Kollár  Miklós 
polgármestert,  hogy  a  hátrányos  szociális  helyzetű  pilisszántói  felsőoktatási  hallgatók, 
illetőleg  a  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához Pilisszántó 
Község  Önkormányzata  –  az  elmúlt  évekhez  hasonlóan  –  csatlakozzon  és  a  belépési 
nyilatkozatot az Önkormányzat képviseletében aláírhassa.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2007. október 02.



81/2007.(IX.11.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször  módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  80.  §  (1)  bekezdésére,  valamint  az  egyes 
építményekkel,  építési  munkákkal  és  építési  tevékenységekkel  kapcsolatos  építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997.(XII.29.) KTM rendelet 9. § (1) bekezdés 
eb) pontjára figyelemmel hozzájárul ahhoz, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő pilisszántói 
084/10  helyrajzi  szám  alatt  nyilvántartott,  az  ingatlan-nyilvántartás  szerint  4.2913 
négyzetméter  térmértékű,  anyagbánya  megjelölésű  ingatlanon  7  db  faszobor  kerüljön 
elhelyezésre a Pilisszántóért Egyesület beruházása keretében.

Az  elhelyezett  faszobrok  (Nimród,  Atilla,  Árpád  fejedelem,  Szent  István,  Szent  László, 
Boldog Özséb és Hunyadi Mátyás) az Önkormányzat tulajdonába kerülnek térítésmentesen. A 
faszobrok  elhelyezése  után  azok  jó  gazda  módjára  történő  karbantartása  a  Pilisszántóért 
Egyesület feladatát képezik.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

82/2007.(IX.11.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére, illetve a „Szikla Színház” 
hasznosításáról  szóló  2/2007.(III.28.)  számú önkormányzati  rendelet  2.  §-ára  figyelemmel 
hozzájárul ahhoz, hogy a Pilisszántóért Egyesület szervezésében megrendezésre került 2007. 
szeptember  08-ai  Kormorán  jótékonysági  koncert  keretében  pilisszántói  084/10  helyrajzi 
szám alatt található „Szikla Színház” igénybe vételért a Pilisszántóért Egyesület bérleti díjat 
ne fizessen.

A vendéglátóipari egység és a színpad használatáért az igénybevevő a 2/2007.(III.28.) számú 
önkormányzati rendeletben meghatározott tarifát tartozik megfizetni.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

83/2007.(IX. 11.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
többször  módosított  1990.  évi  LXV.  törvény 80.  §  (1)  bekezdésére  figyelemmel  Szöllősi 
Andrea 2030 Érd, Terasz u. 5. szám alatti lakos ingatlanvásárlási kérelmére figyelemmel a 
pilisszántói  2304  helyrajzi  számú,  az  ingatlan-nyilvántartás  szerint  2143  négyzetméter 
térmértékű,  szántó  megjelölésű  zártkerti  ingatlant  11.905.556,-Ft,  azaz  Tizenegymillió-
kilencszázötezer-ötszázötvenhat  forint  egyösszegű  vételárért  megvásárlásra  felajánlja  a 
nevezett részére.
 
A Képviselő-testület jelen ingatlan eladási ajánlatát 2007. december 20-ig tartja fenn.



A Képviselő-testület felhatalmazza Kollár Miklós polgármestert, hogy megegyezés esetén az 
ingatlan adásvételi szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírhassa.

Felelős:     Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

84/2007.(IX.11.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított 1990. évi LV. törvény 85. § (1) bekezdésére figyelemmel felhatalmazza 
Kollár Miklós polgármestert, hogy az Almádi Lilla 2040 Budaörs, Szivárvány u. 1. IV. e. 37. 
ajtó  szám  alatti  lakos  tulajdonát  képező  pilisszántói  2373  helyrajzi  számú,  az  ingatlan-
nyilvántartás szerint 1845 m2 térmértékű, szőlő megjelölésű ingatlan rendezése érdekében – 
figyelemmel arra a tényre,  hogy Pilisszántó Község Helyi Építésügyi Szabályzatáról szóló 
3/2002.(IV.30.) számú önkormányzati rendelet 8. § (35) bekezdése szerint jelenleg az ingatlan 
gazdasági épülettel nem beépíthető, továbbá arra a tényre, hogy a környező ingatlanok zöme 
önkormányzati  tulajdonúak –  önkormányzati  részéről  történő megvásárlásról  tárgyalásokat 
folytathasson.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

85/2007.(IX.11.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
többször  módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  80.  §  (1)  bekezdésére  figyelemmel  az 
58/2007.(V.23.) számú önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja.

Kastaun  Irén  2095  Pilisszántó,  Diófa  u.  4.  szám  alatti  lakos  azon  kérelmének,  hogy  a 
pilisszántói  553/2  helyrajzi  szám  megosztása  után  megvásárolandó  ingatlanrész  vételárát 
részletekben, legkésőbb 2007. december 31-ig fizethesse meg helyt ad.

A Képviselő-testület felhatalmazza Kollár Miklós polgármestert, hogy megegyezés esetén az 
ingatlan adásvételi szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírhassa.

Felelős  :   Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

86/2007.(IX.11.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  szociális 
alapfeladatok  ellátására  létrehozott  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Megállapodását 
kiegészíti az alábbiakkal:

7.4.  A  társult  képviselő-testületek  a  társulás  működését  kétévente  értékelik,  melyet 
megelőzően  a  jegyzőik  útján  a  költségek  felhasználásának  módját  közösen  ellenőrzik.  A 
polgármesterek a képviselő-testületnek évenként, a költségvetési beszámoló keretében adnak 



számot a társulás tevékenységéről, a pénzügyi helyzetről, a társulási cél megvalósulásáról. Az 
alakulás évében a költségek közös viselésének megállapítása 5.4.  pontban foglaltak 
alapján jegyzői egyeztetés alapján kerül meghatározásra.

A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás 11. pontját az alábbiakra módosítja:

11.  A  társult  települések  Képviselő-testületei  kijelentik,  hogy  mikrotársulásként 
működnek  a  Pilis-Buda-Zsámbék  Többcélú  Kistérségi  Társulás  szervezeti  keretén 
belül, mely szervező tevékenységével biztosítja a színvonalas feladatellátást.

A Képviselő-testület elfogadja jelen határozat mellékletét képező egységes szerkezetbe 
foglalt  Megállapodást,  valamint  felhatalmazza  Kollár  Miklós  polgármestert  a 
Megállapodás aláírására az Önkormányzat képviseletében.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal


