
2009. évi önkormányzati határozatok:

1/2009.(I.22.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  közbeszerzésről  szóló,  módosított 
2003. évi CXXIX. törvény 82. §-ára figyelemmel a Közbeszerzési Hirdetőben 17446/2008. 
számon  2008.  november  07-én  megjelent  „Nagyrészt  gravitációs  rendszerű 
szennyvízcsatorna-hálózat  és  mesterséges  eleveniszapos  biológiai  szennyvíztitsztító  telep 
tervezése Pilisszántón (geodézia, talajmechanika munkarészekkel együtt), az engedélyeztetési 
eljárásban  az  önkormányzat  képviselete,  Részletes  Megvalósíthatósági  Tanulmány 
elkészítése,  Költség-Haszon  elemzés  elkészítése,  kivitelező  kiválasztását  célzó 
tervdokumentáció elkészítése a KEOP-1.20 program keretében” tárgyú nemzeti  értékhatárt 
meghaladó nyílt közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti.

A közbeszerzési eljárás nyertesének a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. (5000 
Szolnok, Ságvári krt. 4.) hirdeti ki. A tervezési szerződés összege: 15.800.000,-Ft +Áfa.

A közbeszerzési eljárás II. helyezettje az AQUA Construct Közmű- és Környezetmérnöki Kft. 
(1067 Budapest, Csengery u. 53.). A cég által megajánlott tervezési ajánlati ár: 16.800.000,-Ft 
+ Áfa.

A Képviselő-testület felhatalmazza Kollár Miklós polgármester, hogy a KEVITERV AKVA 
Mérnöki Vállalkozási Kft.-vel a tervezési szerződést a fenti tárgyban az Önkormányzat 
képviseletében aláírhassa.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2009. február 09.

2/2009.(I.22.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. 80 § (1) bekezdése alapján felhatalmazza Kollár Miklós 
polgármestert, hogy a pilisszántói 02/91 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 881 négyzetméter 
térmértékű, szántó megjelölésű ingatlant Harangozó László 2095 Pilisszántó, Petőfi Sándor u. 
13.  szám alatti  lakostól  Pilisszántó  Község  Önkormányzata  részére  170,-  Ft/négyzetméter 
áron, 149.770,- Ft (azaz Egyszáznegyvenkilencezer-hétszázhetven) forintért megvásárolja, s 
az  ezzel  kapcsolatos  ingatlan  adásvételi  szerződést  az  Önkormányzat  képviseletében 
megköthesse.

Amennyiben  fenti  adásvételi-szerződés  az  eladó  visszalépése  miatt  nem  jön  létre  az 
Önkormányzat az ingatlan elővásárlási jogáról nem kíván lemondani.



Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő  :   közlésre azonnal

3/2009.(I.22.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés h) pontjára figyelemmel hozzájárul ahhoz, 
hogy a pilisszántói 558/1 helyrajzi számú ingatlanon a régi temetőben a meglévő pálos 
kereszt közvetlen közelében a néhai Árva Vince plébános emlékére 25 cm x 25 cm, a 
magassága  kb.  1,80  m  magasságú  kopjafa  készüljön  2009.  I.  félévében  a 
kezdeményezők költségére.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Kollár  Miklós  polgármestert,  hogy  a  kopjafa 
létesítésével kapcsolatos megállapodást Rancz Árpád 2095 Pilisszántó, Szabadság u. 2. 
szám alatti lakossal, mint a kopjafa állításért felelős személlyel megköthesse.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő  :   közlésre azonnal

4/2009.(I.22.) számú önkormányzati határozat:

1. Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló, 
többször módosított 1992. évi XXII. törvény 18. § (4) bekezdésére figyelemmel hozzájárul 
ahhoz,  hogy Stocker  Imréné  köztisztviselőt  (gazdálkodási  főmunkatárs)  a  felmentési  ideje 
alatt  a  munkavégzés  alól  mentesíti,  s  az  ezzel  kapcsolatos  pénzügyi  fedezetet  az 
Önkormányzat a költségvetésében biztosítja.

2.  A  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló,  többször  módosított  1992.  XXXIII.  33.  §  (3) 
bekezdésére  figyelemmel  hozzájárul  ahhoz,  hogy  Halmosi  Viktorné  közalkalmazottat 
(védőnő)  a  felmentési  ideje  alatt  a  munkavégzés  alól  mentesíti,  s  az  ezzel  kapcsolatos 
pénzügyi fedezetet az Önkormányzat a költségvetésében biztosítja.

Felelős: Kollár Miklós polgármester és dr. Bak Imre jegyző
Határidő  :   közlésre azonnal

5/2009.(I.22.) számú önkormányzati határozat:

1. Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Maixner Józsefné 2095 Pilisszántó, 
Kossuth Lajos u. 54. szám alatti lakos felajánlására az ingatlanán lévő 70 q tűzifát Pilisszántó 
Község Önkormányzata 70.000,-Ft-ért, azaz Hetvenezer forintért megvásárolja.

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Kollár  Miklós 
polgármestert, hogy Maixner Józsefnéval az ingó adásvételi szerződést aláírhassa.

2.  A  Szociális  és  Munkaügyi  Miniszter  felhívására  (Felhívás  a  kihűléses  halálesetek 
megelőzésére) Pilisszántó községben a krízishelyzetben lévő lakosok felmérésre kerültek és a 
fent  megjelölt  tűzifa  részükre  természetbeni  juttatásként  a  családsegítő,  valamint  a  helyi 



Szociális  és  Gyermekvédelmi  Bizottság  javaslata  alapján  kiszállításra  kerül  az  érintettek 
részére.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

6/2009.(II.17.) számú önkormányzati  határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  közoktatásról  szóló,  többször 
módosított  1993.  évi  LXXIX. törvény 95/A.  §  (11)  bekezdésére  figyelemmel  az  Oktatási 
Hivatal Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságától (1132 Budapest, Váci út 18.) kéri, 
hogy az Önkormányzat fenntartásában működő Napköziotthonos Óvodában (2095 Pilisszántó, 
Kossuth  Lajos  u.  86.)  a  2008/2009-es  tanévben  a  jelenlegi  nagycsoport  –  a  közoktatási 
törvény 3. számú mellékletének I. részében meghatározott maximális létszám 20 százalékával 
túllépésnek  az  engedélyezését  oktatásszervezési  okok  miatt,  magyarul  a  maximális  25  fő 
helyett maximum 30 fő lehessen a nagycsoport létszáma.

A  Képviselő-testület  rögzíti,  hogy  a  jogszabályokban  előírt  egyeztetési  kötelezettségének 
eleget tett.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2009. február 28.

7/2008.(II.17.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  műsorszolgáltató  úgy döntött, 
hogy a Kábel TV csatornáját Echo TV műsorával kibővíti.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Kollár  Miklós  polgármestert,  hogy  az  Önkormányzat 
képviseletében  az  ECHO  Hungária  Zrt.-vel  (1145  Budapest,  Törökőr  u.  78.)  egyedi 
megállapodást  televízió-műsor  egyidejű  változatlan  vezetékes  átvitelről  (felhasználási 
szerződés) az Echo TV műholdon továbbított, kódolt, országos terjesztésű, körzeti besorolású 
tematikus televíziós csatorna szolgáltatására aláírhassa.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2009. február 20.

8/2009.(II.17.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva úgy dönt, hogy a pilisszántói volt iparterületen lévő vállalkozók bérleti szerződések 
időbeli hatályát 2010. december 31-ig meghosszabbítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Kollár Miklós polgármestert, hogy az érintett bérlőkkel a 
bérleti szerződésmódosításokat az Önkormányzat képviseletében aláírhassa.



Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

9/2009.(II.17.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2009.  évi  Szikla  Színházi 
rendezvényeket 2009. júliusában kívánja megrendezni.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a kulturális rendezvényen az Experidance Produkció 
társulat Ezeregyév című produkcióját kívánja szerepeltetni

A  Képviselő-testület  felkéri  Kollár  Miklós  polgármestert,  hogy  a  társulattal  vegye  fel  a 
kapcsolatot a rendezvény lebonyolítása érdekében.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: folyamatos

10/2009.(II.17.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Szőnyi  József  pilisszántói  lakos 
kiadásában megjelenő „Csillagösvény 2009.” című kiadvány nyomdai költségéhez (nyomda: 
Grafit Pencil Nyomda Kft. 2330 Dunaharaszti, Golgogata u. 58.) 100.000,-Ft + Áfa költséggel 
járul hozzá. Cserébe az Önkormányzatot 100 db kiadván illeti meg.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

11/2009.(II.17.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Pölös Andrea 
budapesti  lakos  a  Társadalmi  Megújulás  Operatív  Program  keretében  „Múzeumok 
Mindenkinek Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése” című (Kódszám: 
TÁMPO – 3.2.8/08/B/KMR) pályázatot beadja.

Felelős: Kollár Miklós polgármester, Pölös Andrea
Határidő: 2009. március 31.

12/2009.(II.17.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  „Pilisszántón  3.  intézmény  energia 
megtakarítással  járó  fejlesztéssel  című  pályázatához  15.640.811,-Ft,  azaz  Tizenötmillió-
hatszáznegyvenezer-nyolcszáztizenegy forint önrészt biztosít.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő  :   2009. március 6.




