
2010. évi önkormányzati határozatok:

1/2010.(II.15.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Közép-magyarország  Operatív 
Program  keretén  belül  Pest  megyei  településközpontok  fejlesztése  -  Kisléptékű  megyei 
fejlesztések  pályázaton  KMOP-5.2.1/A-09-2009-0041  azonosító  számon  elnyert  pályázat 
sikeres megvalósítása érdekében a Magyar  Fejlesztési Bank Zrt. Sikeres Magyarországért" 
Önkormányzati  Infrastuktúrafejlesztési  Hitelprogram  keretében  az  önrész  zökkenőmentes 
biztosítása érdekében 18 MFt kedvezményes kamatozású hitel felvételéről rendelkezik.

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 10.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjára  és  a  88.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjára  figyelemmel 
felhatalmazza  Kollár  Miklós  polgármestert  a  hitelszerződés  aláírására  az  Önkormányzat 
képviseletében.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: folyamatos

2/2010.(II.15.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjára és a 88. § (1) 
bekezdés b) pontjára figyelemmel az Önkormányzat 2010. évi zökkenőmentes likviditásának 
biztosítása  érdekében  max.  30  MFt  összegű  folyószámlahitel  felvételét  engedélyezi  a 
számlavezető pénzintézetétől.

A Képviselő-testület felhatalmazza Kollár Miklós polgármestert a hitelszerződés aláírására az 
Önkormányzat képviseletében.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: folyamatos

3/2010.(II.15.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel a kizárólagos 
tulajdonában  lévő  pilisszántói  553/6  helyrajzi  szám  alatt  nyilvántartott,  az  ingatlan-
nyilvántartás szerint 1007 négyzetméter térmértékű, beépítetlen terület megjelölésű ingatlant, 
amely  természetben  Pilisszántó,  Diófa  u.  1.  szám  alatt  található  12.000.000,-Ft,  azaz 
Tizenkettő-millió forint egyösszegű vételárét elidegenítésre kijelöli.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: folyamatos



4/2010.(II.15.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított  1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel úgy dönt, 
hogy Lampert Ferencné 2095 Pilisszántó, Tavasz u. 3. szám alatti lakos részére a pilisszántói 
2001 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, az ingatlan-nyilvántartás szerint 1072 négyzetméter 
térmértékű,  kert  megjelölésű zártkerti  ingatlanra vonatkozó tulajdonba adási kérelmét  nem 
támogatja.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő  :   közlésre azonnal

5/2010.(II.15.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  állatok  tartásáról  szóló  12/2003.
(XII.10.) számú önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésére figyelemmel nem ellenzi azt, 
hogy  a  Pilisszántó  külterületén  fekvő  0182/46  helyrajzi  számú,  az  ingatlan-nyilvántartás 
szerint 1.1509 négyzetméter térmértékű, szántó megjelölésű mezőgazdasági ingatlanon építési 
engedély  nélkül  épített,  összesen  64  m2 alapterületű  esővédő-,  etető-  és  szénatároló 
építmények fennmaradhassanak.

Jelen képviselő-testületi határozat az építésügyi hatósági engedélyt nem pótolja.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: folyamatos

6/2010.(II.15.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. § felhatalmazása alapján Pilisszántó Község 
Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervét elfogadja.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Kollár  Miklós  polgármestert,  hogy  az  elfogadott 
Közfoglalkoztatási Tervet az elfogadását követő  5 napon belül a Magyar Államkincstárnak és 
az állami foglalkoztatási szervnek küldje meg.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2010. február 15.

7/2010.(II.15.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló, módosított 
1997.  évi  C.  törvény  23.  §  (1)  bekezdésére  figyelemmel  az  alábbi  pilisszántói 
választópolgárokat  választotta  meg  a  Helyi  Szavazatszámláló  Bizottság  tagjainak,  illetve 
póttagjainak: 



I. számú szavazókör: Általános iskola, Petőfi Sándor u. 37. 
• dr. Szigeti Zoltán tag Pilisszántó, Mező u. 15. 
• Tóthné Szivek Éva Júlia tag Pilisszántó, Kossuth L. u. 110.
• Vogyeraczky Katalin tag Pilisszántó, Vörösmarty u. 42.
• Poszmik Krisztina póttag Pilisszántó, Árok u. 4/A.
• Zbrás Miklósné póttag Pilisszántó, Nyárfa u. 1. 
• Trkala Istvánné póttag Pilisszátnó, Hősök tere 1.
• Hegyvári Csaba Pál póttag Pilisszántó, Szőlő u. 2375/165 hrsz. 

II. számú szavazókör: Önkormányzat, Kossuth Lajos u. 92. 
• Papucsek Ferenc Antalné tag Pilisszántó, Szél u. 94. 
• Szekeresné Bogár Jolán Emma tag Pilisszántó, Szőlőkert u. 5.
• Skripekné Trkala Margit Mária tag Pilisszántó, Árok u. 12/A. 
• Szőkéné Kollár Judit póttag Pilisszántó, Tavasz u. 6/A.
• Kollár Ágnes póttag Pilisszántó, Szabadság u. 49. 
• Licsik Tituszné póttag Pilisszántó, Hársfa u. 4.
• Varjasi Bertalan Antalné póttag Pilisszántó, Ady E. u. 16. 
• Tóth Julianna póttag Pilisszántó, Tavasz u. 42.
• Stocker Imréné póttag Pilisszántó, Ady E. 5.

Felelős: dr. Bak Imre jegyző
Határidő  :   folyamatos 

8/2010.(II.15.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyar  Köztársaság  2010.  évi 
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 15. pontjában foglalt 
rendelkezés  alapján  megjelent  a  bölcsődék  és  közoktatási  intézmények  infrastruktuális 
fejlesztéséhez,  valamint  közösségi  buszok  beszerzéséhez  kapcsolódó,  központosított 
előirányzatból  származó  támogatás  igénybevételeinek  részletes  feltételeiről  szóló  1/2010.
(I.19.) ÖM rendelet címmel kiírt pályázaton részt kíván venni 2010. évben a fenntartásában 
működő Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Könyvtár (2095 Pilisszántó, Petőfi Sándor 
u. 37.) vizesblokk, valamint tető felújítása tárgyában.

A  tervezett  felújítás,  beruházás  br.  15.883.546,-Ft  összegű,  amelynek  20  %-os  önrészét, 
vagyis 3.176.710,-Ft-ot a költségvetésben e célra biztosít.

A pályázati önrészt az Önkormányzat a költségvetésnek 6. számú mellékletében (Felújítási 
kiadások előirányzata célonként) során irányozza elő.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2010. február 15.

9/2010.(II.15.) számú önkormányzati határozat:



Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Földanya  Alapítvány  50  db 
kocsányos  tölgy,  50  db  vörös  tölgy,  50  db  nyír  és  50  db  platán  szabadgyökerű  40-60 
centiméteres facsemete felajánlást elfogadja.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

10/2010.(II.15.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 2005. évi 
CLXXVI. törvény 43. § (1) bekezdésére figyelemmel  úgy dönt, hogy 2010. évtől az ebek 
kötelező veszettség elleni oltását nem támogatja, és az ebből megtakarított összeget a helyi 
kóbor ebek befogására használja fel.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: folyamatos

11/2010.(II.15.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel a pilisszántói 
265 helyrajzi  szám alatt  nyilvántartott,  az ingatlan-nyilvántartás szerint 2240 négyzetméter 
térmértékű,  vízfolyás  és  üzlethelyiség  (nem lakás  céljáró  szolgáló)  megjelölésű  ingatlant, 
amely természetben a 2095 Pilisszántó, Kossuth Lajos u. 21. szám alatt található határozatlan 
időre  2010.  június  01-jei  hatállyal  Peroganicsné  Varga  Rozália  (egyéni  vállalkozó)  2095 
Pilisszántó,  Boldog  Özséb  u.  2719  helyrajzi  szám alatti  lakos  részére  vasaló  szolgáltatás 
tevékenység céljából bérbeadja.

A bérleti díja br. 35.000,-Ft, amely évente a KSH által közzétett hivatalos infláció mértékével 
emelkedik.

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

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2010. május 30.

12/2010.(II.15.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a helyi  Trianon emlékmű állításával 
kapcsolatos 82/2009.(XII.01.) számú önkormányzati határozatát megerősíti, azt nem kívánja 
megváltoztatni.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal



13/2010.(II.15.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel úgy döntött, 
hogy  Kovács  István  2095  Pilisszántó,  Béke  u.  23.  szám  alatti  lakos  által  felajánlott 
pilisszántói  2295  helyrajzi  számú,  az  ingatlan-nyilvántartás  szerint  1248  négyzetméter 
térmértékű,  szőlő  megjelölésű  ingatlan  1/2-ed  tulajdoni  hányadát  az  Önkormányzat  nem 
kívánja megvásárolni.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

14/2010.(II.15.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel úgy 
dönt, hogy özv. Zbrás Józsefné 2095 Pilisszántó, Szabadság u. 9. szám alatti lakos felperesnek 
a  Szentendrei  Városi  Bíróság  előtt  4.P.20.772/2009.  szám  alatt  Pilisszántó  Község 
Önkormányzata I. rendű alperes polgári perben a peren kívüli egyezség megoldására kíván 
törekedni.

Erre  figyelemmel  a  Képviselő-testület  felhatalmazza  Kollár  Miklós  polgármester,  hogy  a 
felperessel a peren kívüli egyezség létrehozásáról érdemi tárgyalásokat folytasson.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

15/2010.(II.15.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése, illetve a Ptk. 579. §-ára 
figyelemmel  a  pilisszántó  025/11  helyrajzi  számú,  az  ingatlan-nyilvántartás  szerint  631 
négyzetméter  térmértékű,  szántó  megjelölésű  ingatlannak  Német  Pálné  pilisszántói  lakos 
javára fennálló 1/2-ed tulajdoni hányadot köszönettel elfogadja.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Kollár  Miklós  polgármestert,  hogy  Német  Pálné 
pilisszántói  lakossal  az  ajándékozási  szerződést  az  Önkormányzat  képviseletében 
megköthesse.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2010. március 30.

16/2010.(II.15.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján hozzájárul 
ahhoz hogy a Pilisszántói Római Katolikus Egyházközség részére az Önkormányzat Közép-



Magyarországi  Operatív Program keretében a „Pest megyei Településközpontok Fejlesztése 
–  Kisléptékű  megyei   fejlesztések”  elnevezésű  pályázaton  elnyert  vissza  nem  térítendő 
támogatáshoz  kapcsolódó  támogatási  szerződés  megkötéséhez  szükséges  egyházi  önrész 
átmeneti igazolása érdekében 5 MFt kamatmentes kölcsönt nyújtson.

A kölcsön visszafizetése a banki igazolás megszerzését követően azonnal esedékes.

A Képviselő-testület felhatalmazza Kollár Miklós polgármestert, hogy az Egyházközséggel a 
kölcsönszerződést fenti feltétellel megköthesse.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2010. március 5.

17/2010.(II.15.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Közép-Magyarországi  Operatív 
Program  keretében  a  „Pest  megyei  Településközpontok  Fejlesztése  –  Kisléptékű  megyei 
fejlesztések” KMOP-5.2.1./A-09-2009-0041 azonosító számon elnyert  vissza nem térítendő 
támogatáshoz  kapcsolódó  támogatási  szerződés  megkötéséhez  nyilatkozza,  hogy  az 
Önkormányzat  2010.  és  a  2011.  évi  költségvetéseiben  116.799.017,-Ft  összköltségű 
projekthez  a  szükséges  önerőt  biztosítja,  valamint  a  hároméves  gördülő  költségvetésében 
előirányozta.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: folyamatos 

18/2010.(II.15.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról szóló, módosított 1993. évi III. törvény 65. §-ára figyelemmel a Pilisvörösvár és 
Környéke  Szociális  Intézményfenntartó  Társulás  keretében  biztosított  jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtási szolgáltatás fenntartásához az 5 főre eső 25.831,-Ft//készülék/év összeget a 
2010. évi költségvetésében biztosítja. 

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2010. március 11.

19/2010.(III.30.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésére figyelemmel  a Saubermacher Magyarország Kft. 
2010. évi egyéni lomtalanítási tájékoztatóját tudomásul vette.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal



20/2010.(III.30.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésére figyelemmel kezdeményezi 
a  helyi  szülő  kérésének  helyt  adva  -  dr.  Berecz  Tamás  pilisszentkereszti  háziorvos, 
gyermekorvos szakvizsgával rendelkező egészségügyi szakember Pilisszántó községben havi 
két órában a gyermekorvosi tanácsadást ellássa 2010. július 1-től.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2010. június 30.

21/2010.(III.30.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésére figyelemmel támogatja a 
napközbeni ügyeleti ellátást napi 4 órára vonatkoztatva 5.000.000,-Ft évi kiadással, ha mind a 
hét  érintett  település  részt  vesz  abban,  s  a  felmerülő  költségeket  az  érintett  települések 
lakosságarányosan viselik.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

22/2010.(III.30.) 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 182 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, az ingatlan-nyilvántartás szerint 
727  négyzetméter  térmértékű,  beépítetlen  terület  megjelölésű  ingatlanon  fennálló  4/10-ed 
tulajdoni hányadát ingatlan adásvételi szerződés útján elidegeníti özv. Zbrás Józsefné 2095 
Pilisszántó,  Szabadság  u.  9.  szám  alatti  lakos  részére  10.000,-Ft,  azaz  Tízezer  forint 
egyösszegű vételárért.

A Képviselő-testület az ingatlan vételárának megállapításakor figyelembe vette annak korábbi 
hosszú évtizedek óta fennálló jogi- és használati állapotát – vagyis, hogy azt életvitelszerűen 
özv. Zbrás Józsefné pilisszántói lakos használta.

A Képviselő-testület  felhatalmazza Kollár Miklós polgármestert,  hogy özv. Zbrás Józsefné 
vevővel a fenti tartalommal az ingatlan adásvételi szerződést megköthesse.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2010. április 15.

23/2010.(III.30.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 



eljárva Hajdu Gábor 1039 Budapest, Madzsar József u. 1. VIII/88. szám alatti lakos kérelmét 
megtárgyalva az alábbi tulajdonosi hozzájárulást adja.

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a pilisszántói 2783 és a 2784 helyrajzi számú 
egymással  szomszédos  zártkerti  ingatlanok  kapcsán  telekhatár-rendezésre  kerüljön  sor.  A 
telekhatár-rendezés során az önkormányzati tulajdonú ingatlan telekmérete nem csökkenhet.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Kollár  Miklós  polgármestert,  hogy  az  Önkormányzat 
képviseletében kölcsönös megegyezés esetén Hajdu Gábor budapesti illetékességű lakossal a 
fenti  tartalommal  telekhatár-rendezési  eljárást  lefolytathassa,  illetve  telekhatár-rendezési 
szerződést megköthesse.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

24/2010.(III.30.) 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 2836 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, az ingatlan-nyilvántartás szerint 
569 négyzetméter térmértékű, kert megjelölésű ingatlanon, amely természetben Pilisszántó, 
Boldog Özséb utcában található 1/1-ed tulajdoni hányadát 2.370.000,-Ft, azaz Kettőmillió-
háromszázhetvenezer  forint  egyösszegű  vételárért  elidegenítésre  felajánlja  Tóvári  László 
1028 Budapest, Liliom u. 5. F.1. szám alatti lakos részére.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Kollár  Miklós  polgármester,  hogy  az  Önkormányzat 
képviseletében kölcsönös megegyezés esetén Tóvári László budapesti illetékességű vevővel a 
fenti tartalommal az ingatlan adásvételi szerződést megköthesse.

Az Önkormányzat jelen elidegenítési ajánlatát 2010. augusztus 15-ig tartja fenn.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

25/2010.(III.30.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatok  által 
fenntartott  múzeumok  2010.  évi  szakmai  támogatásáról  szóló  11/2010.(III.11.)  OKM 
rendeletben (a továbbiakban: R.) közétett  szakmai támogatás (pályázaton)  igénylésen részt 
kíván venni.

Az R. 2. § b) pontjában meghatározott oktatási célú közösségi terek kialakítására Budapesten 
és Pest megyében működő múzeumok számára témakörben.

A Képviselő-testület  a  "Pilisszántói  Helytörténeti  Gyűjtemény és  Kiállítóhelyben"  oktatási 
célú közösségi terek kialakítására kíván szakmai támogatást igényelni. A tervezett fejlesztés 



br. 14.087.093,-Ft. összköltségű, amely kapcsán az Önkormányzat a szükséges 10 %  önrészt, 
vagyis 1.408.709,-Ft-ot a 2010. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2010. április 20.

26/2010.(III.30.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2010. évre 
vonatkozó Közbeszerzési Tervét az alábbiak szerint:

Pilisszántó Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a közbeszerzésekről  szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében 2010. évre az alábbi összesített Közbeszerzési 
Tervet teszi közzé:

1. Térfigyelő hálózat szállítás, üzembe helyezés. 
2. Polgármesteri Hivatal felújítása, bővítése, akadálymentesítése.
3. Játszótér építése.
4. Helyi Római Katolikus Templom külső homlokzat festése.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2010. május 15.

27/2010.(V.04.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször  módosított  1990.  évi  LV. törvény 80.  §  (1)  bekezdésére  figyelemmel  hozzájárul 
ahhoz hogy a pilisszántói 0182/52 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint 37.496 négyzetméter térmértékű, rét megjelölésű ingatlan megosztásra kerüljön, oly 
módon, hogy a megosztás után 30 hektár térmértékű új jószágtest alakuljon ki. A megosztás 
után  kialakult  30  hektár  térmértékű  ingatlant  az  Önkormányzat  30.000.000,-Ft,  azaz 
Harmincmillió  Ft  egyösszegű  vételárért  elidegenítés  kijelöli  a  Béke Nóra  1126 Budapest, 
Tartsay Vilmos  u.  69/B.  szám alatti  lakos  részére  csúcsminőségű húst  termelő,  Aberdeen 
Angus húsmarhák tenyésztése céljából.

A  Képviselő-testület  rögzíti,  hogy  Pilisszántó  Község  Helyi  Építési  Szabályzatáról  szóló 
3/2002.(IV.30.) számú önkormányzati  rendelet  8.  § (30) bekezdése szerint  a tárgyi  terület 
általános  mezőgazdasági  övezet,  amely  elsődlegesen  növénytermesztés  és  állattenyésztés 
céljára  szolgál,  a  beépítéstől  túlnyomórészt  szabadon  hagyandó  terület.  Az  övezetben  az 
OTÉK 32. §-a szerinti, a minden terület felhasználási egységben elhelyezhető építményeken 
felül  létesíthető  a)  fóliasátor,  üvegház;  természetes  anyagokból  épített  mezőgazdasági 
terménytároló  és  állattartó  építmény.  A  beépítés  legnagyobb  mértéke:  0,5  %  lehet.  Az 
építménymagasság a 6 métert nem haladhatja meg. 

Eme övezet hatályos besorolását a Képviselő-testületnek nem áll szándékában megváltoztatni.



A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Kollár  Miklós  polgármestert,  hogy  a  fenti  feltételek 
teljesülése  esetén  a  kérelmezővel  az  ingatlan  adásvételi  szerződést  az  Önkormányzat 
képviseletében megköthesse.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: folyamatos

28/2010.(V.04.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott 
Polgármesteri Hivatal 38/2009.(V.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott Alapító 
Okiratát az alábbiakkal egészíti ki: 

370000.1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
681000.3 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
812100.1 Általános épület karbantartás
841132.1 Adóigazgatás
841354.1 Területfejlesztés, területrendezés, beruházás
841902.1 Központi költségvetési befizetés
856099.1 Máshová nem sorolható oktatást kiegészítő tevékenység
889922.1 Házi segítségnyújtás
889923.1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924.1 Családsegítés
890442.1 Közhasznú foglalkoztatás
931204.1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

Felelős: dr. Bak Imre jegyző
Határidő: közlésre azonnal

29/2010.(V.04.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról  szóló,  módosított  1997.  évi  XXXI.  törvény  96.  §-nak  (6)  bekezdésére 
figyelemmel a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2009. évi 
beszámolót megtárgyalta, s azt elfogadta.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

30/2010.(V.04.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nyitott  és  készségét  fejezi  ki  a 
Környezet  és  Energia  Operatív  Program  Épületenergetikai  fejlesztések  megújuló 
energiaforrás  hasznosítással  kombinálva  című pályázati  konstrukcióban  (kódszám:  KEOP-
2009-5.30.0/B  "A)  Energiahatékonyság  javítására  vonatkozó  tevékenységek"  alfejezet  3) 



alpontjában  felsorolt  tevékenység  E)  napelemek  alkalmazása  hálózati  villamosenergia-
termelés  céljából  a  pilisszántói  Általános  Iskola  és  Könyvtár  épületen  megvalósítandó 
pályázati eljárásban való részvételre.

Képviselő-testület  felkéri Kollár Miklós polgármestert,  hogy az esetleges konkrét pályázati 
felhíváson való részvételt dolgoztassa ki az Önkormányzat számára.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

31/2010.(V.04.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször  módosított  1990.  évi  LXV. törvény 10.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjára  figyelemmel 
hozzájárul ahhoz, hogy a Pilisszántó Község Önkormányzata és a Magyar Országos Horgász 
Szövetség  (1124  Budapest,  Korompai  u.  17.)  Határréti  víztározóval  kapcsolatos 
együttműködési megállapodása létrejöjjön.

A Képviselő-testület  felhatalmazza  Kollár  Miklós  polgármestert,  hogy az  együttműködési 
megállapodást a Képviselő-testület nevében aláírja.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

32/2010.(V.04.) számú önkormányzati határozat:

1. Pilisszántó Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított 1900. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (1) 
bekezdésére figyelemmel akképpen határoz, hogy 2010. augusztus 01-jei hatállyal a községi 
könyvtárosi  és  a  helyi  közművelődési  előadói  munkakört  heti  40  órás  kapcsolt 
közalkalmazotti  munkakörben  (státuszban)  biztosítja,  20  óra  községi  könyvtár  és  20  óra 
közművelődési előadói megosztásban.

A községi könyvtár székhelye: 2095 Pilisszántó, Petőfi Sándor u. 37. A közművelődési előadó 
székhelye: 2095 Pilisszántó, Kossuth Lajos u. 88. (Kultúrház).

A  községi  könyvtáros-  és  a  közművelődési  előadóval  kapcsolatos  munkáltatói  jogot  a 
polgármester gyakorolja. 

E feladatok az Önkormányzat költségvetésében számú szakfeladaton szerepelnek

2. Egyben a Képviselő-testület a Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Könyvtár 2010. évi 
létszámkeretét 0,5 fővel (községi könyvtáros) csökkenti 2010. augusztus 01-jei hatállyal.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal



33/2010.(V.04.) számú önkormányzati határozat:

1. Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete  közbeszerzésekről szóló  2003. évi 
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2. § (1) bekezdésére figyelemmel a Kbt. IV. fejezete 
szerinti  egyszerűsített  eljárást  hirdet  a  helyi  közétkeztetés  biztosítása  oktatási  és  szociális 
intézményei számára tárgyában.

2.  Pilisszántó  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy a FOOD 
Zóna  Élelmiszeripari  Kft.-vel  a  26/2006.(V.15.)  számú  önkormányzati  határozattal  kötött 
haszonbérleti  szerződést,  amelynek  lejárati  ideje 2010. június  01.  az Önkormányzat  2010. 
augusztus 31-ig, illetve az e tárgyban kiírandó közbeszerzési eljáráson eredményes pályázóval 
megkötendő szerződés időpontjáig meghosszabbítsa. 

3.  Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  2004. 
június 30-án Szabó Attila bérlővel létrejött lakásbérleti szerződés időbeli hatálya 2011. június 
30-ig meghosszabbításra kerüljön a szerződés többi pontjának változatlanul hagyása mellett.

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Kollár  Miklós 
polgármestert, hogy a szerződésmódosításokat az Önkormányzat képviseletében aláírhassa.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

34/2010.(V.18.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször  módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  10.  (1)  bekezdés  g)  pontjára,  illetve  a 
közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a) pontjára 
figyelemmel  a  2010/2011-es  tanévben  a  fenntartásában  működő  Szlovák  Nemzetiségű 
Általános Iskola és Könyvtár (2095 Pilisszántó, Petőfi Sándor u. 37.) és a Napköziotthonos 
Óvoda (2095 Pilisszántó, Kossuth Lajos u. 86.) összevonását nem támogatja.

A Képviselő-testület rögzíti, hogy a jövőbeni központi jogszabály változások függvényében 
2011. évben érdemben újra tárgyalhatja e kérdést.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: folyamatos

35/2010.(V.18.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  megerősíti  a  33/2010.(V.04.)  számú 
önkormányzati határozatát.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: folyamatos



36/2010.(V.18.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  gázszolgáltatásról  szóló 2008.  évi 
XL. törvény 140. § (5) bekezdésére figyelemmel úgy döntött, hogy a 20 m3/óra fogyasztást 
meghaladó,  de  a  10  m3/óra  fogyasztást  el  nem  érő  felhasználóként  az  Önkormányzat 
intézményei földgázszolgáltatás biztosítására a TIGÁZ Zrt.-vel a BF2010K "Üzleti előrelátó" 
csomag  20  és  100  m3/h  közötti  gázmérő  névleges  összteljesítménnyel  rendelkező  nem 
lakossági felhasználó részére földgáz-kereskedelmi szerződést köt.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Kollár  Miklós  polgármestert,  hogy  az  Önkormányzat 
képviseletében a földgáz-kereskedelmi szerződést aláírja.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 2010. május30.

37/2010.(V.18.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  27/2010.(V.04.)  számú 
önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

38/2010.(V.18.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a helyi  Trianon emlékmű állításával 
kapcsolatos 82/2009.(XII.01.) számú- és a 12/2010.(II.15.) számú önkormányzati határozatait 
megerősíti, s azokat nem kívánja megváltoztatni.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

39/2010.(V.18.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,  hogy Lampert Ferencné 
2095  Pilisszántó,  Tavasz  u.  3.  szám  alatti  lakos  kérelmével  kapcsolatban  hozott  4/2010.
(II.15.) számú önkormányzati határozatát fenntartja.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

40/2010.(V.18.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Nyeste Zoltán 
és  Neje  2095  Pilisszántó,  Kossuth  Lajos  u.  4.  szám  alatti  lakosok  részére  nyújtott  
kamatmentes építési kölcsönből hátralévő összeget, ami 2010. április 30-ig 107.679,-Ft, azaz 



Egyszázhétezer-hatszázhetvenkilenc  forint,  havi  5.000,-Ft-os  kamatmentes  részletekben 
fizethessék vissza az adósok az Önkormányzat részére.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő  :   közlésre azonnal

41/2010.(V.18.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször  módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  10.  §  (1)  bekezdés  n)  pontjára,  illetve  a 
vízgazdálkodásról szóló, módosított  1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontjára 
figyelemmel kinyilvánítja, hogy Pilisszántó község szennyvizének összegyűjtése és elvezetése 
kapcsán  folyamatban  lévő  vízjogi  létesítési  engedélyezési  eljárásban  visszavonhatatlan 
kötelezettséget vállal arra, hogy a szennyvízgyűjtő hálózat kivitelezési munkáit csak, akkor 
kezdi meg, ha a helyi mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telepre vonatkozó 
jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában van.

A  Képviselő-testület  eme  nyilatkozatát  Pilisszántó  Község  Önkormányzatának  a  Közép-
Duna-völgyi  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőségnél  KTVF: 
200/2010.  szám  alatt  folyamatban  lévő  gyűjtőhálózat  vízjogi  létesítési  engedélyezési 
eljáráshoz adta ki.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

42/2010.(V.18.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdések, az egészségügyről 
szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  88.  §-ára  figyelemmel  úgy  határoz,  hogy  dr.  Krasznai 
Krisztián  orvossal  ún.  feladatellátási  előszerződést  köt  a  pilisszántói  háziorvosi  feladatok 
ellátása tárgyában.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Kollár  Miklós  polgármestert,  hogy  az  Önkormányzat 
képviseletében feladatellátási előszerződést megköthess. 

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: 201. május 30.

43/2010.(V.18.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel a pilisszántói 
2894 helyrajzi  szám alatt  nyilvántartott,  az ingatlan-nyilvántartás szerint 676 négyzetméter 
térmértékű  kert  megjelölésű  ingatlant  forgalomképtelen  minősítésű  ingatlanát  közterületté 
átminősíti.



Az  Önkormányzat  a  termőföld  védelméről  szóló  2007.  évi  CXXIX.  törvény  21.  §  (1) 
bekezdésére figyelemmel a termőföld más célú hasznosítása folytán az egyszeri földvédelmi 
járulék megfizetését vállalja.

Képviselő-testület  felhatalmazza Kollár Miklós polgármestert,  hogy a tárgyi  ingatlannak a 
közterület státuszának az átvezetését a Szentendrei Körzeti Földhivatalnál kezdeményezze.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal

44/2010.(V.18.) számú önkormányzati határozat:

Pilisszántó  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Pilis-Buda-
Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 19/2010.(IV.08.) számú 
Társulási  Tanács  határozatával  történt  módosítását  –  az  előterjesztéshez  mellékelt 
jegyzőkönyvi  kivonat  szerinti  formában  -  a  2004.  évi  CVII.  törvény  1.  §  (9)  bekezdése 
értelmében jóváhagyja.

Felelős: Kollár Miklós polgármester
Határidő: közlésre azonnal


