
 
 

23/2011.(III.29.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvény 8 § (4) bekezdésére figyelemmel a Pomázi Rendőrőrs 2010. évi közbiztonsági 
beszámolóját elfogadta. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 

24/2011.(III.29.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Soós Tamás 
Pilisszántó község leendő körzeti megbízottja részére a körzeti megbízotti kinevezését és 
Pilisszántón albérletbe költözését követően havi 20.000,- Ft, azaz húszezer forint lakhatási 
(albérleti) támogatást nyújt. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 
 

25/2011.(III.29.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 2. § (1) bekezdésére figyelemmel 
hozzájárul ahhoz, hogy Pilis-Buda-Zsámbék Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a Társulási 
Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 
1. 
    I. fejezet 1.b pontja „Bajcsy-Zs. tér 1.” szöveg helyébe „Fő tér 1.” 
        szöveg lép. 
 
2. B. verzió: 
    a.) IX. fejezet 2.) pont helyébe az alábbi szöveg lép: 
    „A munkaszervezet székhelye: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 9.” 
 
    b.) a fentiek szerint, ezzel egyidejűleg a Társulási Tanács a Kistérségi Iroda alapító okiratát  
    is módosítja. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
 

26/20111.(III.29.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 2. § (1) bekezdésére figyelemmel 
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szándékát fejezi ki, hogy Pilisszántó községben a gyepmesteri feladatokat Pilis-Buda-
Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulással közös feladatellátásban kívánja biztosítani. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

27/2011.(III.29.) számú  önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel hozzájárul 
ahhoz, hogy a pilisszántói 2894 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint 676 négyzetméter térmértékű, kert művelési ágú zártkerti ingatlanra, amely 
természetben Pilisszántó, Boldog Özséb utcában található Szőnyi Tamás 2085 Pilisvörösvár, 
Szabadság u. 15. szám alatti lakos 2.000.000,-Ft, azaz Kétmillió forintért megvásárolhassa. 
      
A Képviselő-testület felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné polgármestert, hogy az 
Önkormányzat képviseletében az ingatlan adásvételi szerződést megköthesse, s ennek 
tényéről a Képviselő-testületet tájékoztassa. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

28/2011.(III.29.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel hozzájárul 
ahhoz, hogy a pilisszántói 02/5 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás alapján külterület 
megjelölésű, szántó művelési ágú 1055 négyzetméter nagyságú ingatlanból 520 négyzetméter 
területet az árok utca felőli részen elidegenítse Wippelhauser Tamás 2095 Pilisszántó, Petőfi 
Sándor u. 35. szám alatti lakosnak 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint összegben 
értékesíti. 
 
A fent megjelölt ingatlan megosztásáról Wippelhauser Tamás vevő gondoskodik, valamint a 
megosztás költségét átvállalja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné polgármestert, hogy az 
Önkormányzat képviseletében az ingatlan adásvételi szerződést megköthesse, s ennek 
tényéről a Képviselő-testületet tájékoztassa. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 

29/2011.(III.29.) számú önkormányzati határozata: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás 
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igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011.(III.09.) BM rendeletben meghatározott 
pályázaton részt kíván venni. 
 
A pályázat tárgya a pilisszántói 661 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kizárólagos 
önkormányzati tulajdonban lévő sporttelep (sportöltöző), amely természetben Pilisszántó, 
Tavasz u. 2/B. szám alatt található felújítása. A tervezett felújítás teljes költsége: 25.048.738,-
Ft. A támogatási igény 19.999.914,-Ft. A pályázathoz az Önkormányzat 5.048.824,- Ft 
önrészt a költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: 2011. április 01. 
 

30/2011.(III.29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel, mint a KEOP 
1.2.0./2F/09-2010-0059 azonosítószámú pályázat kedvezményezettje a pályázatban a 
tervezetthez képest 15 %-kal, azaz 16.007.550,-Ft + 4.001.888,-Ft ÁFA, azaz Tizenhatmillió-
hétezer-ötszázötven forint és Négymillió-ezeregynyolcszáznyolcvannyolc forint ÁFA 
összeggel megnövekedett önerő többletet biztosítja. Pilisszántó Község Önkormányzata, mint 
projektgazda oly módon biztosítja a megnövekedett önerőt, hogy felkéri a Pilisszántói 
Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatot, hogy a projektgazda önrész többletforrás igényét a 
Társulat Alapszabályának megfelelően beszedendő, a Társulat érdekeltségi területébe tartozó  
közfeladatok ellátásához – csatornahálózati lefedettséggel – a még nem kötelezett Tagok 
érdekeltségi egység arányos kötelezetti hozzájárulásából – a Társulat által kidolgozandó és 
határozatában rögzített részletes beszedési és felhasználási terv alapján – származó 
bevételének terhére fedezze. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

31/2011.(III.29.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel, mint a KEOP 
1.2.0./2F/09-2010-0059 azonosítószámú pályázat kedvezményezettje a pályázathoz 
kapcsolódó fenntartási kötelezettség alatt a fizetési kötelezettségét elmulasztó Tagok helyébe 
lépve Pilisszántó Község Önkormányzata, mint projektgazda a vonatkozó évi 
költségvetésének terhére vállalja az elmaradt fizetési kötelezettség teljesítését, a fizetési 
kötelezettség jogi úton történő kikényszerítését. 
 
A helytállás időszaka alatt a Tag által felhalmozott hátralék és kamatainak erejéig az 
Önkormányzat behajtási jogot köt ki.  
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

32/2011.(III.29.) számú önkormányzati határozata: 
Nem nyilvános, személyi ügy 
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33/2011.(III.29.) számú önkormányzati határozat: 

 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. §-ában foglaltak szerint 
pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére. A jegyzői álláshely 2011. június 1-től 
betölthető. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné 
Határidő: 2011. március 31. 
 
 

34/2011.(III.29.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Bak Imre jegyző közszolgálati 
jogviszonyának megszüntetése miatt a kiírt jegyzői pályázat jogerős lezárásáig helyettesítési 
feladatokkal dr. Beregszászi Márk urat, Solymár jegyzőjét bízza meg. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határid ő: 2011. március 31. 
 
 

35/2011.(III.31.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló , 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésére, valamint a Helyi Építésügyi 
Szabályzatáról szóló 3/2022.(IV.30.)  számú önkormányzati rendeletére figyelemmel a 
pilisszántói 018 helyrajzi számú (Árok utca), az ingatlan-nyilvántartás szerint 5937 
négyzetméter térmértékű, közút megjelölésű, a pilisszántói 021/2 helyrajzi számú (Hársfa 
utca), az ingatlan-nyilvántartás szerint 2873 négyzetméter térmértékű, közút megjelölésű 
jogilag belterületi kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlanoknak (közutaknak) az 
ingatlan-nyilvántartásban a belterületbe átvezetését határozza el. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Csicsmanczhai Tamásné polgármestert, hogy a fentebb 
körülírt közutak (ingatlanok) belterületbe csatolásával kapcsolatos telekalakítási  (földmérési) 
munkák elvégzésére árajánlatokat kérjen be, s a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozóval az 
ezzel kapcsolatos vállalkozási szerződést az Önkormányzat képviseletében megköthesse. 
 
Jelen önkormányzati határozattal egyidejűleg a 10/2011.(I.25,) számú önkormányzati 
határozat hatályát veszti. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

36/2011.(III.31.) számú önkormányzati határozat: 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény 55. §(1) bekezdés a) pontjára figyelemmel a 23/2009.(III.24.) számú önkormányzati 
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határozatával elfogadott helyi sportfejlesztési koncepciója IV.2. pontját oly módon, hogy a 
„Létesítményfejlesztés” című fejezetének helyébe az alábbi fejezet lép: 
 

„Létesítményfejlesztés 
 
Pilisszántó  Község Önkormányzata kifejezi szándékát, mint a sportlétesítmények fenntartója, 
üzemeltetője, hogy a sportlétesítmény felújítása, fejlesztése során az életminőség javítását, 
diák- és szabadidősport, rekreáció és többfunkciós kihasználhatóság alapvető feltételeinek 
javítására törekszik a XXI. század elvárásainak és működtetési formáinak megfelelő, a 
kulturált és egészséges sportolást, valamint a korszerű és gazdaságos, költségtakarékos 
üzemeltetést szolgáló fejlesztéseket támogatja. A megvalósítás során a tartós, hosszútávon 
megoldást kínáló és előremutató fejlesztéseket előnyben részesíti. 
Pályázati lehetőségeket kihasználva a következő célokat tűztik ki: 
A létesítmény két ütemben történő komplex felújítása, fejlesztése: 
I. ütem: - tetőszerkezet építése, 
             - öltözőszint rekonstrukciója: - nyílászáró csere 
                                                             - szigetelés 
                                                             - burkolás, vizesblokkok felújítása 
                                                             - fűtéskorszerűsítés 
                                                             - elektromos korszerűsítés, 
II. ütem: - tetőtérbeépítés: - belső szerkezeti kiépítés, (falak, belső nyílászárók, burkolás) 

                                    - szociális helyiségek kialakítása, 
                                          - elektromosság, világítás, gépészet kiépítése.” 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határid ő: 2011. április 1. 
 
 

37/2011. (V.03.) számú önkormányzati határozat: 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza 
Csicsmanczai Tamásné polgármester asszonyt dr. Bak Imrével kötendő egyezség aláírására és 
legfeljebb 3 (három) havi átlagkeresetnek megfelelő kártérítési összeg kifizetésére. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: 2011. május 13. 
 
 

38/2011.(V.03.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló, módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. §-ának (6) bekezdésére 
figyelemmel a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2010. évi 
beszámolót megtárgyalta, s azt elfogadta. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 

39/2011.(V.03.) számú önkormányzati határozat: 
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Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hét Határ Határon Átnyúló 
Önkormányzati Szövetségről való döntését elnapolja azzal, hogy valamennyi önkormányzati 
szövetséget, társulást átvizsgálva később hozza meg a döntését. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 

40/2011.(V.03.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a mezőgazdasági 
utak (Placskói utak) fejlesztése c. pályázat önrészéhez az érdekeltségi hozzájárulás 
beszedésének megkezdését támogatja. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 
 

41/2011.(V.03.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel hozzájárul 
ahhoz, hogy a pilisszántó 414 helyrajzi szám alatt, természetben a Pilisszántó, Vörösmarty u. 
48. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint belterületi besorolású, 1701 
négyzetméter térmértékű ingatlanról az elidegenítési és terhelési tilalmat feloldja.  
 
Továbbá tulajdonosi hozzájárulását adja az életjáradéki szerződés megkötéséhez Fodor 
Mihály tulajdon részére vonatkozóan. 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 

42/2011.(V.03.) számú  önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „Nagyrészt 
gravitációs rendszerű szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kiépítése Pilisszántón (KEOP-1.2.0)” közbeszerzési eljárások 
lebonyolítására a legkedvezőbb ajánlatót adó  MedlineS Kft.-ét (2314 Halásztelek, Óvoda u. 
7-9.) bízza meg a közbeszerzési tanácsadói feladatokkal a projektmenedzsmenti feladatok 
ellátására és a mérnök/műszaki ellenőr kiválasztására. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
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43/2011.(V.05.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Allianz 
biztosító „Kincstári Megtakarítási Program”-ra vonatkozó döntését elhalasztja, azzal hogy 
döntésének megalapozásához további ajánlatokat kér be. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 

44/2011.(V.05.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a HP-GEO Bt. (2000 Szentendre, 
Hamvas Béla u. 22.I/5.) pilisszántó község külterületén lévő 092/37 helyrajzi számú 
ingatlanra vonatkozó földmérési ajánlatát elvetette. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 

45/2011.(V.03.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári Szikla Színházi rendezvények 
idejére a belépési díjak összegét nem pilisszántói lakos esetén 3.500,- Ft-ban, pilisszántói 
lakosok esetén akár elővételben, akár a helyszínen 2.000,- Ft-ban állapítja meg. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 

46/2011.(V.03.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel a pilisszántói 
0185/6, 0185/7, 0185/8, 0185/9 helyrajzi számú (összesen: 11.078 négyzetméter)  
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat értékesítésre pályáztatással meghirdeti az alábbi 
szempontok alapján: 
 

1. Az ingatlan minimális értékesítési ára:   12.000.000,- Ft. 
2. A terület kifejezetten állattartási és mezőgazdasági terület. A hasznosítás jellege a 

besorolástól nem térhet el. 
3. Nyilatkozat a fizetőképességről. 
4. Az adásvételi szándékkal együtt az összeget ki kell fizetni. 
5. A pályázat határideje a megjelenéstől számított két hét. 
6. A pályázat megjelentetése: pilisszántói web-lap, illetve Pilis TV. 

 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: megjelenéstől számított 2 hét 
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47/2011.(V.17.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dr. Bak Imre 
közszolgálati jogviszonyának megszüntetése ügyében szükséges döntése meghozatalához a 
következő testületi ülésre két jogász véleményét szeretné ütköztetni. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 

48/2011.(V.23.) számú önkormányzati határozat: 
 

1.) Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a  pilisszántói 
0185/6, 0185/7, 0185/8, 0185/9 helyrajzi számú, a Pilisszántó Község Önkormányzat 
tulajdonát képező, összesen: 11.078 négyzetméter térmértékű ingatlanokra beérkezett vételi  
ajánlatok közül Vogyeraczki András 2095 Pilisszántó, Kossuth Lajos u. 65. szám alatti lakos, 
a legmagasabb összegű vételi ajánlatot tevő nyerte el az ingatlanok vételi jogát. 
 
2.) Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel, hozzájárul 
ahhoz, hogy az 1.) pontban jelzett ingatlanokat Vogyeraczki András 2095 Pilisszántó, 
Kossuth Lajos u. 65. szám alatti lakosnak 13.057.000,- Ft, azaz tizenhárommillió-
ötvenhétezer forint összegben értékesítse. 
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné polgármestert, hogy az 
Önkormányzat Képviseletében az ingatlan adásvételi szerződést megköthesse, s ennek 
tényéről a Képviselő-testületet tájékoztassa. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

49/2011.(V.23.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött dr. Bak Imre jegyző 
közszolgálati jogviszonyának megszüntetése ügyében, hogy részére a 2011. március 29-én 
aláírt közös megállapodásban szereplő juttatásokon felül további 5 (öt) havi átlagkeresetnek 
megfelelő összegű kártérítés fizethető ki. 
 
A Képviselő-testület megbízza Csicsmanczai Tamásné polgármestert, hogy az erről szóló 
megállapodást dr. Bak Imrével aláírja és intézkedjen az összeg kifizetéséről. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: azonnal 
 

50/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó  Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pilisszántó csatorna 
beruházáshoz (KEOP-1.2.0/F/09-2010-0059) kapcsolódóan PR tanácsadói feladatokkal az 
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ajánlatában összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő Bergman Közhasznú Kulturális 
Nonprofit Kft.-ét (4336 Őr, Rákóczi út 68.) bízza meg. 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné 
polgármestert, hogy a nyert Bergman Közhasznú Kulturális Nonprofit Kft. ajánlattevővel, az 
ajánlat szerinti tartalommal a szerződést aláírja. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: azonnal 
 

51/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pilis-Buda-
Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács által elfogadott „Kistérségi 
Kulturális Stratégia” című kistérségi dokumentum eredményeit a helyi kulturális és 
közművelődési feladatok rendszerének kialakításában, fejlesztésében figyelembe veszi. 

 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határid ő: közlésre azonnal 
 

52/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ebrendészeti 
feladatokat a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül, közös 
feladatellátásban kívánja ellátni. 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné 
polgármestert, hogy az ebrendészeti feladatok ellátására a kiválasztott Kovácsolat Bt. 
ajánlattevőve, az ajánlat szerinti tartalommal a szerződést aláírja. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 

53/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott 
Polgármesteri Hivatal – 38/2009.(V.13.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott – 
Alapító Okiratát a melléklet szerint módosítja. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
MÓDOSÍTÁS 

 
Pilisszántó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott 
Polgármesteri Hivatal – 38/2009.(V.13) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott - 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
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1.) Az Alapító Okirat alábbi pontjai módosulnak 
3. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
Jogszabályban meghatározott feladata: 

• Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége. Az önkormányzatok működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való felkészítésével, végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása 

4. pontja módosul: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások    igazgatási tevékenysége 
 7. pontját hatályon kívül helyezi. 

Az Alapító Okirat korábbi 8. pontja 7. pontra változik és az alábbiak szerint 
módosul: Típus szerinti besorolás: Gazdálkodási jogkör 

    Önállóan működő és gazdálkodó 
Szakfeladatok: alaptevékenység 
370000.1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
522110.1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
562912.1 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913.1 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917.1 Munkahelyi étkeztetés 
611020.1 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése 
681000.1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
682001.1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002.1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
750000.1 Állat-egészségügyi ellátás 
812100.1 Általános épület karbantartás 
841112.1 Önkormányzati jogalkotás 
841114.1 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115.1 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolatos tevékenység  
841116.1 Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841117.1 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118.1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126.1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841127.1 Települési, kisebbségi önkormányzati tevékenységek 
841132.1 Adóigazgatás 
841133.1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841354.1 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 
841355.1 Közlekedés fejlesztés támogatása 
841401.1 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 
841402.1 Közvilágítási feladatok 
841403.1 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901.9 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841906.9 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat 
851011.1 Óvodai nevelés, ellátás 
851012.1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása 
851013.1 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
852011.1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 
852012.1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése és oktatása 
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(1-4. évfolyam) 
852013.1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása ( 1-4. évfolyam)  
852021.1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022.1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése és oktatása 

(5-8. évfolyam) 
852023.1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 
855911.1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
856099.1 Máshová nem sorolható oktatást kiegészítő tevékenység 
862101.1 Háziorvosi szolgálat 
862102.1 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862240.1 Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 
862301.1 Fogorvosi alapellátás 
869041.1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042.1 Ifjúság- egészségügyi gondozás 
882111.1 Rendszeres szociális segély 
882112.1 Időskorúak járadéka 
882113.1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114.1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115.1 Ápolási díj alanyi jogon 
882116.1 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117.1 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
882118.1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119.1 Óvodáztatási támogatás 
882121.1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122.1 Átmeneti segély 
882123.1 Temetési segély 
882124.1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125.1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129.1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201.1 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202.1 Közgyógy ellátás 
882203.1 Köztemetés 
889922.1 Házi segítségnyújtás 
889923.1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
889924.1 Családsegítés 
889942.1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943.1 Önkormányzatok által nyújtott munkáltatói lakástámogatás 
890441.1 Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás 
890442.1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartalmú foglalkoztatása 
890443.1 Egyéb közfoglalkoztatottak 
900124.1 Előadó-művészeti tevékenység  
900400.1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910121.1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122.1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123.1 Könyvtári szolgáltatások 
910201.1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910501.1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
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910502.1 Közművelődési tevékenységek és közösségi színterek működtetése 
931102.1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204.1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
960302.1 Köztemető fenntartása 

 
 11. pontja 10. pontra módosul és az alábbiak szerint változik: Szakfeladatoknál a 
kisegítő tevékenység megszűnik, alaptevékenység lesz..  
 12. pontja az alábbiakkal egészül ki: Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk. 
 13.pontját hatályon kívül helyezi. 
 
2.) Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak. 
 
 
 
 

Záradék 
 
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratát Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 53/2011 (V. 31.) számú önkormányzati határozatával 2011. május 31.-ei hatállyal 
hagyta jóvá. 
 
Hatályba lépés időpontja: 2011. június 01. 
 
 
Pilisszántó, 2011. május 31. 
 
 
 
     Csicsmanczai Tamásné s.k.,                            dr Beregszászi Márk László s.k., 
         polgármester                                             megbízott jegyző 
 
 

54/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott 
Pilisszántó Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Könyvtár Slovenská národnostná 
základná škola a knižnica  – 38/2009.(V,13.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott – 
Alapító Okiratát a melléklet szerint módosítja. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
MÓDOSÍTÁS 

 
Pilisszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 
többször módosított 1992. évi XXXVIII törvény 88. § (3) bekezdése, illetve 38/2009.(V.13..) 
számú önkormányzati határozatával jóváhagyott Pilisszántó Szlovák Nemzetiségi Általános 
Iskola és Könyvtár Slovenská národnostná základná škola a knižnica –alapító okiratát a 
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54/2011.(V.31.) sz. önkormányzati-határozatával,  2011. május 31.-ei hatállyal alábbiak 
szerint módosítja: 
 
Az Alapító Okirat az alábbi felhatalmazó rendelkezéssel egészül ki: 
 
1.) Az Alapító Okirat alábbi pontjai módosulnak 

4. pontja Működési köre: Pilisszántó Község Közigazgatási területe 
 5. pontja:   Típus szerinti besorolása nappali rendszerű általános iskola,  

Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő, pénzügyi gazdálkodási feladatait 
Pilisszántó Község Polgármesteri Hivatala (2095. Pilisszántó Kossuth Lajos u. 
92.) látja el 

 6. pontja: Kiegészül : 
Alaptevékenységei: 

 
TEÁOR 8520 
Szakágazat 
852010  Alapfokú oktatás 
 
 
Alapvető szakfeladat . 
 
 
852011.1  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (1-4 

évfolyam) 
852021.1  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (5-8 

évfolyam) 
 852013.1  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai  
           nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 
 852023.1  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai  
           nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 
 
Szakfeladat: 
562913.1 Iskolai intézményi étkeztetés 
812100.1 Általános épület karbantartás 
852011.1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 
852012.1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése és oktatása 

(1-4. évfolyam)  (Közoktatási törvény 121§ 29 pontja szerint) 
(Beszédfogyatékosok fejlesztése, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt 
saját nevelési igényű tanulók ellátása) 

852013.1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása ( 1-4. évfolyam)  
 

852021.1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022.1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése és oktatása 

(5-8. évfolyam) 
(Közokt. tv 121§ 29 pontja szerint - Beszédfogyatékosok fejlesztése, a megismerő 
funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően 
tartós és súlyos rendellenessége miatt saját nevelési igényű tanulók ellátása) 
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852023.1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam) 

855911.1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
856099.1 Máshová nem sorolható oktatást kiegészítő tevékenység 
910121.1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122.1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123.1 Könyvtári szolgáltatások 
931204.1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 

12. pont:A költségvetési szerv: Az intézmény 
a.) OM azonosító: 032399 
b.) Iskolai évfolyamainak száma: 1-8. évfolyam (Nappali rendszerű általános iskolai 

oktatás- nevelés) 
c.) Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 224 fő 

 
       13 pont A költségvetési szerv képviseletére jogosult: 

A költségvetési szerv képviseletét a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) 36.§-a, 
valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján az intézmény vezetője 
(az intézmény igazgatója) egy személyben (egyedül) képviseli.  
A költségvetési szerv vezetője e jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott 
csoportjára nézve, vagy akadályoztatása esetén az intézmény valamely dolgozójára 
írásban átruházhatja. 
A kiadmányozás joga kizárólag az igazgatót illeti meg. 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
 

2.) Az Alapító Okirat jelen módosításokkal nem érintett pontjai változatlanul érvényben 
maradnak. 
 

 
 
 

Záradék 
 
A Pilisszántó Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Könyvtár - Slovenská národnostná 
základná škola a knižnica alapító okiratát Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 54/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozatával 2011. május 31-i hatállyal 
hagyta jóvá. 
 
Hatályba lépés időpontja: 2011. június 01. 
 
 
Pilisszántó, 2011 május 31.  
 
    Csicsmanczai Tamásné s.k.,                  dr. Beregszászi Márk László s.k., 
   polgármester     megbízott jegyző 

 
 

55/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 
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Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott 
Napköziotthonos Óvoda „Materská škola Santov”  – 38/2009.(V,13.) számú önkormányzati 
határozattal jóváhagyott – Alapító Okiratát a melléklet szerint módosítja. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
MÓDOSÍTÁS 

 
Pilisszántó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott 
Napköziotthonos Óvoda „Materská škola Santov” 38/2009.(V.13.) sz. önkormányzati 
határozatával jóváhagyott és kiadott Alapító Okiratát a 55/2011 (V.31.) sz önkormányzati 
határozatával  alábbiak szerint módosítja: 

 
1.) Az Alapító Okirat alábbi pontjai módosulnak 

4. pontja Működési köre: Pilisszántó Község Közigazgatási területe 
 5. pontja:  Típus szerinti besorolása: Óvoda,  

Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő, pénzügyi gazdálkodási 
feladatait          Pilisszántó Község Polgármesteri Hivatala(2095. 
Pilisszántó Kossuth Lajos u. 92.) látja el 

 

6. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 

Alaptevékenységei: 
TEÁOR 8510               
 

Szakágazat 
851020  Óvodai nevelés, ellátás 
 

Alapvető szakfeladat 
851011.1 Óvodai nevelés, ellátás 
851013.1 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
 

Szakfeladatok 
562912.1 Óvodai intézményi étkeztetés 
812100.1 Általános épület karbantartás 
851011.1 Óvodai nevelés, ellátás 

(3-7 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, a nevelésen 
keresztül a testi, értelmi, érzelmi, közösségi fejlődés biztosítása) 

851012.1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása  
(Közoktatási törvény 121§ 29 pontja szerint) 
(gyermekek integrált nevelése szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 
alapján. Beszédfogyatékosok fejlesztése, a megismerő funkció vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és Testi, érzékszervi, 
értelmi, beszédfogyatékos vagy halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű 
súlyos rendellenessége miatt saját nevelési igényű tanulók ellátása) 

851013.1 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás  
856099.1 Máshová nem sorolható oktatást kiegészítő tevékenység 
 
12.pont: A költségvetési szervbe felvehető gyermeklétszám: 100 fő 
     OM azonosítója:032882 
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13pont: A költségvetési szerv képviseletére jogosult: 

A költségvetési szerv képviseletét a Polgári Törvénykönyv (1959 évi IV. törvény) 36.§-a, 
valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján az intézmény vezetője 
(az óvoda vezetője) egy személyben (egyedül) képviseli.  
A költségvetési szerv vezetője e jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott 
csoportjára nézve, vagy akadályoztatása esetén az intézmény valamely dolgozójára 
írásban átruházhatja. 
A kiadmányozás joga kizárólag az igazgatót illeti meg. 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

2.) Az Alapító Okirat jelen módosításokkal nem érintett pontjai változatlanul érvényben 
maradnak. 
 
 
 
 

Záradék 
 
A Pilisszántói Napköziotthonos Óvoda „Materská škola Santov” alapító okiratát Pilisszántó 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete 55/2011.(V.31.) számú önkormányzati 
határozatával 2011. május 31-i hatállyal hagyta jóvá. 
 
Az Alapító okirat hatályba lépés időpontja: 2011. június 01. 
 
 
Pilisszántó, 2011 május 31. 
 
 
 
 
 Csicsmanczai Tamásné s.k                 dr. Beregszászi Márk László s.k., 
     polgármester     megbízott jegyző 

 
 

56/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pest Megyei 
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Alapítvány által szervezett szociális-karitatív táboroztatására 
Pilisszántó községből hat általános iskoláskorú gyermeket küld, s vállalja gyermekenként a 
14.500,- Ft, összesen 87.000,- Ft összegnek az Alapítvány részére történő átutalását. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 

57/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször 
módosított 1993. LXXIX. törvény 60. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel a Szlovák 
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Nemzetiségi Általános Iskola és Könyvtár iskolaszékébe Kormos Margit 2095 Pilisszántó,  
Úttörő köz 2. szám alatti alpolgármestert delegálja. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 

58/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a kábeltévé rendszert 
az alábbi feltételekkel pályázati úton kívánja értékesíteni: 
 

• Minimálár br. 10 MFt,  
• Pilisszántó helyi csatorna megtartása, 
• Alapcsomag tartalmazzon szlovák nyelvű csatornát is, 
• Az előfizetési alapcsomag ára nem lehet több a jelenleginél (br.1.100,-Ft/hó), 
• A közintézmények részére ingyenes szélessávú (minimum 1mbit/sec) internet 

biztosítása, 
 
Bírálat szempontjai: 

 
• Magasabb vételi ajánlat, 
• Fejlesztésre vonatkozó nyilatkozat. 

 
Felelős:  Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő:  közlésre azonnal 
 
 

59/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi  LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel, a pilisszántói 553/6 helyrajzi számú, 
belterület megnevezésű, 1007 négyzetméter nagyságú ingatlant, ami természetben Pilisszántó, 
Diófa utca 1. szám alatt található pályázat útján történő értékesítésre meghirdeti az alábbi 
feltételekkel: 

• Minimálár bruttó 12 MFt, 
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a megajánlott összeg az ajánlattevő 

rendelkezésére áll, 
• A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított 60 napig köteles tartani. 
• Kötelező vételi ajánlat a vevőre nézve, 
• Beépítési kötelezettség, max. 5 éven belül. 

 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 

60/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pilisszántói 2460, 2461, és 2462 
helyrajzi számú „szántó” illetve „gyümölcsös” besorolású, valamint a pilisszántói 0182/52 
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helyrajzi számú „szántó” besorolású a Pilisszántó Község Önkormányzat tulajdonát képező 
ingatlanokból, összesen 10 hektár nagyságú területet bérbeadja Tóth Bettina (035 Budapest, 
Veder u. 6. VII. 20. szám (tartózkodási helye 2095 Pilisszántó, Galagonya u. 2375/253 
helyrajzi szám) alatti lakos részére. 

A fent említett pilisszántói 0182/52 helyrajzi számú ingatlan kitűzésének költsége a bérlőt  
terheli. 

A bérleti időszak a szerződés megkötésétől számított 5 (öt) évre szól. 

A bérleti díj 10 hektár területre, évi 100.000,- Ft. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné polgármestert, hogy az 
Önkormányzat képviseletében a bérleti szerződést a bérlővel megkösse. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 

61/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésére tekintettel pályázat útján 
Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória Annamária 1033 Budapest, Búza u. 4. I. em. 8. szám 
alatti lakost 2011. június 20-ától határozatlan idejű közszolgálati jogviszony alapján jegyzői 
munkakörbe kinevezi. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: 2011. június 20. 
 
 

62/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló  
1992. évi XXIII. törvény 45-46 §-ai alapján Garamvölgyiné Dr. Dinnyés Viktória Annamária 
jegyző illetményét br. 351.715,- Ft-ban, a juttatásokat cafetéria, autóbusz bérlet, valamint a 
munkához szükséges telefon használattal állapítja meg. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 

63/2011.(VI.21.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok által 
fenntartott múzeumok 2011. évi szakmai támogatásáról szóló 28/2011.(VI.01.) NEFMI 
rendeletben (a továbbiakban: R.) közzétett szakmai támogatás (pályázaton) igénylésen részt 
kíván venni. 
 
A R. 2. § b) pontjában meghatározott oktatási célú közösségi terek kialakítására Budapesten 
vagy Pest megyében működő muzeális intézmények számára témakörben. 
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A Képviselő-testület  a „Pilisszántói Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítóhelyben” oktatási 
célú közösségi terek kialakítására kíván szakmai támogatást igényelni. A tervezett fejlesztés 
br. 28.756.006,- Ft összköltségű, amely kapcsán az Önkormányzat a  szükséges 10 % önrészt, 
vagyis 2.875.600,- Ft-ot a 2011. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: 2011. június 23. 
 
 

64/2011.(VI.21.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-tesülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjára és a 88. § (1) 
bekedzés b) pontjára figyelemmel az Önkormányzat 2011. évi zökkenőmentes likviditásának 
biztosítása érdekében max. 20 MFt összegű folyószámlahitel felvételét engedélyezi a 
számlavezető pénzintézetétől. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné polgármestert a hitelszerződés 
aláírására az Önkormányzat képviseletében. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

65/2011 ( VII. 5.) számú önkormányzati határozat 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselőtestülete a ,,Nagyrészt gravitációs rendszerű 
szennyvíz csatornahálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep 
kiépítése Pilisszántón (KEOP-1.20/2F/09-2010-0059) sz. projekthez kapcsolódó 
beruházáshoz a ,,Projekt menedzseri illetve ahhoz kapcsolódó pénzügyi tanácsadási 
feladatok" ellátására vonatkozó döntését felfüggeszti a Közbeszerzési Bizottság eljárásának 
befejezéséig. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: folyamatos                           
 
 

66/2011 (VII.05.) számú önkormányzati határozat 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ,,Nagyrészt gravitációs rendszerű 
szennyvíz csatornahálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep 
kiépítése Pilisszántón (KEOP-1.20/2F/09-2010-0059) sz. projekthez kapcsolódó 
beruházáshoz Mérnök/műszaki ellenőri feladat ellátására a szakértői bizottság választását az 
Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (1054 Budapest, 
Alkotmány u 27.) vonatkozásában jóváhagyja, és felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné 
polgármestert, hogy a szerződést az Önkormányzat nevében aláírhassa. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határid ő: folyamatos 
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67/2011 ( VII. 5.) számú önkormányzati határozat 

 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ,,Nagyrészt gravitációs rendszerű 
szennyvíz csatornahálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep 
kiépítése Pilisszántón (KEOP-1.20/2F/09-2010-0059) sz. projekthez kapcsolódóan a 
kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzés lefolytatására közbeszerzési tanácsadással  a 
Procura Consulting Kft.-ét (1015 Budapest, Batthyány utca 54. III./5.) bízza meg, és 
felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné polgármestert, hogy a szerződést az Önkormányzat 
nevében aláírhassa. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: folyamatos                                                 
 
 

68/2011 ( VII.05.) számú önkormányzati határozat 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete, nyilatkozik arról, hogy a Pilisvörösvár 
és Vidéke Takarékszövetkezet által folyósított 20 millió forint összegű hitel fedezetéül 
szolgáló pilisszántói 550/2, 305, 304, 257, 303, 022/15, 019/26 helyrajzi számon felvett 
ingatlanok besorolását, csak és kizárólag a hitelintézet előzetes írásbeli hozzájárulása esetén 
módosíthatja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné polgármestert, hogy a 
hitelszerződéssel kapcsolatosan az Önkormányzat képviseletében eljárhasson. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: folyamatos                                                   
 
 

69/2011. (VII.05.) számú önkormányzati határozat 
 
1. Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szlovák Nemzetiségi Általános 
Iskola és Könyvtár iskolaigazgatói feladatok ellátására meghirdetett pályázatát 
eredményesnek találta. 
 
2. A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja, a közoktatásokról szóló, többször módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Szlovák Nemzetiségi Általános 
Iskola és Könyvtár igazgatói feladatok ellátására 2011. augusztus 01-től - 2016. július 31-ig 
Kormos Katalin 2095 Pilisszántó, Nyárfa u 6. szám alatti lakost bízza meg. Nevezett 
közalkalmazott illetményét a közalkalmazotti törvény vonatkozó rendelkezései szerint 
állapítja meg. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 

70/2011.(VII.05.) számú önkormányzati határozat 
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Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű 
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, valamint a Hét Határ Önkormányzati 
Szövetségi tagságát megszünteti és felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné polgármestert, hogy 
a tagságból való kilépéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg, továbbá a szükséges 
dokumentumokat írja alá. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

71/2011. (VII. 05.) számú önkormányzati határozat 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel jóváhagyja, 
Hornyák Zoltán Mihály 2519 Piliscsév, Napsugár u. 4. szám alatti lakos kérelmét, hogy a 
tulajdonát képező pilisszántói 2291 helyrajzi számon nyilvántartott ,,szőlő-kert" elnevezésű, 
az ingatlan-nyilvántartás szerint 597 négyzetméter térmértékű ingatlant, az Önkormányzat 
tulajdonában álló pilisszántói 2294 helyrajzi számú ,,kert" elnevezésű 468 négyzetméter 
nagyságú ingatlannal elcserélje. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné polgármestert, hogy a 
csereszerződést fenti ingatlanokra vonatkozóan az Önkormányzat nevében aláírhassa. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 

72/2011.(VII.05.) számú önkormányzati határozat 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §-a alapján Diószegi Péter és 
családja (2095 Pilisszántó, Szabadság u. 19/A.) részére 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint 
anyagi támogatást, valamint 2011. augusztus 01-jétől 4 (négy) hónapra rövid időtartamú 
közfoglalkoztatás keretében természetbeni ellátásként  1 fő segítséget biztosít a gyermekek 
ellátásához. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 

73/2011.(VII.05.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Bak Imrével kötendő 
megállapodást, amely e határozat mellékletét képezi jóváhagyja, és felhatalmazza 
Csicsmanczai Tamásné polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a megállapodást 
aláírhassa. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: folyamatos 
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                                     74/2011 (VII.05.) számú önkormányzati határozat 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rózsa Gyöngyvér okleveles építész- 
mérnök ajánlatát a főépítészi feladatok ellátására vonatkozóan elutasítja. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 
 

75/2011.(VII.05.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közétkeztetés Pilisszántón” tárgyú 
egyszerű, nyílt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 
A pályázat nyertese a Sodexo Magyarország Kft.-ét (1143 Budapest, Ilka u. 31.)  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné polgármestert, hogy a Sodexo 
Magyarország Kft-vel a szolgáltatási szerződést megkösse. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 

76/2011.(VII.05.) számú önkormányzati határozat: 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csicsmanczai Tamásné Pilisszántó 
Község polgármesterének akadályoztatása esetére Kormos Margit alpolgármestert hatalmazza 
fel arra, hogy Pilisszántó Község Önkormányzatát képviselje a Magyar Zarándokút 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában. 

 
Mindkettőjük akadályoztatása esetére Jánszky István képviselőt hatalmazza fel arra, hogy 
Pilisszántó Község Önkormányzatát képviselje a Magyar Zarándokút Önkormányzati 
Társulás Társulási tanácsában. 

 
Felelős:  Csicsmanczai Tamásné  polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

77/2011.(VIII.03.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nagyrészt gravitációs rendszerű 
szennyvíz csatornahálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep 
kiépítése Pilisszántón (KEOP-1.20/2F/09-2010-0059) sz. projekthez kapcsolódó 
beruházáshoz a „Projekt menedzseri illetve ahhoz kapcsolódó pénzügyi tanácsadási 
feladatok” ellátására a szakértői bizottság választását, a Healthcare Projects Kft. (1038 
Budapest, Hanga köz 2/c) vonatkozásában jóváhagyja, és felhatalmazza Csicsmanczai 
Tamásné polgármestert, hogy a szerződést az Önkormányzat nevében aláírhassa. 
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Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

78/2011.(IX.13.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csicsmanczai Tamásné polgármester 
által előterjesztett Gazdasági Programot elfogadta. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határid ő: folyamatos 
 

79/2011.(IX.13.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. I. félévi költségvetési 
beszámolóját az alábbiak szerint elfogadja: 
 
1. Bevételek eredeti előirányzata:   409.248 EFt 
                 módosított előirányzat:   427.275 EFt 
                 I. félévi teljesítés:    197.683 EFt 
 
2. Kiadások eredeti előirányzata:   409.248 EFt 
                módosított előirányzat:   427.275 EFt 
                I. félévi teljesítés:    171.934 EFt 
 
3. Előző évi pénzmaradvány:                                        7.830 EFt 
 
          I. félévi felhasználás:      15.662 EFt 
 
4. Záró pénzkészlet 2011. június 30-án:    12.132 EFt 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 

80/2011.(IX.13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testület jóváhagyja a Solymári Pedagógia 
Szakszolgálat megállapodásának „b” verzió szerinti módosítását, mely szerint a normatíván 
felüli összeget a települések ellátott arányosan viseljék.  
A Képviselő-testület a továbbiakban kéri a felelős megállapítását abban az esetben, ha az óra 
elmaradását a pedagógus előre nem jelzi, s a hiányzás neki felróható okból következik be. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 

81/2011.(IX.13.) számú önkormányzati határozat: 
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Pilisszántó  Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pilisszántó Község kábeltelevíziós 
hálózatának értékesítésére vonatkozó pályázatának nyerteseként az RKSZ Kft. (1037 
Budapest, Toboz u. 11.) pályázatát fogadta el, 8.505.000,- Ft+ÁFA összeggel. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné polgármestert, hogy az 
értékesítésre vonatkozó szerződést az Önkormányzat nevében aláírhassa. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határid ő: folyamatos 
 
 

82/2011.(IX.13.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pilisszántói 2497 helyrajzi számú              
ingatlant, amely az Önkormányzat tulajdonát képezi és Vén Imre Pilisszántó, Szarvas u. 
2496/22. helyrajzi szám alatti lakos használatában van felajánlja részére földhasználati 
bérletre. 
 
Továbbá felkéri Vén Imrét, hogy az általa használatban lévő önkormányzati területből 10 
gépkocsi számára megfelelő parkolóhelyet biztosítson a placskói külterületi lakosok részére. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 

83/2011.(IX.13.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a pilisszántói 0182/52 helyrajzi számú 37.4996  négyzetméter nagyságú, rét művelési 
ágú ingatlanból minimum 30 ha. azonos besorolású és helyrajzi számú ingatlanrészen, amely 
Pilisszántó Község Önkormányzat tulajdonát képezi Tóth Bettina 50 négyzetméter nagyságú, 
2,5 méter magasságú természetes anyagból készült félszert építhessen. 
 
Az építmény fennmaradása a bérleti szerződés fennállásig szól. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 

84/2011.(IX.13.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fodor Mihály és neje a pilisszántói 414 
helyrajzi számú ingatlanban lévő 2/10-ed önkormányzati  tulajdoni hányad rendezése ügyében 
érkezett kérelmét a hamarosan elvégzendő Településrendezési Terv felülvizsgálatának  
időpontjáig elhalasztja.  
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
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85/2011.(IX.13.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné 
polgármestert, hogy pilisszántói 092/35 helyrajzi számú, legelő és gazdasági épület 
megjelölésű külterületi ingatlant, amely kizárólag Pilisszántó Község Önkormányzat 
tulajdonát képezi, Vad Tivadar által használt ingatlanrészre Használati Megállapodást kössön 
(elsősorban közjegyző előtt) 2011. szeptember 01. – 2011. december 31-ig, Vad Tivadar 1054 
Budapest, Honvéd u. 3. szám alatti lakossal. 
 
A bérleti díj összege: területbér 45 Ft/m2/hó, épületbér 335 Ft/m2/hó. 

 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 

86/2011.(IX.20.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a temető köré 
villanypásztor kerüljön felszerelésre. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határid ő: közlésre azonnal 
 
 

87/2011. (IX.20.) számú önkormányzati határozat 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Csicsmanczai 
Tamásné polgármestert, hogy a hátrányos szociális helyzetű pilisszántói felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához 
Pilisszántó Község Önkormányzata – az elmúlt évhez hasonlóan – csatlakozzon és a belépési 
nyilatkozatot az Önkormányzat nevében aláírhassa. 
 
Felelős:  Csicsmanczai Tamásné  polgármester 
Határid ő: 2011. október 14. 
 

88/2011. (IX.20.) számú önkormányzati határozat 
 
Pilisszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Csicsmanczai 
Tamásné polgármestert, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 100312179 MVH 
regisztrációs számú pályázatával kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításához és 
lefolytatásához a szükséges intézkedéseket  megtehesse. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 

89/2011. (IX.20.) önkormányzati határozat 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné 
polgármestert, hogy az Önkormányzat képviseletében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
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Hivatalánál a 1003127179 MVH regisztrációs számú pályázattal kapcsolatos engedélyek 
beszerzésével kapcsolatosan eljárjon. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
90. sz. határozat - nincs 
 
 

91/2011.(X.25.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Hársfa utca és Árok utcai 
ingatlanok belterületbe vonásának esetében, az önkormányzati kérelem benyújtását 
megelőzően a földvédelmi járulék és az eljárási díj ügyvédi letétbe helyezését. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

92/2011.(X.25.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete, közte és Balla György között 2003. 
március 3-án létrejött bérleti szerződés 5 (öt) évvel való meghosszabbításához, továbbá, mint 
tulajdonos az ingatlanon épített lóistálló fennmaradásához hozzájárul. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határid ő: folyamatos 
 
 

93/2011.(X.25.) számú önkormányzati határozat: 
  
1. Pilisszántó Község Önkormányzata a Pilisvörösvár és Környéke Szociális 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a melléklet szerint 
elfogadja.  
  
2. Pilisszántó község Önkormányzata a Pilisvörösvár és Környéke Szociális 
Intézményfenntartó Társulásból Nagykovácsi Nagyközség kilépését tudomásul veszi. 
  
3. Pilisszántó község Önkormányzata a Pilisvörösvár és Környéke Szociális 
Intézményfenntartó Társulásba Pilisjászfalu község belépését tudomásul veszi. 
  
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 

94/2011.(X.25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Pilisszántó  Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a megszűnt 
Hegyalja Beruházó Viziközmű Társulat 867.515,- Ft, azaz Nyolcszázhatvanhétezer-
ötszáztizenöt forintos maradványösszegét Pilisszántó Község Önkormányzat által nyitott 
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„Hegyalja Fejlesztési Alap” alszámlaszámra elhelyezzék, melynek felhasználására előzetes 
egyeztetést követően az adott külterületi részen kerülhet sor. 
 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

95/2011.(X.25.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Kocsis László régész, régi 
pilisszántói temetőről szóló kiadványát azzal támogatja, hogy 200 kötetet 800.000,- Ft 
összegben elővételként megvásárol. 
 
A támogatás feltétele, hogy Dr. Kocsis László az Önkormányzat részére átadott  200 
példányszámra a szerzői jogából adódó vagyoni értékre vonatkozóan lemond.  
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

96/2011.(X.25.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kertész Ágnes védőnő 
ingatlanvásárlási kérelmét elnapolja, s egyúttal felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné 
polgármestert, hogy az adott ingatlanra vonatkozóan értékbecslést kérjen a későbbi döntés 
megalapozása érdekében. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: következő testületi ülés 
 
 

97/2011.(X.25.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad Vén Imre kérelmének és 
határozatlan időre bérbe adja a pilisszántói 2497 helyrajzi számon nyilvántartott 
önkormányzati ingatlan Őz és Szarvas utca közötti részét évi 10.000,-Ft, azaz Tízezer 
forintért. Hozzájárul, hogy a területet bekerítse és sajátjaként használja. 
 
Felkéri Csicsmanczai Tamásné polgármestert, hogy a szerződéskötéshez szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

98/2011.(X.25.) számú önkormányzati határozat: 
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Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Plasline Kft. kérelmének helyt ad, és 
felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné polgármestert, hogy a 653 helyrajzi számon 
nyilvántartott út kitisztításához/rendbetételéhez a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határid ő: folyamatos 
 
 

99/2011.(X.25.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Czibolya István a Színes Ház Kft. 
ügyvezetőjének a pilisszántói 0101/1 helyrajzi számú önkormányzati területen fedett raktár és 
műhely kialakításával kapcsolatos kérelmét, az Önkormányzat elkövetkezendő  
Településrendezési Tervének felülvizsgálatáig elutasítja.  
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 

100/2011.(X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a pilisszántói 025/24, és 
025/27 helyrajzi számú ingatlanokra, Piehl Géza nevére kötött bérleti szerződés módosítását 
aszerint, hogy  a bérleti szerződés Magvető Pilisvörösvár Kft. nevére szóljon. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné polgármestert, hogy egy  
előnyösebb bérleti díj megkötése ügyében tárgyalásokat folytasson a bérbevevővel.  
 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

101/2011.(XI.29.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször 
módosított 1990. évi XXXVIII. törvény 749. §-ára figyelemmel az Önkormányzat a 2011. évi 
költségvetési gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta 
és azt elfogadja. 
 
Felelős:  Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő:  közlésre azonnal 
 
 

102/2011.(XI.29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a polgármester által beterjesztett 2012 
évi költségvetési koncepciót elfogadja. 
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Felelős:  Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 

103/2011.(XI.29.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú 
Kistérségi Társulás 2012. évi Ellenőrzési Tervében szereplő  

- költségvetés tervezésének ellenőrzése 
- a működés, erőforrás gazdálkodás ellenőrzése a költségvetési szerveknél 

pontokra vonatkozóan elfogadja. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határid ő: közlésre azonnal 
 
 

104/2011.(XI.29.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy önkormányzati 
támogatásként Vígh Tímea menedzser által képviselt társulat az Önkormányzattól a 
Honfoglalás című rockoperához, az általa megjelölt időpontban a Szikla Színházat 
térítésmentesen bérelje. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határid ő: folyamatos 
 
 

105/2011.(XI.29.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a dabasi harangtorony építéséhez 
5.555,- Ft, azaz Ötezer-ötszázöt forint összeggel hozzájárul. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 

106/2011.(XI.29.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a JFZ Kft.-vel 2005. 
október 12-én kötött a helyi szélessávú internet szolgáltatás biztosítására vonatkozó 
megállapodást Csicsmanczai Tamásné polgármester a Képviselő-testület nevében felbontsa. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

107/2011.(XI.29.) számú önkormányzati határozat: 
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Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Benyó Márta kérelmének helyt adva, 
hozzájárul ahhoz, hogy 2011. december 2-án, és december 9-én 18:30 – 19:30 óráig a 
Pilisszántó  Község Faluházában karácsonyi előkészületként lelki gyakorlatot tartsanak, s a 
helyiséget az Önkormányzat térítésmentesen átadja. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: 2011. december 09. 
 
 

108/2011.(XI.29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a taizéi 
imaórákat minden hónap utolsó péntek estéjén 18:30 – 19:30 óráig a Pilisszántó Község 
Faluházábvan megtarthassák, s a helyiséget térítésmentesen megkapják. 
 
Az Önkormányzat fenntartja azt a jogát, amennyiben valamely időpont önkormányzati 
rendezvénnyel egybeesik, úgy az imaóra megtartását egyeztetést követően más időpontra 
helyezzék át. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

109/2011.(XI.29.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a települési 
képviselők minden második hónap utolsó péntekjén, 17:00 órától képviselői fogadóórát 
tartanak a Polgármesteri Hivatalban. 
A fogadóóra első alkalommal 2012. február 24-én péntek 17:00 órától lesz megtartva. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

110/2011.(XI.29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Wippelhauser 
Tamás 2095 Pilisszántó, Petőfi Sándor u. 35. szám alatti lakosnak 2011. július 26-án eladott 
pilisszántói 02/5 helyrajzi számú, szántó megjelölésű -eredetileg önkormányzati tulajdonú 
ingatlan- jelenleg közös tulajdonban álló ingatlan megosztásához, azaz a közös tulajdon 
megszüntetéséhez. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határid ő: folyamatos 
 
 
 

111/2011.(XI.29.) számú önkormányzati határozat: 
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Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 13. §-ára figyelemmel 2011. december 9-én 
17:00 órától közmeghallgatást (lakossági fórumot) tart a Faluház nagytermében (2095 
Pilisszántó, Kossuth Lajos u. 88.) 
 
A közmeghallgatás (lakossági fórum) fő témája: Pilisszántó Község Önkormányzatának 
gazdasági helyzete és jövőbeni kilátásairól, valamint a csatorna beruházásról szóló 
tájékoztatás. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 

112/2011.(XI.29.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Zarándokút Önkormányzati 
Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását a mellékelt 
tervezet szerint elfogadja és felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 

113/2011.(XI.29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Gálatech Műszaki 
Szolgáltató Kft. az általa 092/42 helyrajzi szám alatt lévő 1976 m2 nagyságú területet 58.723,- 
Ft/hó összegért bérelje. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

114/2011.(XI.29.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel hozzájárul 
ahhoz, hogy a pilisszántói 1570/1, 1570/2 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás szerint 
1195, 237, összesen: 1432 négyzetméter térmértékű, kert megjelölésű ingatlanokat Kertész 
Ágnes 1033 Budapest, Kaszásdülő u. 3. IX/82 szám alatti lakos, Pilisszántó község védőnője 
megvásárolhassa a következő feltételekkel: 
 
Az ingatlan vételára bruttó 4 MFt, azaz Négymillió forint. A vevő az ingatlan adásvételi 
szerződés megkötésekor a vételár 25 %-át egyösszegben, míg a fennmaradó részt 60 havi 
egyenlő részletben egyenlíti ki. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné polgármestert, hogy fenti 
feltételekkel az adásvételi szerződést Kertész Ágnes vevővel megkösse. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
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Határidő: közlésre azonnal 
 
 

115/2011.(XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Kosztolánszky Zoltán  
a Szabadság utcáról az Önkormányzat tulajdonában lévő árkot átívelve hidat létesítsen. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 

116/2011.(XII.13.) számú önkormányzati határozata: 
 
 
A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 
Társulási Megállapodásnak a szakmai központok felsorolását tartalmazó VIII. Fejezet b) 
pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
 
 
 „b) A Társulás a II.5. pont a) b) és d) pontjai szerinti feladatokra alközpontokat hozott                  
                  létre az alábbiak szerint: 
 

- oktatás és nevelés: Zsámbék, Solymár (pedagógiai szakszolgálat) 
 

- szociális és gyermekjóléti feladatellátás: Perbál, Pilisvörösvár, Solymár  
alközpontokkal” 
 
 

E rendelkezés 2012. január 1-től hatályos. 
 
Pilisszántó, 2011. december 13. 
 
határidő: azonnal 
felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
 
 

117/2011.(XII.13.) számú önkormányzati határozata: 
 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné 
polgármestert, hogy Koblencz Sándor és Koblencz Sándorné ingatlan tulajdonosokkal a 
Boldog Özséb 2792/2 hrsz-ú ingatlanból 27 m2 nagyságú területre 100,-Ft/m2/év összegben 
bérleti szerződést kössön. 

 
Pilisszántó, 2011. december 13. 
 
felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
határidő: folyamatos 
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118/2011. (XII. 13.) számú önkormányzati határozata: 
 
 

Pilisszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Piliscsabai 

Evangélikus Gyülekezet azon szándékát, hogy pályázatot nyújtson be a TAMOP-

5.5.1B-11/1 kiírás keretében, és sikeres pályázat esetén, a kiírásban elvárt céloknak megfelelő 
vállalásait teljesítse.   
 
 
felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
határidő: közlésre azonnal 
 
 

119/2011.(XII.13.) számú önkormányzati határozata: 
 
 
 
Pilisszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Garamvölgyiné dr. Dinnyés 
Viktóriát határozatlan időre jegyzőnek megválasztja. 
 
 
Pilisszántó, 2011. december 13. 
 

felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 

határidő: azonnal 

 
 
 


