
2008. évi önkormányzati határozatok:

50/2008.(IX.16.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2008.  I.  félévi  költségvetési 
beszámolóját az alábbiak szerint elfogadja:

1. Bevételek eredeti előirányzata: 273.000 EFt
                módosított előirányzat: 275.759 EFt
                I. félévi teljesítés: 172.103 EFt

2. Kiadások eredeti előirányzata: 273.000 EFt
                módosított előirányzat: 275.759 EFt
                I. félévi teljesítés: 131.388 EFt

3. Előző évi pénzmaradvány:  24.500 EFt
 
             I. félévi felhasználás:         29.080 EFt

4. Záró pénzkészlet 2008. június 30-án:     29.847 EFt

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő  :   közlésre azonnal

51/2008.(IX.16.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  figyelemmel  a  helyi  ön 
kormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés e) 
pontjára úgy döntött, hogy belép az M0 Érdekvédelmi Egyesületbe és annak Alapszabályát 
elfogadja.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre 2008. szeptember 30.

52/2008.(IX.16.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Nyáry  Gyula  8636  Balatonszemes, 
Árnyas  fasor l.  szám alatti  lakos,  a pilisszántói 019/26.  helyrajzi  számú, az önkormányzat 
tulajdonát képező ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelmét nem támogatja, az ingatlant 
nem kívánja értékesíteni.

Felelős  :   Kollár Miklós polgármester



Határidő: közlésre azonnal

53/2008.(IX.16.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a pilisszántói 553/9 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, az ingatlan-nyilvántartás szerint 
746 négyzetméter térmértékű beépítetlen terület megjelölésű ingatlanra, amely természetben a 
Diófa utcában található a pilisszántói 556 helyrajzi számú ingatlan javára telki szolgalmi jogot 
(gázvezeték fektetési jogot) biztosít. 

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

54/2008.(IX.16.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Gyetvai András által 
befizetett villany közmű hozzájárulás költségének 50 %-át átvállalja, abban az esetben, ha az 
Önkormányzat az adott ingatlanra bérlőt talál.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

55/2008.(IX.16.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel hozzájárul a 
HP-GEO Bt. (2000 Szentendre, Hamvas B. u. 22.) 81/2007. szám alatt készült ún. változási 
vázrajzban  meghatározott  pilisszántói  1,  3  és  4  helyrajzi  számú  ingatlanok  telekhatár-
rendezéshez.

A jogügylet során az önkormányzati tulajdonú ingatlan térmértéke 3.350 négyzetméter nem 
változhat.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Kollár  Miklós  polgármestert,  hogy  az  érintett 
ingatlantulajdonosokkal történő ebbéli egyezség alapján a szükséges telekalakítási eljárást az 
illetékes  építésügyi  hatóságnál  folytassa  le,  illetve  az  ezzel  kapcsolatos  polgári  jogi 
kontraktust az Önkormányzat képviseletében aláírhassa.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2008. december 20.

56/2008.(IX.16.) számú önkormányzati határozat:



Pilisszántó Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Korycki  Eleonóra ingatlanvásárlás 
tárgyában  született  23/2008.(IV.10.)  számú  önkormányzati  határozatát  aszerint  módosítja, 
hogy ingatlanok egyösszegű vételára 17 EFt/négyszögöl. 

A Képviselő-testület a jelen ajánlatát 2009. február 28-ig tartja fenn.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

57/2008.(IX.16.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  figyelemmel  a  helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés l) 
pontjára, a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 
21.  §  (6)  bekezdésére  kifejezi  a  hajlandóságát  arra,  hogy  a  Pilisszántó  ún.  Hosszúhegy-
Gransperg-Nagykihajtás-Budai út területrész üdülőterületté történő minősítése megtörténjen. 
E  besorolás  módosítás  feltétele,  hogy  a  központi  és  a  helyi  jogszabályi  előírásoknak  a 
hivatkozott területrész (pl. szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, az egyes ingatlanok rákötése a 
közcsatorna-hálózatra) megfeleljen, illetve az ezzel kapcsolatos költségek az Önkormányzatot 
nem terhelhetik.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

58/2008.(IX.16.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  II.  Nemzeti  Fejlesztési  Terv 
Környezet  és  Energia  Operatív  Programjának  keretében  a  KEOP-2007-5-1. 
Energiahatékonyság  fokozása  című  pályázati  konstrukcióban  Pilisszántó  Szlovák 
Nemzetiségű  Általános  Iskola  és  Könyvtár,  Orvosi  Rendelő,  Polgármesteri  Hivatal 
épületeinek energiahatékonysági felújításával, nyílászáró-cserével részt kíván venni. 

A tervezet  beruházás  költségének 50  %-os  önrészét  az  Önkormányzat  költségvetésében  e 
célra biztosítja.

2.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Kollár  Miklós  polgármestert,  hogy  a  pályázat 
eredményessége érdekében pályázatíróval megbízási díj, illetve sikerdíj összegben megbízási 
szerződést köthessen.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2008. december 15.

59/2008.(IX.16.) számú önkormányzati határozat:



Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  II.  Nemzeti  Fejlesztési  Terv 
Környezet  és  Energia  Operatív  Programjának  keretében  a  KEOP-2007-5-1. 
Energiahatékonyság  fokozása  című  pályázati  konstrukcióban  (intézményeiben  történő 
nyílászáró csere) energiahatékonyság-fejlesztési elképzeléséhez kapcsolódó pályázati projekt 
kidolgozására felhatalmazza Kollár Miklós polgármestert,  hogy a pályázat eredményessége 
érdekében  pályázatíróval  megbízási  díj,  illetve  sikerdíj  összegben  megbízási  szerződést 
köthessen a beérkezett árajánlatok alapján.

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséért 800.000,-Ft + Áfa, sikeres pályázat esetében a 
pályázatíró részére a megítélt támogatás 6 % + Áfa, míg a pályázatban érintett önkormányzati 
épületek KEOP 5.1 pályázat műszaki mellékletének elkészítésére 650.000,-Ft + Áfa összegig 
terjedhet.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2008. december 15.

60/2008.(IX.16.) számú önkormányzati határozat:

1. Pilisszántó Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel hozzájárul 
ahhoz, hogy a pilisszántói 390 helyrajzi  szám alatt  nyilvántartott,  az ingatlan-nyilvántartás 
szerint 435 négyzetméter térmértékű, közterület megjelölésű ingatlanon Kormos Gergely és 
Neje 2095 Pilisszántó, Szőlőkert 10. szám alatti lakosok által részben közterületre megépített 
támfal fennmaradhasson. A Kormos házas pár által létesített támfal létesítésének költségéhez 
az Önkormányzat nem tud hozzájárulni.

2. A Képviselő-testület a pilisszántói 390 helyrajzi számú közterületen a pilisszántói 389/2 és 
a  389/1  helyrajzi  számú  ingatlanok  határán  a  meglévő  támfal  folytatásaként  további 
támfalépítéshez  az  Önkormányzat  finanszírozásában  hozzájárul,  amelynek  kivitelezési 
határideje: 2009. július 30.

3.  Az Önkormányzat  a  jelen képviselő-testületi  határozat  1-2.  pontjában foglaltakat  akkor 
tartja fenn, ha Kormos Gergely és Neje 2095 Pilisszántó, Szőlőkert 10. szám alatti lakosok az 
általuk  kezdeményezett  támfal  létesítésével  kapcsolatos  jogvita  ily  módon  peren  kívül, 
egyezséggel rendeződik.

Felelős: Bakonyi Zsolt alpolgármester
Határidő: folyamatos

61/2008.(IX.16.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Korbuly  Ildikó  pilisszántói  lakos  a 
pilisszántói  belterületi  772.  helyrajzi  számú  ingatlan  elbirtoklási  ügyében  (a  Szentendrei 
Városi Bíróság előtt 4.P/20148/2008. ügyszámon) folyó perrel kapcsolatos egyezségi ajánlatra 
az alábbi feltételek elfogadása esetén az ellenkeresettől eláll.



Korbuly Ildikó részére kérelmére a fent nevezett ingatlant bérbe adja évi 30.000,-Ft bérleti 
díjért, majd a bérleti szerződés lejártát követően a felépítményt lebontva, az ingatlant eredeti 
állapotában az Önkormányzat részére visszaadni köteles. 

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

62/2008.(IX.16.) 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 2009. évi fordulójához Pilisszántó 
Község  Önkormányzata  –  az  elmúlt  évhez  hasonlóan  –  csatlakozzon  és  a  belépési 
nyilatkozatot az Önkormányzat nevében aláírhassa.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2008. szeptember 30.

63/2008.(IX.16.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször  módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  10.  §  (1)  bekezdés  h)  pontjában  kapott 
felhatalmazás  alapján  a  pilisszántói  belterület  664  helyrajzi  számú,  kivett  közterület 
megnevezésű ingatlant Nyárfa köznek nevezi el.

A Képviselő-testület felkéri dr. Bak Imre jegyzőt, hogy a közterület elnevezéssel kapcsolatos 
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: dr. Bak Imre jegyző
Határidő: közlésre azonnal

64/2008.(IX.16.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzata  a  Hulladékgazdálkodási  Tervének  beszámoló  és 
felülvizsgálatával  kapcsolatos  feladat  ellátását  Pilis-Buda-Zsámbék  Többcélú  Kistérségi 
Társulás keretében kívánja megoldani.

A terv felülvizsgálatára eső bruttó 40.000,-Ft-ot e célra költségvetésében biztosítja.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő  :   közlésre azonnal 

65/2008.(IX.16.) számú önkormányzati határozat:



Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel a Flexfloor 
Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft.-vel (székhelye: 2095 Pilisszántó, Kossuth Lajos u. 39., 
adószáma:  13922986,  cégjegyzékszáma:  13-09-112299)  2007.  március  14-én  kelt 
helyiségbérleti  szerződést  2008.  szeptember  30-ai  hatállyal  rendkívüli  felmondási  okkal 
felmondja (helyiségbérleti szerződés13. d) pontjára figyelemmel, mivel a bérlő a bérleti díj 
fizetési kötelezettségének hosszabb ideje nem tett eleget.).

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő  :   2008. szeptember 30.

66/2008.(IX.16.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel a pilisszántói 
257 helyrajzi  szám alatt  nyilvántartott,  az ingatlan-nyilvántartás szerint 1536 négyzetméter 
térmértékű műhely és udvar (nem lakás céljára szolgáló) megjelölésű ingatlant, a volt iskola 
épületét, amely természetben Pilisszántó, Kossuth Lajos u. 39. szám alatt található bérbeadja 
2008.  október  01-jétől  a  Szauer  Magyarország  Belsőépítészeti  Kft.  (székhelye:  2085 
Pilisvörösvár,  Iskola  u.  47.,  adószáma:  13875152-2-13,  cégjegyzékszáma:  13-09-111180) 
részére.

A bérlemény bérleti díja bruttó 2.000.000,-Ft, azaz Kettőmillió forint, amely összeg évente a 
Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi hivatalos inflációs rátával emelkedik.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Kollár  Miklós  polgármestert,  hogy  az  Önkormányzat 
képviseletében a helyiségbérleti szerződést megköthesse. 

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő  :   2008. szeptember 30.

67/2008.(IX.16.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  általa  fenntartott  közoktatási 
intézmények – Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Könyvtár, Napköziotthonos Óvoda – 
logopédiai  ellátását  a  2008/2009-es  tanévben  Pilis-Buda-Zsámbék  Többcélú  Kistérségi 
Társulás által biztosított „szakember közös foglalkoztatásával” kívánja biztosítani.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő  :   közlésre azonnal

68/2008.(IX.16.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  általa  fenntartott  közoktatási 
intézmények – Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Könyvtár, Napköziotthonos Óvoda – 
a  tárgyidőszakra  vonatkozó  kötelező  eszköz-  és  felszerelési  jegyzékben  foglaltak 
végrehajtására készített ütemtervét, illetve arról szóló beszámolót elfogadta.



A  Képviselő-testület  felkéri  az  intézmények  vezetőit,  hogy  az  ütemtervben  foglaltak 
maradéktalan  végrehajtása  érdekében  a  Pest  Megyei  Közoktatás-fejlesztési  Közalapítvány 
pályázati kiírásaira a pályázatokat a fenntartó részére készítse el.

A Képviselő-testület  megállapítja,  hogy a  szükséges  fejlesztéseket  az  Önkormányzat  csak 
pályázati támogatással együtt tudja megvalósítani.

Felelős: Kollár Miklós polgármester,
             dr. Bak Imre jegyző,
             az érintett intézményvezetők.
Határidő  :   2008. szeptember 26.

69/2008.(IX.16.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Kollár  Miklós 
polgármester és dr. Bak Imre jegyzőt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, 
Wesselényi  u.  20-22.),  mint  támogatóval  a  Környezet  és  Energia  Program  keretében 
Szennyvízelvezetés  és  tisztítás  kétfordulós  pályázati  konstrukcióban  megvalósítandó 
projektek támogatására tárgyú „Nagyrészt gravitációs rendszerű szennyvízcsatorna-hálózat és 
mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Pilisszántón” című EU-s 
támogatással megvalósítani tervezet támogatási szerződést az Önkormányzat képviseletében 
aláírhassák.

Felelős: Kollár Miklós polgármester,
             dr. Bak Imre jegyző,
Határidő  :   2008. szeptember 30.

70/2008.(IX.16.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel a pilisszántói 
553/6 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, az ingatlan-nyilvántartás szerint 1007 négyzetméter 
térmértékű, beépítetlen terület megjelölésű ingatlan, amely természetben Pilisszántó, Diófa u. 
1. szám alatt található forgalmi értékbecslésének megrendelésére felhatalmazza Kollár Miklós 
polgármester.

Felelős: Kollár Miklós polgármester,
Határidő  :   2008. október 15.

71/2008.(XI.25.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló,  többször 
módosított 1990. évi XXXVIII. törvény 79. §-ára figyelemmel az Önkormányzat 2008. évi 
költségvetési gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta 
és azt elfogadja.



A  Képviselő-testület  felkéri  Kollár  Miklós  polgármestert,  hogy  a  szükséges  előirányzat 
átcsoportosítási igényeket terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

72/2008.(XI.25.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló,  többször 
módosított 1992. évi XXVIII. törvény 79. §-a alapján a polgármester által beterjesztett 2009. 
évi költségvetési koncepciót elfogadja.

A  Képviselő-testület  az  Önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  rendelet-tervezet 
kidolgozásánál, a 2009. évi koncepcióban foglalt szempontok érvényre juttatását írja elő.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: folyamatos

73/2008.(XI.25.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször  módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  92.  §-ára  figyelemmel  Pilisszántó  Község 
Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja. A melléklet a 
határozat részét képezi.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: folyamatos

74/2008.(XI.25) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy  a  pilisszántói  a 
pilisszántói  2894  helyrajzi  számú,  az  ingatlan-nyilvántartás  szerint  676  négyzetméter 
térmértékű kert megjelölésű ingatlant, amely Pilisszántó Község Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képezi, nem kívánja értékesíteni.

A Képviselő-testület felkéri Kollár Miklós polgármestert, hogy a pilisszántói 2895 helyrajzi 
számú,  az  ingatlan-nyilvántartás  szerint  652  négyzetméter  térmértékű  kert  megjelölésű 
ingatlant  tulajdonosait  (Fiesl  Gábort  és  Fiesl  Tímeát)  írásban  keresse  meg,  hogy  milyen 
feltételekkel idegenítenék vagy cserélnék el az ingatlanukat az Önkormányzattal.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

75/2008.(XI.25.) számú önkormányzati határozat:



Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a 
alapján a szociális-, gyermekjóléti- és egészségügyi szolgáltatást nyújtó Intézményfenntartó 
Társulás  létrehozásáról  szóló  Megállapodást  jóváhagyja,  és  felhatalmazza  Kollár  Miklós 
polgármestert a Megállapodás aláírására az Önkormányzat képviseletében.

A Képviselő-testület  egy  év után  felülvizsgálja  az  intézmény költségvetésének  alakulását, 
pénzügyi helyzetét és működését, az intézményvezető bevonásával.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2008. december 1.

76/2008.(XI.25.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy  Madariné  Salat 
Ildikó és Holeczné Holló Ágnes pilisszántói lakosokkal 2006. március 28-án kötött  bérleti 
szerződést bruttó 30.000,-Ft-ról - 15.000,-Ft-ra + infláció módosítja.

Fenti rendelkezés csak akkor lép életbe, ha a szerződésmódosításra kerül oly módon, hogy 
mindkét  fél  (bérbeadó  és  bérlő)  részéről  a  felmondási  idő,  egységesen  három  hónapra 
módosul.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő  :   2008. december 31.

77/2008.(XI.25.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított  1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés f) pontjára figyelemmel a 
szlovákiai Žemberovce testvértelepülésével együtt Magyarország-Szlovákiai Határon Átnyúló 
Együttműködési  Program  2007-2013  Emberek  Közötti  Akciók  (kódja:  Husk  2008/01-
INTÉZKEDÉS 1.7.1.) című pályázaton részt kíván venni. A tervezet együttműködés kezdete 
2009. április 20.-tól egy évig.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a költségvetésében a projekt finanszírozásához szükséges 
önrészt biztosítja.

Felelős  :   Kollár Miklós polgármester
Határidő: folyamatos

78/2008.(XII.09.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –  figyelemmel  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló,  többször módosított  1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdés, 
illetve a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (4) bekezdésére - úgy dönt, 
hogy a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.-vel (1132 Budapest, Váci út 72-74.) 2009. évre 



vonatkozó  közvilágítási  közüzemi  szerződésén  „Holdfény”  (a  jelenlegi)  közvilágítási 
csomagjára vonatkozó árajánlatát elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Kollár Miklós polgármestert, hogy fent nevezett céggel a 
szerződést megkösse.

Felelős  :   Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2008. december 31.

79/2008.(XII.09.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Leopárd Kft. (2095 
Pilisszántó, Akácfa u. 32.) az Önkormányzat intézményeinek rendszergazda és informatikai 
rendszerére vonatkozó árajánlatát elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kollár Miklós polgármestert, hogy fent nevezett céggel a 
szerződést megkösse.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

80/2008.(XII.09.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –  figyelemmel  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló,  többször  módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  80.  §-ára  -  úgy 
döntött,  hogy  a  Gálatech  Műszaki  Szolgáltató  Kft.  (2095  Pilisszántó,  hrsz.  092/42.) 
területbérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelmét nem támogatja.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

81/2008.(XII.09.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy a  gyermeke 
védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  19987.  évi  XXXI.  törvény  49.  §-ára 
figyelemmel a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülete (1029 Budapest, 
Hímes utca 3.)  szolgáltatást  nyújtó  intézménnyel  a családi napközi szolgáltatás  biztosítása 
érdekében a szolgáltatás ellátásra az Ellátási szerződés létrejöjjön. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kollár Miklós polgármestert, hogy az ellátási szerződést 
az Önkormányzat nevében megkösse.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

82/2008.(XII.09.) számú önkormányzati határozat:



Pilisszántó  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy a  gyermeke 
védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  19987.  évi  XXXI.  törvény  49.  §-ára 
figyelemmel a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülete (1029 Budapest, 
Hímes utca 3.)  szolgáltatást  nyújtó  intézménnyel  a helyettes  szülői szolgáltatás  biztosítása 
érdekében a szolgáltatás ellátásra az Ellátási szerződés létrejöjjön. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kollár Miklós polgármestert, hogy az ellátási szerződést 
az Önkormányzat nevében megkösse.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

83/2008.(XII.09.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Styaszni Gabriella 
2095 Pilisszántó,  Szél u. 7. szám alatti  lakos lakásbérleti  szerződését 2009. március  31-ig 
megköti,  amennyiben a tartozását három hónapon belül 2009. március 31-ig kifizeti  úgy a 
lakásbérleti szerződése meghosszabbítható.

Amennyiben  tartozását  a  fenti  időpontig  nem  rendezi,  abban  az  esetben  a  lakásbérleti 
szerződése megszűnik.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal


