Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozatai 2015. évben
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módosításáról
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1

Határidő

Tartalma

Felelős

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló beszámolót.

azonnal

Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja
el
az
Önkormányzat
és
intézményei
költségvetésének 2014. I-XI. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatóját.

azonnal

Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
az adóiroda I-XI. havi tevékenységéről szóló tájékoztatóját.

azonnal

Jegyző

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
államháztartásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.), 8. § (5) bekezdése alapján az 54/2014.
(III. 11.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott
Művelődési és Információs Központ és Könyvtár Alapító
Okiratának módosítását a 1. sz. melléklet alapján elfogadja
és a 2. sz. melléklet alapján az egységes szerkezetű Alapító
Okiratot jóváhagyja.

azonnal

polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
költségvetés 2015. évi ütemtervét elfogadja.

a

azonnal

Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési
rendelet-tervezetének 0-ik olvasatát nem fogadja el, kéri az 1-

azonnal

Polgármester

es olvasat kidolgozását az elhangzottak szerint.

7/2015.
(I.20.)

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § 11. pontjára, valamint
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
törvényre figyelemmel a Polgármesteri Hivatal szervezeti
struktúráját átalakítja, a Hivatal létszámát 22 főre növeli, ezzel
a költségvetési törvény által elismert hivatali létszám a
törvényi ajánlást megközelíti.

a Polgármesteri Hivatal
átszervezéséről,
a hivatal létszámának
meghatározásáról

1.

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Hivatali struktúrát
azzal a módosítással, hogy a gazdasági osztály esetében a
számviteli ügyintéző kettős státusz nem jön létre a 3. számú
mellékletben található Piliscsabai Polgármesteri Hivatal
SZMSZ módosítását elfogadja.

2.

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Hivatali
struktúrát,azzal a módosítással, hogy a gazdasági osztály
esetében a számviteli ügyintéző kettős státusza nem jön létre
2. számú mellékletben található Piliscsabai Önkormányzat
SZMSZ módosítását elfogadja .

8/2015.
(I.20.)

Piliscsabai Polgármesteri Hivatal
Közszolgálati Szabályzata

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
előterjesztés 2. számú mellékletben szereplő Közszolgálati
Szabályzatát jóváhagyja.

9/2015.
(I.20.)

a Piliscsabai Polgár főszerkesztői
pályázatának kiírásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsabai Polgár főszerkesztői pályázati
felhívást a melléklet szerinti tartalommal, továbbá az alább
felsorolt módosításokkal elfogadja.
1.
2.

2

A díjazás 240 e. forint+ÁFA összegben kerüljön
megállapításra
A bizottságok elnökeivel, havi rendszerességgel

azonnal

Polgármester

azonnal

polgármester

3.
4.
5.

tartsa a főszerkesztővel a kapcsolatot
A védőnőkkel,egészségügyi dolgozókkal havi
rendszerességgel történő kapcsolattartás.
A pályázat beadási határideje február 3 kerüljön
meghatározásra.
Átlagosan havi 4-5 rendezvényen való részvétel.

10/2015.
(I.20.)

a mobiltelefon-szolgáltató
kiválasztásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
mobiltelefon szolgáltatás ellátására irányuló helyi beszerzési
eljárásban Telenor
ajánlatát tartotta összességében
legelőnyösebbnek ezért azt elfogadja, és felhatalmazza Farkas
András Elek polgármestert a kiválasztott szolgáltatóval a
szolgáltatás ellátására irányuló szerződés aláírására.

azonnal

polgármester

11 /2015.
(I.20.)

tűzifa szállítási szolgáltatás
beszerzése

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tűzifa
beszerzésre irányuló helyi beszerzési eljárásban a Ballus
fatelep ajánlatát tartotta a legelőnyösebbnek ezért azt
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a kiválasztott
szolgáltatóval a tűzifa szállítására irányuló szerződés
aláírására.

azonnal

polgármester

12 /2015.
(I.20.)

a településüzemeltetési feladatkör
negyedéves eredményeinek
beszámolójáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
városüzemeltetési feladatkör negyedéves munkájáról szóló
polgármesteri beszámolót elfogadja.

azonnal

Polgármester

13 /2015.
(I.20.)

02/19 hrsz-ú Piliscsaba Város
Önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlan részének kisajátításáról
és vételi ajánlatáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsaba, 02/19 hrsz-ú Piliscsaba Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő külterületi ingatlan 222 m 2-re vonatkozó
vételár összegét, mely 133.200.- Ft elfogadja és felhatalmazza
a Polgármestert a nyilatkozat valamint az adásvételi szerződés
aláírására.

azonnal

Polgármester

14/2015.
(I.20.)

a Hauck János Német
Nemzetiségi Iskola beruházásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja
a beruházást, valamint kéri a Hauck János Német Nemzetiségi
Iskola beruházás vázlatterv I. ütemének további kidolgozását,

azonnal

Polgármester
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ugyanakkor kéri az engedélyes tervek engedélyezési eljárás
előtti
bemutatását,
tervezői
költségbecsléssel
való
alátámasztását.
15-z/2015.
(I.20.)

B. J. fellebbezéséről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Balogh József 2081 Piliscsaba, Máriapark u. 24. szám alatti
lakos fellebbezését elutasítja, és a Humánszolgáltató
Bizottság 79/2014. (XII. 16.) számú határozatát
helybenhagyja.

azonnal

Polgármester

16-z/2015.
(I.20.)

B. J. részére történő támogatás
megállapításáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Balogh József 2081 Piliscsaba, Máriapark u. 24.
szám alatti lakost - felesége betegségének gyógyulásához 30.000,- Ft egyszeri kézpénzzel történő támogatásban
részesíti, melyet a polgármester részére biztosított szociális
keretből kíván finanszírozni.

azonnal

Polgármester

Piliscsaba VárosKözalapítványa
kuratóriumának
elnöke és tagjai megválasztásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Piliscsaba Város Közalapítványa kuratórium
elnökének dr. Csizmadia Lászlót választja meg. Kurátoroknak
Devich László, Dánielné Zelei Emese, Fábiánné Andrónyi
Katalin, Bernáth Péter tagokat választja meg. A képviselőtestület felhatalmazza az új kuratóriumot, hogy hivatalos
bejegyzésükig a Közalapítvány nevében eljárhatnak. A
megbízatásuk kezdetétől a bejegyzésükig tevékenységükről
beszámolási kötelezettséggel tartoznak a képviselőtestületnek. Minden hónap utolsó napjáig a havi
tevékenységükről szóló beszámolót eljuttatják a polgármester
részére, akitől kötelesek kérni az utólagos jóváhagyást.

azonnal

polgármester

17/2015.
(I.29.)

18/2015.
(I.29.)

Piliscsaba Város Közalapítványa
kuratóriumának
Felügyelő Bizottság elnöke és
tagjai megválasztásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Piliscsaba Város Közalapítvány Kuratórium
Felügyelő Bizottság elnökének Gáspár Csabát választja meg,
tagjainak Huszthy Ádámot, Bíró Szilvesztert választja meg.

azonnal

polgármester

19/2015.
(I.29.)

Piliscsaba Város Közalapítványa
Alapító Okiratának
módosításáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Piliscsaba Város Közalapítványa Alapító Okiratának a IX/2
pontját megváltoztatja, azaz a kuratórium elnökének és

azonnal

polgármester
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tagjainak a megbízatása 2019. november 30. napjáig szól. A
XIV/2 pontját megváltoztatja azzal, hogy a Felügyelő
Bizottság elnökének és tagjainak a megbízatása 2019.
november 30. napjáig szól.
A módosított egységes szerkezetű alapító okiratot jóváhagyja.
20/2015.
(II.10.)

a Piliscsabai Polgár
főszerkesztőjének
megválasztásáról

1.

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 9/2015. (I. 20.) számú határozata alapján
kiírt Piliscsabai Polgár főszerkesztői pályázatát
érvényesnek és eredményesnek minősítette.

2.

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a pályázati kiírásnak
megfelelően Sólyom Ágnest nevezi ki határozatlan
időtartamra a Piliscsabai Polgár főszerkesztőjének 3
hónap próbaidő meghatározása mellett.

polgármester

azonnal

21/2015.
(II.10.)

a lejárt idejű határozatokról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót
elfogadja.

azonnal

polgármester

22/2015.
(II.10.)

az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló beszámolót.

azonnal

Polgármester

23/2015.
(II.10.)

az Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének I-XII. havi
pénzforgalmi teljesítéséről szóló
tájékoztató elfogadásáról

azonnal

Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat és intézményei költségvetésének 2014. I-XII.
havi teljesítéséről szóló tájékoztatóját elfogadja.

24/2015.
(II.10.)

az Adó- és Gazdasági Osztály IXII. havi adóigazgatási és
behajtási tevékenységéről szóló
tájékoztatás elfogadásáról

azonnal

Jegyző

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Adóés Gazdasági Osztály I-XII. havi tevékenységéről szóló
tájékoztatását elfogadja.
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25/2015.
(II.10.)

az önkormányzat és intézményei
2015. évi költségvetésének 1.
olvasatáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési
rendelet-tervezetét nem fogadja el.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetési
rendelet-tervezetben az alábbi módosításokat vezesse át:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

6

A civil alap sor 2.500.000 Ft összegben kerüljön
meghatározásra
(az
Önkéntes Tűzoltó Egylet
támogatását is beleértve)
Pilis Tv támogatása 156.000 Ft + 150.000 Ft/hó átalány
díjon kerüljön meghatározásra 4.663.440 Ft összegben
Kérjük, hogy az ehhez illeszthető műszaki tartalmat a
következő testületi ülésig a Polgármester szerezze be,
mely pontosan tartalmazza, hogy ehhez az összeghez,
mit vállal a Pilis Tv.
ÚJ célként jelenjen meg a Sportalap, melyhez forrásként
1.000.000 Ft összeg kerüljön meghatározásra
A rendőrök közterületi szolgálatának 25-ről 50 órára
történő emelésére 1.000.000 Ft összeg kerüljön
tervezésre
A PIVI-nél kerüljön tervezésre a Benedek Elek Óvoda
festésére és az SZGCSK vízelvezetési problémájának
megoldására, 1.000.000 Ft
A zöldfelületek védelmére a korábbi összeg helyett
4.000.000 Ft kerüljön tervezésre
A pályázati alap létrehozása 9.000.000 Ft összegben
Városmarketing 500.000 Ft összegben
Szent László utcai óvodához kapcsolódó beruházások
1.500.000 Ft összegben
Kisajátítás-kivásárlás előkészítés 2.000.000 Ft összegben
kerüljön tervezésre
A játszótér építés lakosság bevonásával a Kálvária
utcában célkitűzés módosul az ingatlan megszerzése
célkitűzésre 800.000 Ft összegben
Bajcsy-Zsilinszky út felújításához egyéb buszmegálló
átépítése és áthelyezése 4.000.000 Ft összegben kerüljön
tervezésre
A városüzemeltetési feladathoz kapcsolódó géppark

azonnal

Polgármester

beszerzés 4.000.000 Ft összegben
14. A járdaprogram 4.000.000 Ft összegben
15. Meglévő közösségi terek felmérése, javaslat kidolgozása,
fejlesztés 3.500.000 Ft összegben
16. Kenderesi úti 10-es számú földcsomópont önrész
14.000.000 Ft összegben
17. Hauck János beruházás kiegészítés 2.500.000 Ft
összegben
18. Szennyvíztelep bővítés kihúzásra kerül
19. Zöldhulladék kezelés, előkészítés 250.000 Ft összegben
20. Kereskedelmi hálózatok fejlesztése 500.000 Ft
összegben
21. Vízelvezetés tervezés egyeztetése 5.500.000 Ft
összegben
22. A Dévényi Antal Sportpályához kapcsolódó ingatlan
felújítás és az ahhoz kapcsolódó beruházás 9.000.000 Ft
összegben kerüljön tervezésre
23. Az általános fejlesztési céltartalékban 10.000.000 Ft
összegben kerüljön tervezésre.
24. Szociális kérdésekben 5 millió forint kerüljön tervezésre.
26/2015.
(II.10.)

a Napsugár Óvoda óvodai
felvételi időpontjának
meghatározásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
óvodai felvételi időpontját az alábbi ütemezés szerint
elfogadja:
Felvételi előjegyzés: 2015. április 20.
április 21.
április 22.

27/2015.
(II.10.)

a Napsugár Óvoda nyári ügyeleti
rendjéről

7

Polgármester

azonnal

Polgármester

8.00-16.00
7.00-13.00
12.00-17.00

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Napsugár Óvoda nyári ügyeleti rendjét alábbiak szerint
határozza meg:
Hétszínvirág Tagóvoda:
Benedek Elek Óvoda:
Klotildligeti Tagóvoda:
Napsugár Óvoda:
ig

azonnal

2015. június 22. - augusztus 23-ig
2015. június 29. - augusztus 23-ig
2015. július 13. - augusztus 1-ig
2015. augusztus 3. - augusztus 23-

28/2015.
(II.10.)

8

az óvodai felvételi körzetek
megállapításáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
óvodai felvételi körzeteket alábbiak szerint határozza meg:
1.

Benedek Elek Óvoda:
 Fényesliget sétány
 Egyetem u.
 Aulich u.
 Batthyány L. u.
 Damjanich u.
 Dessewffy A. u.
 Radnóti M. u.
 Bethlen G. u.
 Zajnáthegyi köz
 Tamási Á. u.
 Fő út eleje a Rét u-ig
 Rét u.
 Kenderesi út
 Béla király út a temetőtől az Egyetem felé
eső része
 Tábor köz
 Árok u. az Akácfa utcától
 Gomba u.
 Gomba köz
 Máriapark u.
 Szántói u.
 Erdősor u.
 Zajnáthegyi u.
 Veres P. u.
 Május 1. u.

2.

Hétszínvirág Tagóvoda
 Álom-völgy utcái (Fenyves u.
Panoráma út, Hrabina út, Bérc u.)
 Vár u.
 Berek u.

Völgy u.

azonnal

Polgármester






















3.
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Iskola u.
Dülő u.
Kálvária u. páratlan oldala
Akácfa u. az Árok utcáig
Hosszúrét
Fő út az iskolától Esztergom irányában
Bartók B. u.
Károlyi M. u.
Balassi B. u.
Szállás u.
Levente u.
Honvéd u.
Erkel F. u.
Zrínyi u.
Liszt F. u.
Hársfa u.
Garancsi u.
Levendula u. (Magdolna-völgy)
Kankalin sétány (Magdolna-völgy)
Vadrózsa sétány (Magdolna-völgy)
Liliom sétány(Magdolna-völgy)

Napsugár Óvoda
 Garancstető és Garancsliget utcái (Római u.
Garancs sétány, Kökény u., Bodzavirág u.,
Csabakirályfi u., Nádorerdő u., József liget u.,
Ráczvölgy u., Lovarda köz)
 Bajcsy-Zs. u.
 Kálvária u. páros oldala
 Béla király út eleje a Temetőig
 Fő út középső része páros és páratlan oldal
 Új u.
 Kinizsi u.
 Temető u.
 Kert u.
 Vasút u.
 Végső u.

4.
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 Juhar fasor (Magdolna-völgy)
 Nyárfa fasor(Magdolna-völgy)
 Ferenc forrás útja (Magdolna-völgy)
 Ferenc forrás köz (Magdolna-völgy)
 Borostyán u. (Magdolna-völgytak)
 Patak sétány (Magdolna-völgy)
 Árvácska sétány (Magdolna-völgy)

Klotildligeti Tagóvoda
 Csabagyöngye sétány
 Kilátó u.
 Domb u.
 Hegy u.
 Mátyás kir. u.
 Ady E. u.
 Munkácsy M. u.
 Munkácsi M. köz
 Kisfaludy u.
 Kossuth L. u.
 Kossuth L. köz
 Dévényi A. u.
 Arany J. u.
 Deák F. u.
 Petőfi S. u.
 Nagybaczoni Nagy. V. u.
 Vörösmarty u.
 Széchenyi u.
 József A. u.
 Szent L. kir. útja
 Wesselényi u.
 Gyöngyvirág u.
 Ibolya u.
 Hóvirág u.
 Gárdonyi G. u.
 Móricz Zs. u.
 Árpádvezér u.
 Álmos vezér u.



















Tompa M. u.
Nárcisz u.
Csévi út
Hegyalja u.
Mária u.
Mária köz
Csokonai u.
Kálmán kir. u.
Attila u.
Szent István kir. útja
Golgota u. (Magdolna-völgy)
Honfoglalás u. (Magdolna-völgy)
Kőris fasor (Magdolna-völgy)
Tó sétány (Magdolna-völgy)
Nádas u. (Magdolna-völgy)
Margaréta köz. (Magdolna-völgy)
Somlyó u. (Magdolna-völgy)

29/2015.
(II.10.)

a Művelődési és Információs
Központ és Könyvtár 2015. évi
programtervének elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Művelődési és Információs Központ és Könyvtár 2015. évi
programtervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal nem
fogadja el.

azonnal

MIKK intézményvezető

30/2015.
(II.10.)

a Művelődési és Információs
Központ és Könyvtár 2015. évi
programtervének átdolgozásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságot, hogy vegye
napirendjére a MIKK 2015. évi programtervét az 1-es számú
melléklet szerinti tartalommal.

azonnal

MIKK intézményvezető

31/2015.
(II.10.)

a KEOP-1.2.0/B-10-2010-0020
számú „Piliscsaba
szennyvíztisztításának
kapacitásbővítése” tárgyú
pályázat csatornarekonstrukció
tervezése és kivitelezése
közbeszerzés bírálatának
elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
KEOP-1.2.0/B-10-2010-0020
számú
„Piliscsaba
szennyvíztisztításának kapacitásbővítése” tárgyú pályázat
csatornarekonstrukció tervezése és kivitelezése közbeszerzési
eljárás bírálatát elfogadja. A közbeszerzési eljárás
eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 76. § (1) bekezdés a)
pontja alapján, mert nem nyújtottak be ajánlatot az eljárásban.

azonnal

Polgármester
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32/2015.
(II.10.)

a Piliscsaba, Károlyi Mihály utca
átnevezéséről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért a Pest Megyei Kormányhivatal PEB/030/21826/2015. számú törvényességi felhívásával Piliscsaba, Károlyi
Mihály utca átnevezése tárgyában.

azonnal

Polgármester

33/2015.
(II.10.)

a Piliscsaba, Károlyi Mihály utca
átnevezéséről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, kérjen állásfoglalást a
Kormányhivataltól arra vonatkozólag, hogy a báró Károlyi
Mihály névre történő utca átnevezése igényel-e utcatábla,
illetve lakcímkártya cserét.

azonnal

Polgármester

34/2015.
(II.10.)

a Piliscsaba, 142/18. hrsz.-ú
ingatlan értékesítéséről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Piliscsaba
Város
Önkormányzat
vagyonáról
és
vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 22/2014. (XI. 10.)
önkormányzati rendeletének 4. § (1) bekezdés e) pontja,
valamint a 4. § (3) bekezdése alapján a Piliscsaba, 142/18.
hrsz.-ú, természetben a Piliscsaba, Liszt Ferenc utca 14. szám
alatt található ingatlant 4.020.000.- Ft forgalmi értéken
értékesíteni kívánja Balogh Brigitta 2081 Piliscsaba, Károlyi
Mihály u. 26. szám alatti lakos, mint vételi szándékot tevő
részére.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére.
Jelen ingatlan értékesítésből származó bevétel kizárólag
ingatlan vásárlásra kerülhet felhasználásra.

azonnal

Polgármester

35/2015.
(II.24.)

a „Testvérváros-program”
elnevezésű pályázaton történő
részvételről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Európai Bizottság Európa a Polgárokért
program keretében meghirdetett „Testvérváros-program”
elnevezésű pályázaton részt kíván venni és pályázatot kíván
benyújtani. A pályázat egyéb finanszírozását a költségvetés
pályázati soráról kívánja finanszírozni.

azonnal

polgármester

36/2015.
(II.24.)

a „Testvérváros-program”
elnevezésű pályázathoz
kapcsolódóan a pályázatíró
kiválasztásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Európai Bizottság Európa a Polgárokért
program keretében meghirdetett „Testvérváros-program”
elnevezésű pályázati felhívásnak megfelelő pályázati
dokumentáció összeállításával és határidőre történő

azonnal

polgármester
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benyújtásával az Inter Grant Kft.-t bízza meg.

37/2015.
(II.24.)

„A legszebb konyhakertek” –
Magyarország legszebb
konyhakertje nevű országos
programhoz való csatlakozásról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy csatlakozik „A legszebb konyhakertek” –
Magyarország legszebb konyhakertje nevű országos
programhoz. a program koordinálásával Rozovits Ferenc
tanácsnokot bízza meg.

azonnal

polgármester

38/2015.
(III.10.)

a lejárt idejű határozatokról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót
elfogadja.

azonnal

polgármester

39/2015.
(III. 10.)

az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló beszámolót.

azonnal

Polgármester

40/2015.
(III.10.)

a 2015. évi költségvetés
előirányzatainak módosításáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 2015. évi költségvetés szolgáltatási során
megjelenő főépítészi tevékenységből ötszázezer forint
kerüljön az általános tartalékba, a Pilis Tv részére az ÁFA
összege az általános tartalékból kerüljön a szolgáltatások
sorra.

azonnal

Polgármester

41/2015.
(III.10.)

a Művelődési és Információs
Központ és Könyvtár 2015. évi
programtervének elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Művelődési és Információs Központ és Könyvtár 2015 évi
programtervét elfogadja azzal a módosítással, hogy a Csabanap időpontja kerüljön összevonásra a Művészeti Fesztivál
időpontjával.

azonnal

Felelős: Polgármester

42/2015.
(III.10.)

az Irmák Kht.-val kötendő
ellátási szerződés megkötéséről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Irmák Kht.-vel kötött ellátási szerződést a 3. sz. mellékletben
található tartalommal meg kívánja kötni, a feladatellátásra a
2015. évi költségvetésben 500.000.- Ft támogatási összeget
elkülönít, és felkéri az Irmák Kht-t, hogy a szolgáltatást 2015.
december 31-ig biztosítsa az azt igénybevevők részére.

azonnal
ő

polgármester
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Felhatalmazza
megkötésére.
43/2015.
(III.10.)

a

polgármestert

az

ellátási

szerződés

1. Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsaba belterületi útjainak kátyúzási és
javítási feladatainak elvégzésére a bekért árajánlatok alapján a
BEL-PA Kft.-t bízza meg, és felhatalmazza Farkas András
polgármestert a szerződés aláírására.

Piliscsabai belterületi utak
kátyúzási és javítási feladatok
kivitelezéséről

azonnal

Felelős: Polgármester

azonnal

Polgármester

2. A kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét a 2014. évi
MÁV beruházáshoz kapcsolódó bizottsági és testületi
határozat értelmében erre fordítandó összeg terhére kell
meghatározni, a fennmaradó összeget pedig vis maior
önrészként kell a költségvetésben szerepeltetni.
44/2015.
(III.10)

az Egyetem utcai társasházak 1.
(1379/2 és 1379/5 hrsz.)
beruházási kérdéseiről

Piliscsaba Város Önkormányzaténak Képviselő-testülete az
Egyetem utca 5. számú társasház (hrsz: 1379/2) beruházásával
kapcsolatban úgy dönt, hogy támogatja a társasház pályázaton
való indulását, valamint támogatja a hőmennyiségmérő fűtési
rendszer kiépítését, lehetőleg a pályázat keretein belül. A
Képviselő-testület javasolja a fűtés költségelszámolásának 6040 % -os módosítását, a hőmennyiség kontra m2 tekintetében.

2.

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
Egyetem utca 9. számú társasház (hrsz: 1379/5.)
beruházásával kapcsolatban támogatja a pályázaton való
indulást.

45/2015.
(III.10.)

Piliscsaba Város közigazgatási
területén a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi
beszerzési eljárás lefolytatásáról,
valamint a pályázati kiírás
elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása tárgyában a
közszolgáltató kiválasztására irányuló helyi beszerzési eljárást
folytat le, és az 1. sz. mellékletben található pályázati kiírás
elfogadja.

Azonnal

Felelős: Polgármester

46/2015.
(III.10.)

a Filmkovács Bt.-vel megkötendő
megbízási szerződés elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.
sz. mellékletben található Piliscsaba Város Önkormányzata és

azonnal

polgármester
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a Filmkovács Bt. között létrejövő megbízási szerződést
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.
sz. mellékletben található Piliscsaba Város Közalapítványa,
Piliscsaba Város Önkormányzata és a Filmkovács Bt. között
létrejövő kezességi szerződést elfogadja, és felhatalmazza
Farkas András polgármestert a szerződés aláírására. A
megbízás ellátásához szükséges összeget a Piliscsaba Város
Közalapítványa
részére
nyújtandó
támogatásként
meghatározott költségvetési sorából biztosítja, annak erejéig.

azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy előkészíti Piliscsaba Város sportkoncepcióját.
Ennek érdekében a Szervezeti és Működési Szabályzatban az
ad hoc bizottságra vonatkozó szabályok szerint működő
munkacsoportot hoz létre, melynek tagjai a Polgármester, a
Fejlesztési Bizottság elnöke és a Humánszolgáltató Bizottság
elnöke.

azonnal

polgármester

a sportkoncepció előkészítéséhez
kapcsolódó adatlap közzétételéről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a sportegyesületek, sportszerveződések
működésének felméréséhez adatlapot tesz közzé 2015. április
15-i válaszadási határidővel.

azonnal

Felelős: polgármester

a főépítészi feladat ellátásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert az Egy Megoldás Építészeti
Kft-vel való, a 3. sz. mellékletben szereplő megbízási
szerződés aláírására az alábbi változtatásokkal:

azonnal

Felelős: polgármester

47/2015.
(III.10.)

a Közalapítvánnyal és a
Filmkovács Bt.-vel megkötendő
kezességi szerződés elfogadásáról

48/2015.
(III.10.)

a sportkoncepció előkészítéséről

49/2015.
(III.10.)

50/2015.
(III.10.)

1. A szerződésbe bekerül, hogy Őrfi József személyesen végzi
a főépítészi feladatokat a szerződés értelmében, alvállalkozót
nem von be a munkába.
2. Az 1. pontból a „főállású munkaidőn kívül történő”
szóösszetétel törlésre kerül.
3. A 13. pontból a technikai felszereltségre vonatkozó
szövegrész törlésre kerül.
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4. A szerződésbe egy újabb pont kerül, amely szerint
amennyiben a kormányrendelet által előírt 6 hónapon belül
nem teszi le a főépítészi vizsgát a megbízott, akkor a
szerződés azonnali hatállyal megszűnik.
51/2015.
(III.10.)

a Piliscsabai Iskolaalapító
Egyesülettel történő
megállapodás megkö

1.

2.

3.

4.

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2. sz. mellékletben található, a Piliscsabai
Iskolaalapító Egyesülettel megkötendő egyezségi
megállapodást
elfogadja
a
következő
kiegészítésekkel.
A törzstőke tekintetében 4.385.000,- Ft, az egyéb
felmerült költségek tekintetében 340.000,- Ft
kifizetését vállalja az önkormányzat.
A kifizetés ütemezése a következő: 2.000.000 Ft
2015. március 31-ig, a fennmaradó összeg pedig
2016. március 31-ig kerül kifizetésre.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
felhatalmazza
a
polgármestert
a
megállapodás aláírására.

azonnal

Felelős: polgármester

52/2015.
(III.10.)

K. B. ZS. kérelméről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kotriczné Baris Zsuzsanna, Piliscsaba, Mária park u. 13. szám
alatti lakos Kotricz Amanda gyermeke iskolai térítési díjának
megfizetésére irányuló kérelmét a 2014. – 2015.-ös tanévben
240.000,- Ft összeggel támogatja. A térítési díjat a 2015. évi
általános céltartalék terhére kívánja finanszírozni.

azonnal

Felelős: polgármester

53 /2015.
(III.26.)

2015. évi közbeszerzési tervről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét elfogadja azzal a
kiegészítéssel, hogy a 2. pontban a csatorna rekonstrukcióra
vonatkozó közbeszerzést is tüntesse fel, melynek becsült
értéke 25 millió Ft, az egyéb eljárásra vonatkozó
megjelenítések változatlanok az egyes pontéval.

azonnal

polgármester

54/2015.
(III.26.)

„Kivitelezési szerződés alapján
csatornarekonstrukció tervezése és
kivitelezése Piliscsaba
közigazgatási területén a KEOP-

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
KEOP-1.2.0/B-10-2010-0020
„Piliscsaba
szennyvíztisztításának
kapacitásbővítése”c.
pályázat
megvalósításához kapcsolódó „Kivitelezési szerződés alapján

azonnal

Polgármester
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1.2.0/B-10-2010-0020 számú
projekt keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlati
felhívásának és
dokumentációjának

csatornarekonstrukció tervezése és kivitelezése Piliscsaba
közigazgatási területén a KEOP-1.2.0/B-10-2010-0020 számú
projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás felhívását és
ajánlati dokumentációját elfogadja.
A Kbt. III. Része szerinti hirdetmény közzététele nélkül
induló, a Kbt. 122/A. §-a szerinti eljáráshoz szükséges
meghívott Vállalkozók az alábbiak:
ÉP-GÉP 2002 Kft. (2209 Péteri, Révai utca 47.)
PENTA Általános Építőipari Kft. (2100 Gödöllő,
Kenyérgyári út 1/E.)
TUNEL Mélyépítő Kft. (1164 Budapest, Csókakő utca 35.)
VIATECH 2000 Parképítő, Építő és Útépítő Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. (1196 Budapest, Jáhn Ferenc utca 94.)

55 /2015.
(III.26.)

017/6 hrsz-ú ingatlanon lévő
szolgalmi jog rendezéséről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
017/6 hrsz-ú ingatlanon lévő vezetékjog rendezésével
kapcsolatban elfogadja a szolgalmi jogra vonatkozó
értékbecslést, melynek összege 223.000.- Ft, valamint a 19 és
fél évre vonatkozó jegybanki alapkamat figyelembevételével
magállapított 477.124.- Ft. késedelmi kamatot.
Felhatalmazza a Polgármestert a mellékletben lévő szolgalmi
jog alapítására vonatkozó megállapodás aláírására. Az összeg
Piliscsaba Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
beruházási sorának – általános céltartalékból biztosítható.

azonnal
Végrehajtásért
Jegyző

56 /2015.
(III.26.)

017/6 hrsz-ú ingatlan művelési
ágának rendezéséről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
017/6 hrsz-ú ingatlan művelési ágának rendezésével
kapcsolatban elfogadja a 1.966.570,- Ft kártérítési igényt és
felhatalmazza a Polgármestert a mellékletben lévő
megállapodás aláírására.
Az összeg Piliscsaba Város Önkormányzatának 2015. évi
költségvetésének egyéb dologi soráról –biztosítható.

azonnal

Polgármester

57/2015.
(III.26.)

T. I. fellebbezéséről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth
István, Piliscsaba, Széchenyi u. 2/A. szám alatti lakos 1. sz.
mellékletben
található,
351-14/2015.
iktatószámú
fellebbezésének részben helyt ad, egyetért a közterületfelügyelő intézkedésével, ugyanakkor a jelenleg kialakult

azonnal

polgármester
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Polgármester
felelős:

helyzetet fenntartja. Továbbá felkéri a tulajdonost, hogy a fák
között elhelyezett egyéb akadályt távolítsa el és a későbbiek
folyamán se helyezzen el akadályt.
58/2015.
(IV.14)

2014. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Esztergomi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

azonnal

Polgármester

59/2015.
(IV.14.)

a Piliscsabai Polgárőr Egyesület
2014. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Piliscsabai Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
A képviselő-testület ezúton köszönetét fejezi ki a
Polgárőrségnek és teljes tagságának, a 2014. évben végzett
önkéntes munkájukért mellyel nagyban hozzájárultak
Piliscsaba Város közbiztonságának fenntartásához.

azonnal

Polgármester

60/2015.
(IV.14.)

a Budaörsi Rendőrkapitányság
Pilisvörösvári Rendőrőrs 2014.
évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrs 2014.
évi munkájáról szóló éves beszámolót elfogadja.

azonnal

Polgármester

61/2015.
(IV.14.)

a lejárt idejű határozatokról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót
elfogadja.

azonnal

polgármester

62/2015.
(IV.14.)

az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2015. március havi beszámolót.

azonnal

Polgármester

63/2015.
(IV.14.)

a KEOP 1.2.0/B/10-2010-0020
pályázat megvalósulásáról és

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
KEOP-1.2.0/B-10-2010-0020 jelű projekt megvalósulásáról és

folyamatos

polgármester
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pénzügyi helyzetéről

pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót tudomásul veszi.

64/2015.
(IV.14.)

a településüzemeltetési feladatkör
negyedéves eredményeiről szóló
beszámoló elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
városüzemeltetési feladatkör negyedéves munkájáról szóló
polgármesteri beszámolót elfogadja.

azonnal

Polgármester

65/2015.
(IV.14.)

a 2014-2015 telén történt hó
eltakarítási és síkosságmentesítési
feladatok ellátásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2014-2015 évi hó eltakarítási és síkosságmentesítési feladatok
elvégzéséről szóló beszámolót elfogadja. Felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a Scarabona Trans Sped Kft.-vel téli hó
eltakarítási és síkosságmentesítésre kötött szerződésben
foglaltak alapján készült bruttó 5.618.480.- Ft összegű számlát
befogadja, a kifizetésre a teljesítésigazolás beérkezését
követően kerüljön sor.

azonnal

Polgármester
Végrehajtásért
Jegyző

66/2015.
(IV.14.)

beszámoló a tervezett és
befejezett fejlesztések
alakulásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
fejlesztésekről szóló 2015. I. negyedévi beszámolót nem
fogadja el, a következő képviselő-testületi ülésre kéri az abban
szereplő összegek korrigálását.

azonnal

Felelős: Polgármester

67/2015.
(IV.14.)

a védőnői szolgálat 2014. évi
beszámolójáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
védőnői szolgálat 2014. évi beszámolóját elfogadja.

azonnal

Felelős: polgármester

68/2015.
(IV.14.)

az adóiroda I. havi adó és
behajtási
tevékenységéről szóló
tájékoztatás elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az első fokú adóhatóság 2015. évi I. havi
tevékenységéről szóló tájékoztatását elfogadja.

azonnal

Felelős: Jegyző

69/2015.
(IV.14.)

a Hauck János Német
Nemzetiségi Iskola beruházásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja a Hauck János Német Nemzetiségi Iskola beruházás
első ütemének megvalósítására készülő engedélyezési tervek

azonnal

Felelős: Polgármester
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felelős:

benyújtását. Felhatalmazza a polgármestert az ehhez
szükséges dokumentumok aláírására, amennyiben Piliscsaba
Német Nemzetiségi Önkormányzata rendelkezésre bocsátja a
beruházás előzetes költségvetését.

70/2015.
(IV.14.)

a Helyi Építési Szabályzat
szolgalmi jogainak és
kiszabályozásainak rendezéséről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Helyi
Építési
Szabályzat
szolgalmi
jogainak és
kiszabályozásainak rendezésére vonatkozó változási vázrajzok
elkészítésére az Erdősor utca kiszabályozására, és a
Csabagyöngye feljáró kiszabályozására a bekért árajánlatok
alapján az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Grund
Gábor földmérőt megbízza.
A megbízás forrása Piliscsaba Város Önkormányzatának
2015. évi költségvetése beruházási sorának – közterület
kisajátításából biztosítható.

azonnal

Felelős: Polgármester

71/2015.
(IV.14.)

a Nagy-kopasz kilátó
elnevezéséről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja a Pilisi Parkerdő javaslata szerinti Nagy-kopasz
kilátónak Dévényi Antal Kilátó névre történő elnevezését.

azonnal

Felelős Polgármester

72/2015.
(IV.14.)

Piliscsaba Német Nemzetiségi
Önkormányzata által történő
Napsugár Óvoda fenntartói
jogának átvételéről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét a Napsugár
Óvoda fenntartói jogának átvételére vonatkozóan nem
támogatja.
Indoklás: Az alkalmazotti közösség és a szülői közösség
állásfoglalása nem olyan társadalmi beágyazottságot
feltételez, amely ezt a kezdeményezést lehetővé tenné.

azonnal

Felelős: polgármester

73/2015.
(IV.14.)

a Nefelejts tanoda kérelméről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Ne Felejts tanoda kérelmét – mely a tanoda
finanszírozás támogatására irányul – kizárólag nyertes
pályázat esetén javasolja támogatni.

azonnal

Felelős: polgármester
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74/2015.
(IV.14.)

a Jókai Mór Általános Iskola és
Piliscsaba Város Önkormányzata
közötti együttműködési
megállapodás jóváhagyásáról

75/2015.
(IV.14.)

az idősek nappali ellátásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Jókai Mór Általános Iskolával, valamint a KLIK
Pilisvörösvári Tankerület és Piliscsaba Város Önkormányzata
közötti közétkeztetés tárgyában 2015. február 5. napján kötött
1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást
jóváhagyja.

azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt,
hogy kezdjen tárgyalásokat a Magyarországi
Evangélikus Egyházzal az idősek nappali ellátása
kötelező
önkormányzati
feladat
biztosítása
érdekében.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kéri a Szociális Gondozó és Családsegítő
Központ vezetőjét, hogy dolgozzon ki olyan komplex
előkészítő anyagot a feladatellátás vonatkozásában,
amely biztosítja az összehasonlíthatóságot a
Magyarországi Evangélikus Egyház ajánlatával.

azonnal

polgármester

azonnal

Felelős: Polgármester

1.

2.

76/2015.
(IV.14.)
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a falumúzeum helyzetéről

1.

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
felkéri
a
Német
Nemzetiségi
Önkormányzatot és a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzatot, hogy a kiállítási tárgyakat
adományozó magánszemélyektől az ajándékozást
igazoló, a tulajdonjogról való lemondást is rögzítő
nyilatkozatokat szerezze be. Az így tulajdonossá váló
Német Nemzetiségi Önkormányzat és Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat ezt követően a
Művelődési Információs Központ és Könyvtár
kezelésébe adhatja a gyűjteményt képező tárgyakat.

2.

Piliscsaba

Város

Önkormányzatának

Képviselő-

77/2015.
(IV.14.)

a Civil Alap pályázat kiírásáról

testülete felhatalmazza a Művelődési Információs
Központ és Könyvtár intézményvezetőjét, hogy a
szükséges dokumentumok birtokában a szakmai
akkreditációs eljárást indítsa meg.
1. Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
piliscsabai civil szervezetek Civil Alapból történő
támogatására vonatkozó, az 1. sz. mellékletben található
pályázati felhívást elfogadja és közzéteszi az alábbi
módosításokkal:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

A „helyi működés” kifejezés helyett a „helyi
tevékenység” szerepeljen
a kiírásban a „párok” szó kerüljön javításra
„pártok”-ra
a kiírás 8. pontjában a „községpolitika” szó helyett a
„településpolitika” szó szerepeljen
a támogatás működési költségek fedezésére nem
fordítható
a hiánypótlásra való felhívás kerüljön kiegészítésre
azzal, hogy az elektronikus levél mellett telefonos
megkeresés is történik a szoros hiánypótlási határidő
miatt
az adatlap III/20. pontjában a szervezet
tevékenységének részletes leírása helyett a szervezet
bemutatása szerepeljen
az adatlap 24. pontjában a 2014. évi helyett a 2013.
vagy 2014. évi beszámoló szerepeljen, mert a civil
szervezetek beszámolójának beadási határideje a
pályázat benyújtási határideje után jár le.
a kapott támogatással való elszámolás határideje
2016. január 31-el legyen meghatározva.

A pályázatok beadási határideje: 2015. május 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. május 25.

3.
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Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete adhoc bizottságot hoz létre a pályázatok előzetes

azonnal

Felelős: polgármester

vizsgálatának feladataira.
Ad-hoc Bizottság tagjai:
Humánszolgáltató Bizottság elnöke – Mocsári Dezső
Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság elnöke – Schromeisz János
Településfejlesztési, Üzemeltetési, Környezetvédelmi és
Informatikai Bizottság elnöke – Styevola István.

78/2015.
(IV.14.)

Zsámbék Város orvosi ügyletének
gépkocsi beszerzéséhez való
hozzájárulásról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy támogatja Zsámbék Város orvosi ügyeletének
gépkocsi beszerzését, melynek mértéke 173.921 forint. A fenti
összeg fedezete az általános tartalék. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.

azonnal

Felelős: polgármester

79/2015.
(IV.14.)

a Pilis Televízió Szolgáltató Kft.vel történő szerződéskötésről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pilis Televízió Szolgáltató Kft.-vel az 1. sz. mellékletben
található szerződést meg kívánja kötni és felhatalmazza a
polgármestert a műsorszolgáltatási szerződés aláírására a
következő módosításokkal:

azonnal

Felelős: polgármester

1.
2.
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az Önkormányzat éves munkaterve legyen a
szerződés 2. sz. melléklete
a szerződés tartalmazza, hogy az 1. sz. melléklet
vonatkozásában Piliscsaba Város Önkormányzata a
változtatás jogát fenntartja, az esetleges változásokat
a Pilis Televízió Szolgáltató Kft-vel legkésőbb az
eseményt megelőző 30. napon közli

3.
4.

a szerződés 8. pontjában a „megtagadása” szó helyett
az „elmulasztása” szó szerepeljen
készüljön szabályzat a hanganyagok felhasználásáról
és tárolásáról, az erre való hivatkozás kerüljön bele a
szerződésbe.

80/2015.
(IV.14.)

Piliscsaba egészségtervének
elkészítéséről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Piliscsaba egészségtervét kidolgozza és felhatalmazza a
polgármestert annak elkészítésére.

azonnal

Felelős: polgármester

81/2015.
(IV.14.)

a Piliscsabai Polgármesteri
Hivatalban 2015. évi igazgatási
szünet elrendeléséről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a
Piliscsabai Polgármesteri Hivatalban 2015. évi igazgatási
szünetet rendel el az alábbiak szerint:

azonnal

Felelős: Polgármester

Nyári:
2015. augusztus 3. napjától - 2015. augusztus 7. napjáig
ügyfélszolgálati ügyeleti rendszer
2015. augusztus 10. napjától - 2015. augusztus 14. napjáig
telefonos ügyeleti rendszer
Téli:
2015. december 23. napjától 2015. december 31. napjáig
telefonos ügyeleti rendszer
működik.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal
zárva tart. Az egyes szervezeti egységek ügyelet útján
biztosítják a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást,
valamint a lakossági ügyfélszolgálatot.

24

82/2015.
(IV.14.)

a Művelődési Információs
Központ és Könyvtár alapító
okiratának módosításáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
államháztartásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.), 8. § (5) bekezdése alapján az 54/2014.
(III. 11.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott
Művelődési és Információs Központ és Könyvtár Alapító
Okiratának módosítását a 1. sz. melléklet alapján elfogadja és
a 2. sz. melléklet alapján az egységes szerkezetű Alapító
Okiratot jóváhagyja.

azonnal

Felelős: polgármester

83/2015.
(IV.14.)

Felcsút Duna-Vértes Társuláshoz
való csatlakozásának
jóváhagyásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának képviselőt-estülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 47. § (2) bekezdése, 89. § (1)-(2)
bekezdése, továbbá a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
vonatkozó rendelkezései alapján - minősített többséggel
hozott határozatával - hozzájárul ahhoz, hogy Felcsút Község
Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltét követően
és a KEOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása
birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.

azonnal

Felelős: polgármester

84/2015.
(IV.14.)

a megyei önkormányzatok
rendkívüli támogatására
és a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására
(ennek keretében a rendkívüli
szociális támogatásra) vonatkozó
pályázatról

azonnal

Felelős: polgármester

85/2015.
(IV.23.)

a UPC Magyarország Kft.-vel
kötendő, hálózat kiépítésére szóló
megállapodás elfogadásáról

azonnal

Felelős: polgármester
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Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására (ennek keretében a rendkívüli
szociális támogatásra) vonatkozó pályázatra 2015. augusztus
15-i benyújtási határidővel kíván pályázatot benyújtani.

1.

Piliscsaba Város Képviselő-testülete a UPC
Magyarország Kft.-vel az 1. sz. mellékletben
található megállapodást meg kívánja kötni, azzal a

1.

86 /2015
(IV.29.)
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az MLSZ Sporttelep Felújítási
Programon való indulásról

feltétellel, hogy a kártalanítás összegét 12.012.000,Ft összegben jelöli meg. A kártalanítás összegét a
megállapodás aláírásától számított 5. napon belül- a
UPC Magyarország Kft. átutalja Piliscsaba Város
Önkormányzatának
számlájára,
továbbá
felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás
aláírására.
A kártalanítás összege a 2015. évi költségvetés
fejlesztési céltartalékába kerüljön elkülönítésre.

1.

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Piliscsabai Sport Egyesületének
a Magyar Labdarúgó Szövetség Sporttelep Felújítási
Programján való indulását. Felhatalmazza a
Polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok
aláírására.

2.

Felkéri a pályázat íróját, hogy az elkészült pályázati
anyagot annak beadást követően a Képviselő-testület
részére mutassa be.

3.

A tervezett beruházás 6.000.000.- Ft önerejét
Piliscsaba Város Önkormányzata nyertes pályázat
esetén a 2015. és a 2016. évi költségvetése terhére a
Fejlesztési alap sorról kívánja biztosítani.

4.

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
felhatalmazza
a
Polgármestert
a
mellékletben szereplő szerződés módosítás aláírására,
azzal a feltétellel, hogy a szerződés határozott
idejeként 2032. június 30. napja kerüljön
megállapításra.

5.

Piliscsaba Város Önkormányzatának képviselőtestülete kéri, hogy a pályázat műszaki tartalma
egészüljön ki a gépészet üzemeltetésének
automatizálására vonatkozó lehetőségek, eszközök

azonnal

Polgármester

beszerzésére, melyek a távfelügyeletet is lehetővé
teszik.

87/2015
(IV.29.)

Piliscsaba-Garancstető
Érdekvédelmi Közhasznú
Egyesület térfigyelő kamera
elhelyezésének támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja a Piliscsaba-Garancstető Érdekvédelmi Közhasznú
Egyesület kérelmét a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére
vonatkozóan. A kiépített kamerarendszert a jogszabályoknak
megfelelően üzemeltetésre az önkormányzat átveszi.
Piliscsaba Város Önkormányzata képviselő-testülete kijelenti,
hogy a kamerarendszer karbantartási, helyreállítási,
beruházási, fenntartási költségeit nem viseli, a kamerarendszer
üzemeltetésével kapcsolatos költségek a PiliscsabaGarancstető Érdekvédelmi Közhasznú Egyesületet terhelik.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására,
melyben rögzítésre kerül a jelszóhoz való hozzáférési jog,
mely az önkormányzat részéről a körzeti megbízottakat és a
közterület-felügyelőt illeti meg.

azonnal

Felelős: Polgármester

88/2015
(IV.29.)

Piliscsaba III. számú felnőtt
háziorvosi körzet helyettesítéséről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul Dr. Kelemen Rita háziorvos gyermekvállalására
tekintettel a Piliscsaba III. számú felnőtt háziorvosi
körzetének helyettes orvossal történő ellátásához Dr. Kacsala
Norbert és Dr. Goda Benedek háziorvosok útján.

azonnal

Felelős: Polgármester

89/2015
(IV.29.)

Piliscsaba III. számú felnőtt
háziorvosi körzetének délutáni
rendelési idejének felülvizsgálata

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri az Egészségügyi Szolgáltató Kft.-t, hogy vizsgálja felül
Piliscsaba III. számú felnőtt háziorvosi körzetének heti két
alkalommal történő délutáni rendelési idő biztosításának
lehetőségét.

azonnal

Felelős: Polgármester

90/2015.
(V.12.)

Tájékoztatás a lejárt határidejű
határozatokról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a tájékoztatást a lejárt határidejű határozatokról

azonnal

Polgármester
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szóló beszámolót.

91/2015.
(V.12.)

az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról

92/2015.
(V.12.)

2014. évi belső ellenőrzési
összefoglaló jelentés elfogadásáról
szóló

93/2015.
(V.12.)

az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének
I-III. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatójáról

94/2015.
(V.12.)

az önkormányzat adóhatósága
anyagi érdekeltségéről

28

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2015. év április havi beszámolót.

azonnal

Polgármester

Jegyző

azonnal

Határidő: azonnal

Polgármester

Határidő: azonnal

Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 49.
§ (1) bekezdés 3a) pontjára hivatkozással a 2014. évi belső
ellenőrzési összefoglaló jelentést jóváhagyja.

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az Önkormányzat és intézményei költségvetésének
2015. I-III. havi teljesítéséről szóló tájékoztatást.

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete jutalék
rendszert kíván bevezetni a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői részére.

95/2015.
(V.12.)

szóló rendelet megalkotásáról

Felkéri a Jegyzőt, hogy a jutalmazási, jutalék rendszer
részleteit dolgozza ki és terjessze elő a Pénzügyi Ellenőrzési
Bizottság soron következő ülésére.

az adóhatóság I-III. havi adó és
behajtási

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az adóhatóság I-III. havi tevékenységéről szóló
tájékoztatást elfogadja.

Határidő: azonnal

Jegyző

1.Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
rendszergazdai támogatói tevékenység ellátására érkezett
árajánlatok közül az összességében legkedvezőbb ajánlatot
adó Infosector Kft. ajánlattevővel javasolja a megbízási
szerződést megkötni.

Határidő: azonnal

polgármester

tevékenységéről szóló
tájékoztatás elfogadásáról

96/2015.
(V.12.)

a rendszergazda támogatói
tevékenység beszerzéséről

2.

29

A következő előirányzat módosítása alkalmával
javasolja a képviselő-testület részére, hogy a 2015.
évi költségvetésben a rendszergazdai támogatói
tevékenység időarányos megbízási díját csoportosítsa
át a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből az
Önkormányzat költségvetésébe.

97 /2015.
(V.12.)

Piliscsaba belterületi utak
kátyúzási munkálatainak
beszámolójáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsaba belterületi utak kátyúzási munkálatainak
beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Polgármester

98 /2015.
(V.12.)

a beruházási célok prioritásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
beruházási célok priorizálását elfogadja azzal a módosítással,
hogy a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola
bővítése a 4. kategóriából a 2. kategóriába lép elő.

Határidő: azonnal

Polgármester

1. Szennyvíztelep pályázat
Szennyvíz pályázat önrész
2. Szent László király úti óvoda beruházás
Közterület kisajátítás
Városüzemeltetési géppark
Hauck János Német Nemzetiségi Iskola bővítése2.500.000
3. Járdaépítés
Közösségi terek (tervezés, koncepció)
Felszíni vízelvezetés
Ingatlan vétel
4. Zöldfelület védelme
Közlekedési váróállomás felújítása (Bajcsy Zs.) 2.000.000
Kenderesi – Fő út csomópont

99/2015.
(V.12.)

30

a közétkeztetési ajánlattételi
felhívás elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
közbeszerzési törvény 2011. évi CVIII. törvény 120. § c)
pontjára figyelemmel az 1. sz. mellékletben található

417.192 .000
43.142 .000
1.500.000
2.000.000
4.000.000

4.000.000
3.500.000
5.500.000
20.000.000
2.500.000
14.000.000

ajánlattételi felhívással a közétkeztetési szolgáltatás ellátására
pályázatot ír ki, azzal a kiegészítéssel, hogy a
házhozszállításra , illetve a házhozszállítás nélküli ellátásra is
kerüljön bekérésre árajánlat a pályázatban.

100/2015.
(V.12.)

a közétkeztetési ajánlattétel
bíráló ideiglenes bizottság
létrehozásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 57. § (3) bekezdése alapján ideiglenes
bizottságot hoz létre a közétkeztetési ajánlatok előzetes
vizsgálatának feladataira.

azonnal

polgármester

Ideiglenes Bizottság tagjai:
Humánszolgáltató Bizottság elnöke – Mocsári Dezső
Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság elnöke – Schromeisz János
Településfejlesztési, Üzemeltetési, Környezetvédelmi és
Informatikai Bizottság elnöke – Styevola István.

101 /2015.
(V.12.)

Polgármester szabadságának
ütemezésének elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/C. § (1) – (3) bekezdésére figyelemmel a polgármester
szabadságának ütemezését a polgármesteri előterjesztés 1. sz.
mellékletének ütemezése szerint elfogadja.

azonnal

Polgármester

102/2015.
(V.12.)

a MIKK Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
államháztartásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.), 8. § (5) bekezdése alapján a 133/2014.
(VI. 17.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott

azonnal

polgármester
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Művelődési és Információs Központ és Könyvtár Szervezeti
és Működési Szabályzatát a 1. számú melléklet alapján
elfogadja, a melléklet alábbi pontjának a módosításával.
-

103/2015.
(V.12.)

104/2015.
(V.12.)

a Szociális Gondozó és
Családsegítő Központ 2014. évi
beszámolójának elfogadásáról

a nyári gyermekétkeztetési
pályázaton való indulásról

„hogy az éves munkaterv kidolgozása a városi
önkormányzat illetékes Bizottsága kulturális és
oktatási koncepciójának megfelelően,”
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Szociális Gondozó és Családsegítő Központ 2014. évi
beszámolóját elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a jelzőrendszeri
tagok, és a családgondozók intézkedései során, amennyiben szükséges - a polgárőri, illetve rendőri
jelenlétet
biztosítani
szíveskedjen,
valamint
a
gyermekjóléti szolgálat helyiségében egy pánikjelző
felszereléséről gondoskodjon.

azonnal

Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat részt vesz a gyermekszegénység elleni
program keretében kiírt nyári gyermekétkeztetés biztosítása
című pályázaton. Felkéri a Polgármestert a pályázat
benyújtására és arra, hogy a feltételek biztosítása érdekében
tegye meg a szükséges előkészítéseket.

azonnal

Jegyző

azonnal

polgármester

1.
2.

A Képviselő-testület az önkormányzati önrész pénzügyi
fedezetét a szociális általános tartalékból kívánja biztosítani.
105/2015.
(V.12.)
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a Piliscsabai Iskolaalapító
Egyesület támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
52/2015. (III.10.) számú határozatát módosítja, olyan
formában hogy a Piliscsabai Iskolaalapító Egyesületet a

Piliscsabai Palánta Általános Iskolába járó piliscsabai
hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását a 2014. - 2015.-ös
tanévben - a mellékletben feltüntetett támogatási szerződéssel
- 240.000,- Ft összeggel támogatja. A térítési díjat a 2015. évi
általános céltartalék terhére kívánja finanszírozni.
106/2015.
(V.12.)

a Piliscsabai Iskolaalapító
Egyesülettel történő
bíróság útján történt egyezségi
megállapodásról
szóló tájékoztatás elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Budakörnyéki Járásbíróság 2015. május 26. napján
1.P.20.813/2014/7. számon hozott egyezségi megállapodást
jóváhagyó végzését tudomásul veszi.

azonnal

polgármester

Az Önkormányzat által 51/2015. (III. 10.) számon hozott
határozatban történő felhatalmazás - a Piliscsabai
Iskolaalapító Egyesülettel kötendő megállapodás polgármester által történő aláírásának okafogyottá válásáról
szóló tájékoztatást elfogadja.

107/2015.
(V.12.)

Piliscsaba, 1724/6. hrsz.-ú
ingatlan értékesítéséről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsaba 1724/6. hrsz.-ú ingatlant hosszú távú fejlesztési
tervei okán 2015. évben nem kívánja értékesíteni.

azonnal

Polgármester

108/2015.
(V.26.)

a 2014. évi Civil Alap pályázaton
támogatott Csabagyöngye
Környezetvédelmi Érdekvédelmi
Egyesület elszámolásának
elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
20/2014. (VI. 18.) számú Szabályzat a Civil Szervezetek
Önkormányzati Támogatásáról szóló szabályzat 6.6. pontjára
figyelemmel a 2014. évben kiírt Civil Alap pályázaton 85.000
Ft összegben támogatott Csabagyöngye Környezetvédelmi
Érdekvédelmi Egyesületnek a felhasznált támogatásról való
elszámolását elfogadja.

azonnal

Polgármester

109/2015.
(V.26.)

a 2014. évi Civil Alap pályázaton
támogatott Deutsche Schule
Piliscsaba Alapítvány
elszámolásának elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
20/2014. (VI. 18.) számú Szabályzat a Civil Szervezetek
Önkormányzati Támogatásáról szóló szabályzat 6.6. pontjára
figyelemmel a 2014. évben kiírt Civil Alap pályázaton 85.000
Ft összegben támogatott Deutsche Schule Alapítványnak a

azonnal

Polgármester
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felhasznált támogatásról való elszámolását elfogadja.

110/2015.
(V.26.)

a 2014. évi Civil Alap pályázaton
támogatott Piliscsabai
Evangélikus Közösség Raffay
Sándor Alapítvány
elszámolásának elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
20/2014. (VI. 18.) számú Szabályzat a Civil Szervezetek
Önkormányzati Támogatásáról szóló szabályzat 6.6. pontjára
figyelemmel a 2014. évben kiírt Civil Alap pályázaton 85.000
Ft összegben támogatott Piliscsabai Evangélikus Közösség
Raffay Sándor Alapítványnak a felhasznált támogatásról való
elszámolását elfogadja.

azonnal

Polgármester

111/2015.
(V.26.)

a 2014. évi Civil Alap pályázaton
támogatott PiliscsabaGarancstető érdekvédelmi
Közhasznú Egyesület
elszámolásának elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
20/2014. (VI. 18.) számú Szabályzat a Civil Szervezetek
Önkormányzati Támogatásáról szóló szabályzat 6.6. pontjára
figyelemmel a 2014. évben kiírt Civil Alap pályázaton 85.000
Ft összegben támogatott Piliscsaba-Garancstető érdekvédelmi
Közhasznú Egyesületnek a felhasznált támogatásról való
elszámolását elfogadja.

azonnal

Polgármester

112/2015.
(V.26.)

a 2014. évi Civil Alap pályázaton
támogatott Piliscsabai
Természetjáró Egyesület
elszámolásának elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
20/2014. (VI. 18.) számú Szabályzat a Civil Szervezetek
Önkormányzati Támogatásáról szóló szabályzat 6.6. pontjára
figyelemmel a 2014. évben kiírt Civil Alap pályázaton 85.000
Ft összegben támogatott Piliscsabai Természetjáró
Egyesületnek a felhasznált támogatásról való elszámolását
elfogadja.

azonnal

Polgármester

113/2015.
(V.26.)

a Csabagyöngye
Környezetvédelmi Érdekvédelmi
Egyesület támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2015. évben kiírt Civil Alap pályázaton részt vett
Csabagyöngye Környezetvédelmi Érdekvédelmi Egyesületet
100.000 Ft támogatásban részesíti.

azonnal

Polgármester

114/2015.
(V.26.)

a Sárközy Péter Alapítvány a
Biokulturáért támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2015. évben kiírt Civil Alap pályázaton részt vett
Sárközy Péter Alapítvány a Biokulturáért civil szervezetet
60.000 Ft támogatásban részesíti.

azonnal

Polgármester
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115/2015.
(V.26.)

a Deutsche Schule Piliscsaba
Alapítvány támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2015. évben kiírt Civil Alap pályázaton részt vett
Deutsche Schule Alapítványt 100.000 Ft támogatásban
részesíti.

azonnal

Polgármester

116/2015.
(V.26.)

a Piliscsaba-Garancstető
érdekvédelmi Közhasznú
Egyesület támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2015. évben kiírt Civil Alap pályázaton részt vett
Piliscsaba-Garancstető érdekvédelmi Közhasznú Egyesületet
100.000 Ft támogatásban részesíti.

azonnal

Polgármester

117/2015.
(V.26.)

a Piliscsabai,Cserkész,
Lovas,Kulturális, Szabadidő-és
Sport Egyesület támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2015. évben kiírt Civil Alap pályázaton részt vett
Piliscsabai Cserkész, Lovas, Kulturális, Szabadidő- és Sport
Egyesületet 100.000 Ft támogatásban részesíti.

azonnal

Polgármester

118/2015.
(V.26.)

a Harangért Alapítvány
támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2015. évben kiírt Civil Alap pályázaton részt vett
Harangért Alapítványt 70.000 Ft támogatásban részesíti.

azonnal

Polgármester

119/2015.
(V.26.)

a Piliscsabai Hétszínvirág Óvoda
Alapítvány támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2015. évben kiírt Civil Alap pályázaton részt vett
Piliscsabai Hétszínvirág Óvoda Alapítványt 100.000 Ft
támogatásban részesíti.

azonnal

Polgármester

120/2015.
(V.26.)

a Piliscsabai Németek Kulturális
Egyesülete támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2015. évben kiírt Civil Alap pályázaton részt vett
Piliscsabai Németek Kulturális Egyesületét 60.000 Ft
támogatásban részesíti.

azonnal

Polgármester

121/2015.
(V.26.)

a Piliscsabai Természetjáró
Egyesület támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2015. évben kiírt Civil Alap pályázaton részt vett
Piliscsabai
Természetjáró
Egyesületet
100.000
Ft
támogatásban részesíti.

azonnal

Polgármester
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122/2015.
(V.26.)

123/2015.
(V.26.)

124/2015.
(V.26.)
125/2015.
(V.26.)
126/2015.
(V.26.)

a D.A.D.A Gyermek- és
Ifjúságvédelmi Közhasznú
Egyesület támogatásáról
a Piliscsabai Táncház Egyesület
támogatásáról

a Shindo Sportegyesület
támogatásáról
a Magyar Cserkészszövetség
támogatásáról
a Piliscsabai Művészeti
Alapítvány támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2015. évben kiírt Civil Alap pályázaton részt vett
D.A.D.A Gyermek- és Ifjúságvédelmi Közhasznú Egyesületet
100.000 Ft támogatásban részesíti.

azonnal

Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2015. évben kiírt Civil Alap pályázaton részt vett
Piliscsabai Táncház Egyesületet 100.000 Ft támogatásban
részesíti.

azonnal

Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2015. évben kiírt Civil Alap pályázaton részt vett
Shindo Sportegyesületet 60.000 Ft támogatásban részesíti.

azonnal

Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2015. évben kiírt Civil Alap pályázaton részt vett
Magyar Cserkészszövetség 70.000 Ft támogatásban részesíti.

azonnal

Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2015. évben kiírt Civil Alap pályázaton részt vett
Piliscsabai Művészeti Alapítványt 100.000 Ft támogatásban
részesíti.

azonnal

Polgármester

127/2015.
(V.26.)

a Piliscsabai Evangélikus
Közösség „Raffay Sándor”
Alapítványa támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2015. évben kiírt Civil Alap pályázaton részt vett
Piliscsabai Evangélikus Közösség „Raffay Sándor”
Alapítványát 100.000 Ft támogatásban részesíti.

azonnal

Polgármester

128/2015.
(V.26.)

a Klotildligeti Óvodáért
Alapítvány támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2015. évben kiírt Civil Alap pályázaton részt vett
Klotildligeti Óvodáért Alapítványt 80.000 Ft támogatásban
részesíti.

azonnal

Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2015. évben kiírt Civil Alap pályázaton részt vett
Piliscsabai Sportegyesületet 100.000 Ft támogatásban
részesíti.

azonnal

Polgármester

129/2015.
(V.26.)
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a Piliscsabai Sportegyesület
támogatásáról

130/2015.
(V.26.)

a Pilis Taekwondo Sportegyesület
támogatási kérelmének
elutasításáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2015. évben kiírt Civil Alap pályázaton részt vett Pilis
Taekwondo Sportegyesületet támogatási kérelmét elutasítja,
mert a pályázati kiírás alapján csak Magyarországi bírósági
nyilvántartásba vett piliscsabai székhelyű, illetve országos,
regionális, megyei szervezetek piliscsabai szervezettel is
rendelkező civil szervezetei támogathatók.

azonnal

Polgármester

131/2015.
(V.26.)

Támogatási szerződés
módosításáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Támogatási Szerződés 6.) pontja egészüljön ki azzal,
hogy a támogatottnak a támogatás felhasználásáról készített
elszámolásban igazolnia kell, hogy a támogatás összege nem
haladja meg a támogatási szerződésben meghatározott
felhasználási cél összes költségének 70 %-át.

azonnal

Polgármester

132/2015.
(V.26.)

2015. évben fel nem használt civil
pályázatok támogatási
pénzmaradványának
felhasználásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2016. január 31. napja után a 2015. évi Civil Alap
pályázat elkülönített költségvetési során esetlegesen
fennmaradó pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselőtestület döntsön.

azonnal

Polgármester

133/2015.
(V.26.)

a gyermekétkeztetés feltételeit
javító fejlesztések támogatására
vonatkozó pályázaton való
indulásról és a pályázat
önerejéről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja
a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására
vonatkozó pályázaton való indulást.
A tervezett beruházás önerejét - mely 699.002.-Ft összeg Piliscsaba Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetés
terhére a Beruházások pályázati soráról kívánja biztosítani.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges
nyilatkozatok aláírására és a pályázat benyújtására.

134/2015.

a Dr. Göllner Mária Waldorf
Egyesülettel történő

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján az

azonnal

polgármester
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(VI.9.)

megállapodásról

135/2015.
(VI.9.)
a Dr. Göllner Mária Waldorf
Egyesülettel történő
megállapodásról

136/2015.
(VI.9.)

az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról

137/2015.
(VI.9.)

az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról

138/2015.
(VI.9.)

a munkabér bankszámlára
utalásából adódó
költségtöbbletről
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előterjesztésben foglalt 2003-2014. évekre elmaradt hátralékot
26.050.000.- Ft összegben ismeri el, és a következő
részletekben fizeti meg:
- 2015. évben egy db. ingatlan tulajdonjogának átadásával
5.500.000 forint értékben,
- 2016. évben 5.500.000 forint átutalásával,
- 2017. évben 5.500.000 forint átutalásával,
- 2018. évben 5.500.000 forint átutalásával,
- 2019. évben a hátralévő 4.050.000 forint átutalásával.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a piliscsabai 211. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:5 §-a
alapján birtokvédelmi eljárás megindítását kezdeményezi.

azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló 2015.
május havi beszámolót.

azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót.

azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
birtokvédelmi eljárás megindítása ügyében eljárjon.

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 79/A. § (1) bekezdésére figyelemmel a Napsugár
Óvoda közalkalmazottai részére 3 évre visszamenőleg
(2011-2013 évekre vonatkozóan) a munkabér bankszámlára

utalása miatt felmerült többlet költségek megtérítését
engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy a többletköltségek
igazolása banki igazolás alapján történjen, valamint, hogy a
Napsugár Óvoda intézményvezetője a költségtöbblet
fedezetét az intézmény 2015. évi költségvetésében
átcsoportosítással oldja meg.

139/2015.
(VI.9.)

az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének
I-IV. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatójáról

140/2015.
(VI.9.)

szúnyogirtás szolgáltatás
beszerzéséről
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Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

azonnal

Polgármester

Piliscsaba
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
elfogadja az Önkormányzat költségvetésének 2015. I-IV. havi
teljesítéséről szóló Hivatali tájékoztatót.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy Piliscsaba belterületének 550 hektár területére
szúnyogirtási szolgáltatás beszerzése érdekében a benyújtott
árajánlat alapján az ajánlatot adó Rónai György Diósd, Szegfű
utca 18. szám alatti egészségügyi gázmestert vállalkozót bízza
meg a szúnyogirtási munkálatok elvégzésére 522.500.- Ft
összegben, melynek pénzügyi fedezetét a 2015. évi
költségvetés környezetvédelmi alap terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
szerződés aláírására.

141/2015.
(VI.9.)

a KEOP-1.2.0/B-10-2010-0020
számú „Piliscsaba
szennyvíztisztításának
kapacitásbővítése” tárgyú
pályázat csatornarekonstrukció
tervezése és kivitelezése
közbeszerzés bírálatának
elfogadásáról

1.

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a PENTA Általános
Építőipari Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út
1/E.) ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel az
ajánlat
az
ajánlattételi
felhívásban
és
dokumentációban foglalt előírásoknak megfelel, az
ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és
az ajánlattevő - az ajánlattételi felhívásban
meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint
műszaki, illetőleg szakmai szempontok igazolása
alapján - a szerződés teljesítésére alkalmas.

2. Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a TUNEL Mélyépítő Kft.
(1164 Budapest, Csókakő utca 35.) ajánlattevő
ajánlata érvényes, mivel az ajánlat az ajánlattételi
felhívásban és dokumentációban foglalt előírásoknak
megfelel, az ajánlattevő nem áll a kizáró okok
hatálya alatt, és az ajánlattevő - az ajánlattételi
felhívásban meghatározott pénzügyi és gazdasági,
valamint műszaki, illetőleg szakmai szempontok
igazolása alapján - a szerződés teljesítésére
alkalmas.
3. Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a jelen közbeszerzési
eljárás eredményes.
4. Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az ajánlattételi felhívás 11.
pontjában meghatározott értékelési szempont alapján
a jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a
PENTA Általános Építőipari Kft. (2100 Gödöllő,
Kenyérgyári út 1/E.) lett, mivel az ajánlatkérő
számára a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be, melynek
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azonnal

Polgármester

díja az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet
mértékére is figyelemmel az ajánlatkérő számára
megfelelő, teljesíthető és megvalósítható.

142/2015.
(VI.9.)

a közmunkaterv elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja a 2015. év 6-12. hónapja közötti
közmunkatervet azzal a kiegészítéssel, hogy a 2016. évi
közmunkaterv előkészítésébe a közmunkaprogramban
résztvevő lehetséges személyekről statisztikákat készít,
pénzügyi számításokat végez a begyűjtött adatok alapján és
folyamatos statisztikai adatfelmérést végez a beszámolók
alapján.

2015. december 31.

Felelős: polgármester

143/2015.
(VI.9.)

a Piliscsaba 1877. hrsz–ú
ingatlanon fennálló
elővásárlási jogról való
lemondásról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
nyilatkozik, hogy a Piliscsaba 1877. hrsz.-ú, természetben
Piliscsaba, Kálvária u. 1. szám alatt található ingatlanon az
épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 25. § alapján biztosított - harmadik
személlyel szemben fennálló - elővásárlási jogával nem kíván
élni tárgyi adásvételt illetően. Ezen ingatlanon a jövőben is
fenn kívánja tartani elővásárlási jogát.

azonnal

Polgármester
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144/2015.
(VI.9.)

Római Katolikus Nagytemplom
tornyának felújításához való
hozzájárulásról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy támogatja a Római Katolikus Nagytemplom
eredeti templomsisak visszaállítását, a pénzügyi támogatás
mértékéről és módjáról az engedélyek birtokában hoz döntést.
Felkéri a polgármestert, hogy az építési engedélyek és a
műemléki hozzájárulás birtokában legalább 3 ajánlatot
juttasson
el
a
Településfejlesztési,
Üzemeltetési,
Környezetvédelmi és Informatikai Bizottsága részére
véleményezés érdekében.

azonnal

Polgármester

145/2015.
(VI.9.)

az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések
támogatására vonatkozó
pályázaton való indulásról és a
pályázat önerejéről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatására irányuló pályázaton indulni kíván.
A tervezett beruházás önerejét – mely 1.500.000.- Ft –
Piliscsaba Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetés
terhére a Fejlesztési és pályázati alap sorról kívánja
biztosítani.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges
nyilatkozatok aláírására és a pályázat beadására.

azonnal

Felelős: Polgármester

146/2015.
(VI.9.)

a vízelvezetési koncepció
pályázati kiírásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri
továbbdolgozásra a vízelvezetési koncepció elkészítéséhez a
pályázati kiírást, műszakilag és gazdaságilag alaposan
megfogalmazott ajánlatadóval kapcsolatos elvárásokat,
valamint bírálati szempontokat részletezve, a műszaki
tartalom és a megvalósíthatóság ütemezésével.

azonnal

Felelős: Polgármester

147/2015.
(VI.9.)

Aklihegy testvértelepüléssé
fogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a kárpátaljai Aklihegyet testvértelepülésévé
fogadja.
Továbbá felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen pályázat
benyújtásáról a ’Határtalanul Kárpátaljai Akcióprogram’
keretében.
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polgármester
azonnal

Felelős: polgármester

148/2015.
(VI.9.)

GlaxoSmithKline Kft-vel kötött
Cervarix vakcina értékesítéséről
szóló szerződés felmondásának
elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
GlaxoSmithKline Kft.-vel 2011. július 13. napján Cervirax
vakcina értékesítése tárgyában kötött szerződés – a
GlaxoSmithKline Kft. által 2015. május 7. napján
kezdeményezett 30 napos felmondási idővel történő –
felmondását tudomásul veszi, tekintettel arrra, hogy a
Cervarix vakcina bekerült a Nemzeti Védőoltási Programba.

149/2015.
(VI.9.)

Irmák Közhasznú Nonprofit Kftvel kötendő támogatási szerződés
megkötéséről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Irmák Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő támogatási
szerződést a 2. számú mellékletben található tartalommal meg
kívánja kötni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.

azonnal

polgármester

150/2015.
(VI.9.)

a Piliscsaba, Károlyi Mihály utca
elnevezéséről

Piliscsaba
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
kinyilatkoztatja, hogy Piliscsaba, Károlyi Mihály utcanév
névadója alatt báró Károlyi Mihály (1585-1626) főispánt kell
érteni.
Elrendeli, hogy a közterületek elnevezéséről és a házszámmegállapítás szabályairól szóló 13/2014. (VIII.27.) számú
önkormányzati rendelete 6-7. §-aira figyelemmel a jelenleg
kihelyezett Károlyi Mihály utcanév táblái alatt kiegészítő
táblát helyezzen el az alábbi szövegezéssel: „Az utca
névadója: báró Károlyi Mihály (1585-1626) Szatmár megye
főispánja”.
Piliscsaba Városfejlesztési és Üzemeltetési Intézménye a tábla
kihelyezését a döntést követő 30 napon belül végezze el.

azonnal

Polgármester

151/2015.

Piliscsaba Város

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy

azonnal

polgármester
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azonnal

(VI.16.)

Önkormányzatának
tehergépjármű beszerzéséről

dönt, hogy elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő
ajánlati felhívást és felkéri a Polgármestert az ajánlatok
bekérésére az alábbi Vállalkozóktól:
-

Ford Solymár-Szalay Kft. (20813, Solymár,
Sport u. 23.)
Porsche Tatabánya (2800 Tatabánya, Győri
út 39-41.)
Árendás Kft. – Solymár (2083, Solymár, Patak u.
4.)
Scarabona Trans-Sped Kft. (2081 Pilisjászfalu,
Hrsz. 015/34.)

Az ajánlati felhívás a haszongépjármű beszerzésére,
finanszírozására és esetleges bérleti szerződés megkötésére
irányul.

152/2015.
(VI.16.)

a Dicséretes Piliscsabai Porta cím
döntésére bíráló ideiglenes
bizottság létrehozásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi
kitüntető címek alapításáról és azok adományozásának
rendjéről szóló 23/2014. (XII.1.) önkormányzati rendeletének
9. § (3) bekezdése alapján a Dicséretes Piliscsabai Porta cím
elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálása céljából bíráló
bizottságot hoz létre
A Képviselő-testület a bíráló bizottságba az alábbi tagokat
delegálja:
- Styevola István,
- Simon Gyula
- Rozovits Ferencet.
A bizottság elnökének Rozovits Ferencet jelöli ki.
A bizottság cím elnyerésére vonatkozó javaslatát 2015. július
5. napjáig köteles a Polgármesternek eljuttatni.

azonnal

polgármester

153/2015.

a Díszpolgári cím, a Piliscsabáért
Emlékplakett, a Dicséretes

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert a Díszpolgári cím, a Piliscsabáért Emlékplakett,

2015. év

polgármester
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(VI.16.)

Piliscsabai Porta, A Piliscsaba
Közösségének Szolgálatáért
elismerő cím, Piliscsaba
Vállalkozója Díj adományozására
vonatkozó teljes körű kimutatás.

a Dicséretes Piliscsabai Porta, a Piliscsaba Közösségének
Szolgálatáért elismerő cím , Piliscsaba Vállalkozója Díj
adományozására vonatkozóan 1990. évre visszamenőleg
állítson össze egy teljes körű kimutatást, amelyben a nevek
mellett a méltatások is évek szerint szerepeljenek.

154/2015.
(VI.16.)

a Díszpolgári cím adományozása
tekintetében felmerült személyes
érintettség miatt

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy Kretz Roland képviselőt – tekintettel a
Díszpolgári cím adományozása tárgyában bejelentett
személyes érintettségére – nem zárja ki a szavazásból.

155/2015.
(VI.16.)

a Díszpolgári cím adományozása
tekintetében felmerült érintettség
miatt

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy Bácskai Beáta alpolgármester asszonyt –
tekintettel a Díszpolgári cím adományozása tárgyában
bejelentett személyes érintettségére – nem zárja ki a
szavazásból.

156/2015.
(VI.16.)

Piliscsaba Város Díszpolgára cím
adományozásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elutasítja Piliscsaba Város Díszpolgári cím adományozása
tárgyában a Humánszolgáltató Bizottság Ay Tiborné
személyére vonatkozó javaslatát.

azonnal

polgármester

157/2015.
(VI.16.)

Piliscsaba Város Díszpolgára cím
adományozásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elutasítja Piliscsaba Város Díszpolgári cím adományozása
tárgyában Farkas András polgármester Kretz István
személyére vonatkozó javaslatát.

azonnal

polgármester

Piliscsabáért Emlékplakett
adományozásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elutasítja Piliscsaba Város Emlékpakett adományozása

azonnal

polgármester
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tárgyában Farkas András polgármester Ay Tiborné személyére
vonatkozó javaslatát.

158/2015.
(VI.16.)
159/2015.
(VI.16.)

Piliscsabáért Emlékplakett
adományozásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elutasítja Piliscsaba Város Emlékplakett adományozása
tárgyában Farkas András polgármester Schönek Jánosné
személyére vonatkozó javaslatát.

azonnal

polgármester

160/2015.
(VI.16.)

Piliscsabáért Emlékplakett
adományozásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
városi kitüntető címek alapításáról és azok adományozásának
rendjéről szóló 23/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet 10.
§-ában foglaltak alapján Csontos Gáborné piliscsabai lakos
részére a Piliscsabáért Emlékplakettet adományozza.

azonnal

polgármester

161/2015.
(VI.16.)

Piliscsabáért Emlékplakett
adományozásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elutasítja Piliscsaba Város Emlékplakett adományozása
tárgyában Farkas András polgármester Bindes Ferenc
személyére vonatkozó javaslatát.

azonnal

polgármester

162/2015.
(VI.16.)

Piliscsabáért Emlékplakett
adományozásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elutasítja Piliscsaba Város Emlékplakett adományozása
tárgyában Farkas András polgármester Endrődi Emma Rita
személyére vonatkozó javaslatát.

azonnal

polgármester

163/2015.
(VI.16.)

Piliscsaba Vállalkozója Díj
adományozásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
városi kitüntető címek alapításáról és azok adományozásának
rendjéről szóló 23/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet 11.
§-ában foglaltak alapján Bicskei Sándorné piliscsabai
vállalkozó részére a Piliscsaba Vállalkozója Díjat
adományozza.

azonnal

polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Jegyzőt, hogy a rendeletnek megfelelő formában készítsen
előterjesztést a következő képviselő-testületi ülésre a

azonnal

jegyző

164/2015.
(VI. 16.)
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a Piliscsaba Közösségének
Szolgálatáért elismerő cím

adományozása

Piliscsaba Közösségének
adományozása tekintetébe.

165/2015.
(VI.29.)

a Dicséretes Piliscsabai Porta cím
adományozásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
városi kitüntető címek alapításáról és azok adományozásának
rendjéről szóló 23/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet 9. §ában foglaltak alapján a Piliscsaba, Mátyás király u. 47.
szám alatti ingatlannak ítéli oda a Dicséretes Piliscsabai Porta
címet.
Felkéri a polgármestert, hogy a címet igazoló oklevelet és
emléktáblát ünnepélyes keretek között adja át a pályázó
tulajdonosnak.

azonnal

polgármester

166/2015.
(VI.29.)

a Dicséretes Piliscsabai Porta cím
adományozásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
városi kitüntető címek alapításáról és azok adományozásának
rendjéről szóló 23/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet 9. §ában foglaltak alapján a Piliscsaba, Ady Endre u.26. szám
alatti ingatlannak ítéli oda a Dicséretes Piliscsabai Porta címet.
Felkéri a polgármestert, hogy a címet igazoló oklevelet és
emléktáblát ünnepélyes keretek között adja át a pályázó
tulajdonosnak.

azonnal

polgármester

167/2015.
(VI.29.)

a 23/2014. (XII.1.) önkormányzati
rendelet 9.§-ának módosításáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy kerüljön figyelembe vételre a városi kitüntető
címek alapításáról és azok adományozásának rendjéről szóló
23/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet 9. §-ában foglaltak,
lehetőség szerint a feltárt fontos információk alapján a
létesítéstől függően az aktuális helyi építési szabályzatnak
megfelelően.

azonnal

polgármester

168/2015.
(VI.29.)

Piliscsaba Közösségének
Szolgálatáért cím
adományozásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
városi kitüntető címek alapításáról és azok adományozásának
rendjéről szóló 23/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet 7. és
8. §-ában foglaltak alapján Hársfalviné Berecz Ilona
piliscsabai köztisztviselő részére a Piliscsaba Közösségének

azonnal

polgármester
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Szolgálatáért

elismerő

cím

Szolgálatáért címet adományozza.
A kitüntető cím adományozásával járó nettó 50.000.- Ft-ot a
Polgármesteri Hivatal költségvetésének jutalom soráról
biztosítja.

169/2015.
(VII. 7.)

a közétkeztetési pályázat
elbírálásáról

170/2015.
(VII. 7.)

a Dr. Széllinger Bt. iskolaorvosi
szerződésének
meghosszabbításáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a közétkeztetési pályázatok közül az összességében
legkedvezőbb ajánlatot adó Liget Konyha Nonprofit Kft
ajánlatát fogadja el, egyben felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozási szerződés aláírására.

azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
hozzájárul a Hauck János Német Nemzetiségi Általános
Iskola, a Jókai Mór Általános Iskola, a Páduai Szent Antal
Általános Iskola, a Napsugár Óvoda és a Szent László Óvoda
tanulói számára az iskolaorvosi feladatok ellátására a Dr.
Széllinger Bt-vel 2015. augusztus 31. hatállyal 2016.
augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozó megbízási
szerződés meghosszabbításához és felhatalmazza a
polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

azonnal

Felelős: polgármester

azonnal

Felelős: polgármester

Havi költségeinek megtérítésére maximum 8000.- Ft/hó
összeget biztosít, mely összeg kifizetése az általános
céltartalék terhére valósuljon meg.
Továbbá felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg az
iskolaorvosi rendelőben az internet elérhetőségének
biztosítását.

171/2015.
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a Mezőgazdasági Erdészeti
Szakképző Iskola és Kollégium,
FVM Gyakorlóiskola tanulói

1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr.
Jakab Erika feladat ellátás elutasítására irányuló nyilatkozatát
tudomásul veszi.

(VII. 7.)

számára az iskolaorvosi feladatok
ellátására irányuló pályázat
kiírásáról

2. Az előterjesztés mellékletét képező 2. számú melléklet
szerinti tartalommal pályázatot ír ki a Mezőgazdasági
Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium, FVM
Gyakorlóiskola tanulói számára az iskolaorvosi feladatok
ellátásának biztosítása érdekében.

172/2015.
(VII. 7.)

Szociális Gondozó és Családsegítő
Központ által megbízott
pszichológus alkalmazásáról

Piliscsaba
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
jóváhagyja a Szociális Gondozó- és Családsegítő Központ,
valamint Zelei Zsolt gyermek pszichológus között kötendő
2015. szeptember 1. és 2016. június 15. időszakra vonatkozó
megbízási szerződést, mely határozott időtartamra heti 5
órában (havi 20 órás) 4000/Ft/óra bruttó megbízási díj
összeggel kerül megkötésre.
A megbízási díj forrása az SZGCSK 2015. évi költségvetése
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata
terhére biztosítható.

azonnal

Felelős: polgármester

173/2015.
(VII. 7.)

Szociális Gondozó- és
Családsegítő Központ által
történő logopédus megbízása

Piliscsaba
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
hozzájárul a Szociális Gondozó és Családsegítő Központ és
Fekete
Magdolna
Anna
logopédus
szerződésének
meghosszabbításához a 2015. szeptember 1. és 2016. június
15. közötti időszakára 3.000 Ft/óra bruttó megbízási díjjal.
A megbízási díj forrása az SZGCSK 2015. évi költségvetése
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata
terhére biztosítható.

azonnal

Felelős: polgármester

174/2015.
(VII. 7.)

Piliscsaba Város Közalapítványa
beszámolója elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
Piliscsaba Város Közalapítványának a közalapítvány vagyoni
helyzetéről, gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

azonnal

Felelős: Polgármester

175/2015.
(VII. 7.)

a Piliscsabai Napsugár Óvoda
2014. évi és a 2015. évi I. féléves
beszámolója elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsabai Napsugár Óvoda 2014. évi és a 2015. év első félévi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

azonnal

Felelős: Polgármester
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176/2015.
(VII. 7.)

a Piliscsabai Palánta Általános
Iskola 2014. évi és 2015. első
félévi tájékoztatója elfogadásáról

177/2015.
(VII. 7.)

a Páduai Szent Antal Általános
Iskola 2014. évi és a2015. első
félévi tájékoztatója elfogadásáról

178/2015.
(VII. 7.)

a Hauck János Német
Nemzetiségi Iskola 2014. évi és a
2015. év első félévi tájékoztatója
elfogadásáról

179/2015.
(VII. 7.)

a Jókai Mór Általános Iskola
2014. évi és a 2015. év első félévi
tájékoztatója elfogadásáról

180/2015.
(VII. 7.)

az átruházott hatáskörben hozott
határozatok elfogadásáról

181/2015.
(VII. 7.)

az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének
I-V. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatója elfogadásáról

182/2015.

a Dr. Göllner Mária Waldorf
Egyesülettel kötendő
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Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsabai Palánta Általános Iskola 2014. évi és a 2015. év
első félévi tájékoztatóját elfogadja, azzal a kiegészítéssel,
hogy kérjen be létszámadatokat a jelenleg iskolába járó, illetve
a következő tanévre beiratkozó piliscsabai gyermekekre
irányulóan.

azonnal

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Páduai
Szent Antal Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola 2014. évi és a 2015. év első félévi
tájékoztatóját elfogadja.

azonnal

Felelős: polgármester

azonnal

Felelős: Polgármester

azonnal

Felelős: Polgármester

azonnal

Felelős: Polgármester

azonnal

Felelős: Polgármester

azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hauck
János Német Nemzetiségi Iskola 2014. évi és a 2015. év első
félévi tájékoztatóját elfogadja.

Piliscsaba
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Bizottsága a Jókai Mór Általános Iskola 2014. évi és a 2015.
év első félévi tájékoztatóját elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2015. év június havi beszámolót.

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az Önkormányzat költségvetésének 2015. I-V. havi
teljesítéséről szóló tájékoztatóját.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
a Dr. Göllner Mária Waldorf Egyesülettel kötendő
megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal,

(VII. 7.)

megállapodás elfogadásáról

az alábbi kiegészítés mellett:
Ahol a szerződésben „a fent megjelölt összegek teljesítéseként
az összegek Megbízó bankszámláján történő megterhelését
fogadják el” mondat szerepel, helyette „a fent megjelölt
összegek teljesítéseként az összegek Megbízó bankszámláján
történő jóváírását fogadják el” mondat szerepeljen.
A 2015. évben a Dr, Göllner Mária Waldorf Egyesület részére
átutalásra kerülő összeg az önkormányzat 2015. évi
költségvetése általános céltartalék előirányzata terhére
kerüljön kifizetésre.

183/2015.
(VII. 7.)

a 135/2015. (VI. 9.) számú
képviselő-testületi határozatának
hatályon kívül helyezéséről

184/2015.
(VII. 7.)

Piliscsaba Város
Önkormányzatának
tehergépjármű beszerzéséről

185/2015.
(VII. 7.)
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az „Európa a polgárokért
program – Városok hálózatai”
elnevezésű pályázaton történő

azonnal

Felelős: polgármester

1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy az önkormányzati tehergépjármű
beszerzése tekintetében a Ford Solymár - Szalay Kft.
ajánlatát fogadja el.
A beszerzési ár 6.705.600.- Ft. Az ajánlat részletei
kerüljön csatolásra a határozathoz.
2.A gépjármű beszerzés során a sárga-villogó
figyelmeztető jelzés kerüljön figyelembe vételre.
3.Az ajánlatban vállalt határidőt meghaladó időszakra az
ajánlatadó biztosítson az
ajánlatkérő számára
díjmentesen, a megrendelt gépjárművel azonos, vagy
hasonló paraméterekkel rendelkező gépjárművet.

azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Európai Bizottság és a Tempus Közalapítvány által az
„Európa a polgárokért program – Városok hálózatai”
elnevezésű pályázaton részt kíván venni és pályázatot nyújt

azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Képviselő-testülete a 135/2015. (VI. 9.)
számú képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.

részvételről

186/2015.
(VII. 7.)

a „Európa a polgárokért
program – Városok hálózatai”
elnevezésű pályázathoz
kapcsolódóan a pályázatíró
kiválasztásáról

187/2015.
(VII. 7.)

„Adásvételi szerződés alapján
csatornatisztításra és duguláselhárításra alkalmas célgép
beszerzése a KEOP-1.2.0/B-102010-0020 számú projekt
keretében” tárgyú közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívásának és
dokumentációjának elfogadásáról

188/2015.
(VII. 7.)

vízelvezetési koncepció pályázati
kiírásáról
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be.
A pályázat egyéb finanszírozását az önkormányzat 2015. évi
költségvetése pályázati előirányzata terhére kívánja
finanszírozni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására, Tázer Marianna képviselő Asszony szakmai
irányításának igénybevétele mellett.
azonnal

Felelős: polgármester

azonnal

Felelős: Polgármester

2015. július 17.

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Európai Bizottság és a Tempus Közalapítvány által az
„Európa a Polgárokért program – Városok hálózatai”
elnevezésű pályázati felhívásnak megfelelő pályázati
dokumentáció összeállításával és határidőre történő
benyújtására kérjen be ajánlatokat 2015. július 17. napjáig
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
KEOP-1.2.0/B-10-2010-0020
„Piliscsaba
szennyvíztisztításának
kapacitásbővítése”c.
pályázat
megvalósításához kapcsolódó „Adásvételi szerződés alapján
csatornatisztításra és dugulás-elhárításra alkalmas célgép
beszerzése a KEOP-1.2.0/B-10-2010-0020 számú projekt
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás felhívását és ajánlati
dokumentációját elfogadja.
A Kbt. III. Része szerinti hirdetmény közzététele nélkül
induló, a Kbt. 122/A. §-a szerinti eljáráshoz szükséges
meghívott Vállalkozók az alábbiak:
- MU
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt,
hogy a tájékoztatás egészüljön ki az előtervre,
tanulmánytervre vonatkozó résszel, valamint a műszaki
feltételrendszer megfogalmazásában a Mérnöki Kamara által
nyilvántartott szakmai tervezési jogosultság
megfogalmazásában, mely 10 napon belül kerüljön kiküldésre.
A személyek megkeresése tekintetében a Magyar Mérnöki
Kamara területileg illetékes nyilvántartásából Piliscsaba
településhez legközelebb eső nyilvántartottak közül legalább 5
fő kerüljön megkeresésre.

189/2015.
(VII. 7.)

a Piliscsaba 1512/1 hrsz-ú
ingatlan MÁV vagyonkezelésbe
adás feltételeinek
meghatározásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyileg
védett Piliscsaba 1512/1 hrsz. szám alatti ingatlannak a
tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. és a MÁV Zrt, mint vagyonkezelő között megkötött
vagyonkezelési szerződésbe a következő kiegészítést
javasolja:
1. A védett természeti területen végzett munka a védett értéket
és a terület jellegét nem változtathatja meg.
2. A védett természeti területen a védelmet érintő beavatkozás
csak a jegyző és a polgármester engedélyével történhet.
3. A polgármester és a jegyző véleményét és szakértői
állásfoglalást kell kérni védett területen lévő fák állapotát
érintő munkavégzés megkezdése előtt, valamint építési
engedély kérelem benyújtását megelőzően. Fák kivágása
építkezés miatt csak kivételes esetben engedélyezhető.
4. Piliscsaba közigazgatási területén, magánterületen
mellmagasságban mért, 10 cm-nél vastagabb törzsátmérőjű
erdei fát kivágni csak a jegyző engedélye alapján lehet. A
jegyző döntését megelőzően köteles a kivágásra kérelmezett
erdei fáról vagy facsoportról szakértői véleményt kérni, és
ennek alapján dönteni. 10 cm-nél vékonyabb törzsátmérőjű
erdei fa engedély nélkül kivágható.
5. Élő erdei fát csak kivételes esetben szabad kivágásra
engedélyezni.
6. A közterületi fák kivágásának engedélyezésére és
pótlásukra, a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.
(XII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.
7. Minden állampolgár köteles az ingatlana elé közterületre
ültetett fát, bokrot, virágot jó gazda gondosságával ápolni,
hőség napokon heti rendszerességgel öntözni.
8. Aki magánterületen élő erdei fát vág ki köteles a kivágott
fa helyett a mellmagasságban mért törzsátmérő nagyságának
megfelelően 10 cm-enként 1 db suháng vagy koronás fát
szakszerűen elültetni a jegyző által meghatározottak szerint
(helyre, időben, fafajból, stb.).
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azonnal

Felelős: polgármester

9. Közterületen kivágott fával (gyümölcsfa, erdei fa) a
polgármester rendelkezik.
10.Közterületre fát, bokrot, cserjét ültetni és a közterületet
parkosítani a polgármester engedélyezésével és előírásai
szerint lehet.
11. A tulajdonosnak ingatlana területén az alábbi fa telepítési
távolságokat kell betartania az ingatlan határától:
- belterületen:
a) szőlő, valamint 2 méternél magasabbra nem növő
gyümölcs- és egyéb bokor (élő sövény) esetén 0,5
méter;
b) 4 méter maximális magasságig növő gyümölcs- és
egyéb fa esetén 1 méter;
c) 4 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa,
valamint gyümölcs- és egyéb bokor (élő sövény) esetén
3 méter;
- külterületen:
a) szőlő, köszméte, ribizke- és málnabokor esetén 0,80
méter,
b) minden egyéb bokor (mogyoró, stb.) esetében 2,00
méter;
c) birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében
2,50 méter;
d) törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilvaés mandulafa esetében 3 méter;
e) a vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá
kajszibarack esetében 3,00 méter;
f) cseresznyefa esetében 4, 00 méter;
g) dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt
gyümölcsfa esetében 5,00 méter;
h) erdei 4 méternél magasabbra nem növő fa és cserje
esetében 4,00 méter;
i)
erdei 4 méternél magasabbra növő fa és cserje
esetében 5,00 méter.
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190/2015.
(VII. 7.)

a tervezett fejlesztések
alakulásáról szóló beszámoló
elfogadásáról

191/2015.
(VII. 7.

a KEOP 1.2.0/B/10-2010-0020
pályázat megvalósulásáról és
pénzügyi helyzetéről szóló
beszámoló elfogadásáról

192/2015.
(VII. 7.)

Piliscsabai Sportegyesület
beszámolójáról

azonnal

Felelős: Polgármester

folyamatos
ter

Felelős: polgármes

a

azonnal

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
fejlesztésekről szóló 2015. II. negyedévi beszámolót
elfogadja.

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP1.2.0/B-10-2010-0020 jelű projekt megvalósulásáról és
pénzügyi helyzetéről szóló beszámolóját tudomásul veszi.

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Piliscsabai Sportegyesület beszámolóját elfogadja.

193/2015.
(VII.7.)

a német nemzetiségi
önkormányzattal
kötendő együttműködési
megállapodásról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §
(2) bekezdésére figyelemmel elfogadja a német nemzetiségi
önkormányzattal az együttműködési megállapodást az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

azonnal

Felelős: polgármester

194/2015.
(VII.7.)

a roma nemzetiségi
önkormányzattal
kötendő együttműködési
megállapodásról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §
(2) bekezdésére figyelemmel elfogadja a roma nemzetiségi
önkormányzattal az együttműködési megállapodást az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

azonnal

Felelős: polgármester

195/2015.
(VII.7.)

a szlovák nemzetiségi
önkormányzattal
kötendő együttműködési
megállapodásról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §
(2) bekezdésére figyelemmel elfogadja a szlovák nemzetiségi
önkormányzattal az együttműködési megállapodást az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

azonnal

Felelős: polgármester

196/2015.

a Nemzetiségi Önkormányzatok

Piliscsaba

azonnal

Felelős: polgármester
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Város

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

(VII.7.)

197/2015.
(VII.7.)

képviselőinek köztartozás
mentességéről

Helyi Esélyegyenlőségi program
áttekintéséről

felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy a megállapodás aláírása előtt
győződjön meg a Nemzetiségi Önkormányzat vezetőinek,
képviselőinek köztartozásmentes adózok listáján való
szerepléséről.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdésében foglalt
kötelezettségének eleget téve a Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának elfogadásáról szóló 141/2013. (VII.09.) számú
határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot
áttekintette és jelenleg változatlan formában jóváhagyja.

azonnal

Felelős: polgármester

azonnal

Felelős: Polgármester

Az áttekintés során megállapította, hogy a Helyi
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata szükségessé vált,
különös tekintettel a nagycsaládosok és a fogyatékkal élők
helyzetének vizsgálatára.
A Képviselő-testület a felülvizsgálat határidejéül 2015.
december 15. napját határozza meg.
198/2015.
(VII. 7.)

a szúnyogirtás szolgáltatás
megrendeléséről

199/2015.
(VII. 7.)

a szúnyogirtás szolgáltatás
megrendeléséről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri
Piliscsaba Városüzemeltetését, hogy vizsgálja meg mely
területeken indokolt a szúnyogirtás. Kérjen be ajánlatot a
szúnyog szelektív biológiai , illetve kémiai irtásra ezekre a
területekre vonatkozóan. Felhatalmazza a polgármestert, hogy
az árajánlatok alapján 800.000.- Ft összeg erejéig hozzon
döntést a szúnyogirtás ügyében.

azonnal

Felelős: Polgármester

200/2015.
(VII.7.)

Bukta Ferenc felperessel történő
megállapodás megkötéséről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy Bukta Ferenc felperes Piliscsaba Város
Önkormányzat alperes ellen a Budakörnyéki Járásbíróság előtt
9.P20458/2013.
ügyszám
alatt
folyamatban
lévő

azonnal

Felelős: Polgármester
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Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
140/2015. számú határozatot hatályon kívül helyezi.

a

birtokvédelmi ügyben az előterjesztés 2. számú mellékletében
foglalt Bukta Ferenc felperessel történő egyezségi
megállapodást nem fogadja el.

201/2015.
(VII. 27.)

A SZIGÜ Temetőüzemeltető Kftvel kötött kegyeleti
közszolgáltatási szerződés
módosításáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft-vel 2011.
november 2-án megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés
módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja azzal a
módosítással, hogy a 4.10. pont esetében a koncepció
elkészültét követő szófordulat helyett a – fenti határidőtől
számított – kifejezés szerepeljen.

azonnal

Felelős: polgármester

202/2015.
(VII. 27.)

a temető fejlesztési koncepció
elkészítésének határidejéről

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy készüljön koncepció a temető fejlesztéssel
kapcsolatban. A fejlesztési koncepció elkészítési határideje
2015. november 1-je legyen.

2015. november 1.

Felelős: polgármester

203/2015.
(VII. 27.)

a vis maior pályázat önerő
biztosításáról

azonnal

Felelős: Polgármester

azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2015. évi vis maior pályázat
önerejét 4.636.834.- Ft összegben határozza meg.
A káresemény teljes forrásösszetétele:
saját forrás:
4.636.834.- Ft
vis
maior
10.174.605.- Ft
össz. költség
14.811.439.- Ft

204/2015.
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Piliscsaba Város
Önkormányzatának
hitelfelvételéről, valamint a

támogatási

igény:

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a tehergépjármű vásárlás 50 %-os önerejét a
beruházások (városüzemeltetés géppark) sorról biztosítja, a

(VII. 27.)

Kormányzati hozzájárulás
megkéréséről

fennmaradó összeget hitel/lízing felvételével a mellékelt
ajánlat alapján 48 havi törlesztéssel kívánja kiegyenlíteni.
Felkéri a polgármestert, hogy a Kormány hozzájárulását a
szerződéstervezet alapján kérje meg.

205/2015.
(VII. 27.)

a 2015. évi járdaprogram
keretein belül megvalósuló
munkák megvalósulásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a Szent László utcai, valamint a Fő út Iskola utcai járdaépítés keretében az egységárakra
vonatkozóan a legkedvezőbb egységárakat a Bel-Pa Kft. adta.
Ezért az új alábbi műszaki tartalom ismeretében, új ajánlat
kérést követően felhatalmazza a Polgármestert, hogy rendelje
meg a Bel-Pa Kft-től a két járdaszakasz kivitelezési munkáit.
- Az óvodai járdaszakasz tekintetében a műszaki
tartalom: 2,1 m széles járda és két gépkocsi behajtó
viacolorral történő burkolása, valamint a köztes
szakaszok szürke színű zúzott kővel történő borítása.
Figyelemmel a kivitelezés során a meglévő fák
állagmegóvására.
- A Fő út - Iskola utcai járdaszakasz tekintetében a
járda csatlakozzon a jelenlegi buszmegálló
kialakításához. Végszelvénye az Iskola utca - Fő út
sarkán lévő kerítést követő 1.5 méteren álljon meg. A
vízelvezetés zárt rendszerben a járda kiépítése alatt
történjen. A vízelvezetés tovább vezetéséig kerüljön
a járdaszakaszt követő területen – ami jelenleg
parkoló – egy szikkasztó meder kialakításra.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a települési önkormányzatok rendkívüli szociális
támogatása pályázaton részt vesz. A támogatási összeg
igénylése 5 M forint, melynek felhasználására a téli tűzifa
támogatást jelöli meg.

206/2015.
(VII. 27.)

a települési önkormányzatok
rendkívüli szociális támogatása
pályázaton való részvételről

azonnal

Felelős: polgármester

azonnal

polgármester

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatói okiratot a nyertes
pályázat esetén aláírja.
207/2015.
(IX.
8.)
számú
határozata
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Dr.
Széllinger
Eszter
gyermekorvosnak a gyermekorvosi
tevékenység
ellátásáról
szóló
beszámolója elfogadásáról és a
gyermekorvosi ellátás bővítésének

1. Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr.
Széllinger Eszter gyermekorvosnak a gyermekorvosi tevékenységéről
készített beszámolóját elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a gyermekorvosi rendelőben a

lehetőségeiről

az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról

208/2015.
(IX.
8.)
számú
határozata

209/2015.
(IX.
8.)
számú
határozata

a 2015. I. félévi beszámolóról

210/2015.
(IX.
08.)
számú
határozata

az adóhatóság I-VI. havi adó-és
behajtási
tevékenységéről szóló tájékoztatás
elfogadásáról

211/2015.
(IX.
8.)
számú
határozata

az Önkormányzat
2015. évi
költségvetésének
I-VII. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatójáról

.

.

212/2015.
(IX.8.)
számú
határozata

a
környezetvédelmi
alap
felhasználásáról szóló beszámolóról

213/2015.
(XI.8.)
számú

pályázatíró
cég
kiválasztására
vonatkozó
ajánlati
felhívás
elfogadásáról
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közvetlen telefonvonal kialakításának a lehetőségét vizsgálja meg.

azonnal

Polgármester

azonnal

Polgármester

: azonnal

Jegyző

azonnal

Polgármester

azonnal

Polgármester

azonnal

polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az
átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló 2015. év
augusztus havi beszámolót.

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az
önkormányzat és intézményei 2015. I. félévi beszámolóját

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adóhatóság IVI. havi tevékenységéről szóló tájékoztatását elfogadja.

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Önkormányzat költségvetésének 2015. I-VII. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatóját

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
elfogadja a pályázatíró cég kiválasztása tárgyában elkészített ajánlati
felhívást az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal. Felkéri

a polgármestert, hogy gondoskodjon az ajánlattételi felhívásnak az
önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Piliscsabai Polgár
önkormányzati újságban történő közzétételéről.
A beérkezett ajánlatok elbírálására előkészítő bizottságot hoz létre,
melynek tagjai:
Schromeisz János Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság elnöke,
Mocsáry Dezső Humánszolgáltató Bizottság elnöke,
Styevola István Településfejlesztési, Üzemeltetése,
Környezetvédelmi és Informatikai Bizottság elnöke.

határozata

214/2015.
(IX.
8.)
számú
határozata

A SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft.
2014. évre vonatkozó beszámolójáról

215/2015.
(IX.
8.)
számú
határozata

a településüzemeltetési feladatkör
féléves
eredményeinek
beszámolójának elfogadásáról

216/2015.
(IX.
8.)
számú
határozata

a tervezett fejlesztések alakulásáról
szóló beszámolóról

217/2015.
(IX.
8.)
számú
határozata

a KEOP-1.2.0/B-10-2010-0020 számú
„Piliscsaba
szennyvíztisztításának
kapacitásbővítése” tárgyú pályázat
csatornatisztításra
és
duguláselhárításra
alkalmas
célgép
beszerzésének
közbeszerzés
bírálatának elfogadásáról

218/2015.
(IX.
8.)
számú
határozata

a vis maior
biztosításáról
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azonnal

polgármester

azonnal

Polgármester

azonnal

Polgármester

azonnal

Polgármester

azonnal

Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. 2014. évre vonatkozó beszámolóját
elfogadja.

Piliscsaba
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
városüzemeltetési feladatkör féléves munkájáról szóló polgármesteri
beszámolót elfogadja.

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztésekről
szóló 2015. III. negyedévi beszámolót elfogadja.

pályázat

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP1.2.0/B-10-2010-0020 számú „Piliscsaba szennyvíztisztításának
kapacitásbővítése” tárgyú pályázat csatornatisztításra és duguláselhárításra alkalmas célgép beszerzése közbeszerzési eljárás bírálatát
elfogadja. A közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja a
Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mert nem nyújtottak be
ajánlatot az eljárásban. Továbbá felkéri a polgármestert a támogatási
szerződés módosításának aláírására.

önerő
Piliscsaba város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 203/2015. (VII. 27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

219/2015.
(IX.
8.)
számú
határozata

a vis maior pályázat önerő
biztosításáról

azonnal
Piliscsaba város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a
Belügyminisztériumhoz.
Piliscsaba Város területén 2015. június 9-én történt özönvízszerű
esőzés miatt belterületi önkormányzati utakban nagymértékű károk
keletkeztek.
A rendkívüli időjárás okozta károk felszámolásának költségeit az
Önkormányzat a feszes költségvetése miatt önerejéből megoldani
nem tudja, teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása, illetve
e védekezés költségei jelentősen meghaladják, így vis maior pályázat
segítségével kívánja a kötelező feladata ellátását biztosító
tulajdonelemek helyreállításának, költségeit kiegyenlíteni.
A vis maior eseménnyel érintett belterületi önkormányzati utak:
Wesselényi utca (436 hrsz.)
Kálmán király útja (330 hrsz.)
Petőfi Sándor utca (734 hrsz.)
Vörösmarty utca (703 hrsz.)
Bethlen Gábor utca (1529/8 hrsz.)
Mátyás király útja (1168/1 hrsz.)
Jókai utca
(621 hrsz.)
A káresemény forrásösszetétele:
saját forrás: 4.635.501.- Ft
vis maior támogatási igény: 10.174.605.- Ft
összköltség: 14.810.106.- Ft
A károk helyreállításának tervezett összköltsége 14.810.106.-Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat önerőből nem tudja biztosítani.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett
vagyonelem a tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat
biztosítással nem rendelkezik.

61

Polgármester

Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.
Vállalja a károsodott utaknak a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal ezt a
feladatát nem tudja ellátni.
A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2015. évi
költségvetéséről szóló 8/2015. (III. 11.) önkormányzati rendeletében
biztosítja.
220/2015.
(IX.
8.)
számú
határozata

a piliscsabai 1496. és 2005. hrsz-ú
ingatlanokra
vonatkozóan
elbirtoklási iránti per megindításáról

221/2015.
(IX.
8.)
számú
határozata

temető arculati koncepció tervének
kidolgozása
céljából
szakmai
bizottság létrehozásáról

222/2015.
(IX. 8.)
számú
határozata

a Levente utcai óvoda
visszakapott helyiségének
hasznosításáról

223/2015.
(IX.
8.)
számú
határozata

a
Levente
visszakapott
hasznosításáról
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utcai
óvoda
helyiségének

azonnal

Polgármester

2015. november 1

polgármester

2015. november 30.

polgármester

2015. november 30

polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a piliscsabai 1496. és a 2005. helyrajzi számú ingatlanokra
vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
5:44 §-a alapján elbirtoklás iránti per megindítását kezdeményezi.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temető arculati
koncepció tervének kidolgozása céljából szakmai bizottságot hoz
létre.
A Képviselő-testület a bizottságba az alábbi tagokat választja:
Styevola István képviselő,
Kretz Roland képviselő,
Őrfi József főépítész,
Győri Gábor PIVI Intézményvezető
Rohonci Péter PIVI munkatárs.
A bizottság elnökének Styevola Istvánt jelöli ki.
A szakmai bizottság a fenti említett temető arculati koncepció tervet
2015. november 1. napjáig köteles a Polgármesternek eljuttatni.

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Levente utcai óvoda visszakapott helyiségének
tornaszobaként
hasznosítja
a
végleges
funkció
meghatározásáig.

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Levente utcai óvoda visszakapott helyiségének
hasznosítása, illetve Piliscsaba hosszú távú bölcsőde- és
óvodaépítési koncepciótervének kidolgozására bizottságot állít
fel.

A bizottsági tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
-

Mocsáry Dezső a Humánszolgáltató Bizottság elnöke
Schromeisz János a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság elnöke
Styevola István a Településfejlesztési, Üzemeltetési,
Környezetvédelmi és Informatikai Bizottság elnöke
Tázer Mariann képviselő
Győri Gábor PIVI intézményvezető
Őrfi József főépítész.
A bizottság elnökének Mocsáry Dezsőt jelöli ki.
A bizottság a koncepcióterv 2015. november 30. napjáig
köteles a Polgármesternek eljuttatni.

224/2015.
(IX.
8.)
számú
határozata

a
Mezőgazdasági
Erdészeti
Szakképző Iskola és Kollégium, FVM
Gyakorlóiskola tanulói számára az
iskolaorvosi feladatok ellátására
pályázat ismételt kiírásáról

225/2015.
(IX.
8.)
számú
határozata

a Szociális Gondozó és Családsegítő
Központ vezetőjének az Idősek Napja
előkészületeiről
szóló
tájékoztatójáról

226/2015.
(IX.
8.)
számú
határozata

a telefonhasználati szabályzat
elfogadásáról

227-z/2015.
(IX.
8.)
számú
határozata
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a Piliscsaba 4/9. hrsz–ú ingatlanon
fennálló elővásárlási jogról való

azonnal

polgármester

azonnal

polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vezetékes és
rádiótelefonok használatának rendjére vonatkozó szabályzatot az 1.
számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

: azonnal

polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy nyilatkozik,
hogy a Piliscsaba 4/9. hrsz-ú, természetben Piliscsaba, Szabadság tér
4-9. szám alatt található ingatlanon az épített környezet kialakításáról

azonnal

polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az 1. számú melléklet szerinti tartalommal ismételten pályázatot ír ki
a Mezőgazdasági Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium, FVM
Gyakorlóiskola tanulói számára az iskolaorvosi feladatok ellátására.

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális
Gondozó és Családsegítő Központ vezetőjének Idősek Napja
előkészületeiről készített tájékoztatóját elfogadja.

lemondásról

228/2015.
(IX.
15.)
számú
határozata

a Piliscsabai Jókai Mór Általános
Iskola technikai dolgozóinak
átvételéről döntés

229/2015.
(IX.
15.)
számú
határozata

a Piliscsabai Jókai Mór Általános
Iskola működési költségeiről

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 25. §-ában
biztosított – harmadik személlyel szemben fennálló – elővásárlási
jogával, jelen adásvétel esetében nem kíván élni.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola állományában lévő 2 fő
technikai dolgozót (1 takarítónő, 1 gondnok) 2015. szeptember 1.
napjával, jogutódlással, áthelyezés nélkül átveszi a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtól. A két dolgozó a Munka
Törvénykönyve alapján kerül alkalmazásra a jelenleg megállapított
munkabéren, határozatlan időre.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a
Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskolában állományban lévő 2 fő
technikai dolgozót (1 takarítónő, 1 gondnok) 2015. szeptember 1.
napjával a PIVI állományába helyezi, így a PIVI létszámát 2 fővel
megnöveli.
A 2 fő dolgozó személyi bérét és járulékait a következő előirányzat
módosításkor át kell csoportosítani a PIVI-hez.

azonnal

polgármester

azonnal

Polgármester

azonnal

polgármester

A Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola működési költségei
elkülönítetten kerüljenek kimutatásra.

230/2015.
(IX.15.)
számú
határozata

a Hauck János Német Nemzetiségi
Általános Iskola támogatásáról

A bér és a működési költségek fedezete az Önkormányzaton belül a
2015. évi költségvetés 12. számú mellékletben szereplő „Magyar
Államkincstár (iskolák támogatása)” támogatási soron tervezett
költségvetési intézmények részére elkülönített összeg (mely a 4
hónapra 9.308 ezer forint).
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 5
millió forint összeggel (2015. évben együttesen 7,5 millió forint
összeggel) támogatni kívánja Piliscsaba Német Nemzetiségi
Önkormányzatát a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola
Piliscsaba, Templom tér 7. szám alatti 1878. és 1879. helyrajzi számú
ingatlanokon történő beruházás befejezése céljából. Az ezt tartalmazó
Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő támogatási
szerződést elfogadja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal, azzal a kiegészítéssel, hogy a 14. pontban feleket
kötelezi arra, hogy 2015. október 30-ig vagyonkezelési szerződést
kössenek, valamint a beruházás a rendkívüli kazáncserére, tűzjelző
rendszer kiépítésére és a füstelvezető rendszer kiépítésére
vonatkozzon.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Az
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átutalásra

kerülő

összeg

az

Önkormányzat

2015.

évi

költségvetésének fejlesztési céltartalék előirányzata terhére kerüljön
megfizetésre.
231/2015.
(IX.15.)
számú
határozata

vállalkozói
oszlop
tulajdonosi
megadásáról

létesítéséhez
hozzájárulás

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Piliscsabai Vállalkozók CÉH Egyesülete által építeni kívánt
vállalkozói oszlop végleges helyének meghatározásáig – a mely 3
éven belül megtörténik – tulajdonosi hozzájárulását adja oszlop
állítására (az előterjesztéshez mellékelt tervdokumentációban
foglaltak szerint) a tulajdonában lévő piliscsabai 1236/4 helyrajzi
számú (Csaba kert) területére. A tulajdonosi hozzájárulás 2018.
szeptember 1. napjáig érvényes.

azonnal

polgármester

A tulajdonosi hozzájárulás csak abban az esetben adható ki,
amennyiben a Piliscsabai Vállalkozók CÉH Egyesülete
felhatalmazott képviselője nyilatkozik a jelenlegi telepítés és a
végleges helyszín kijelölést követő 3 hónapon belüli áthelyezés teljes
költségének vállalásáról
232/2015.
(IX.15.)
számú
határozata

a Polgármesteri Hivatal pénzügyi
átvilágításának lefolytatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pénzügyi
átvilágítás lefolytatását kezdeményezi a Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak körében a 2014. szeptember 1. – 2015. szeptember 1.
közti időszakra vonatkozóan. Felkéri a polgármestert, hogy kérjen be
árajánlatot, a feladatra megfelelő jogosítványokkal rendelkező
cégektől a holnapi nap folyamán. Az árajánlatok beérkezésének
határideje 2015. szeptember 18. A legkedvezőbb árajánlatot adó (50
% legolcsóbb ajánlat, 50 % szakmai felkészültség) két céggel kössön
szerződést a feladat elvégzésére úgy, hogy a jelentés október 1-ig
készüljön el, és az októberi Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság ülésére
kerüljön előterjesztésre. A feladat forrása a működési céltartalék.

azonnal

polgármester.

233/2015.
(IX.15.)
számú
határozata

Virágh
Norbertné
tanulmányi
költségeihez való hozzájárulásról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola igazgatója, Virágh Norbertné
részére bruttó 150.000 forinttal járul hozzá tanulmányainak
finanszírozásához.

: azonnal

: polgármester

azonnal

polgármester

Az átutalásra kerülő összeg az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének Jókai Általános Iskola működési költségeinek
előirányzata terhére kerüljön megfizetésre.
234/2015.
(IX.17.)
számú
határozata

Piliscsaba Város Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyletéhez
kitekintő határozatáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évet
követő évekre vonatkozó bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó fizetési
kötelezettségeinek várható összegét az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerint határozza meg.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2015. évi költségvetési
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rendeletében a fentieket a 18. sz. mellékletben vezesse át.
235/2015.
(IX.17.)
számú
határozata

Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft-vel
kötendő megállapodás elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft-vel az előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti tartalommal a megállapodást elfogadja.

azonnal

polgármester

azonnal

polgármester

azonnal

Polgármester

Határidő: 30 napon belül

Felelős: polgármester

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Az 500.000.- Ft összegű késedelmi kamatkövetelést az
Önkormányzat
a 2015. évi költségvetés általános tartalék
előirányzata terhére kívánja megfizetni

236/2015.
(IX.
23.)
számú
határozata

237/2015. (X.
7.)
számú
határozata

a Jegyző jogviszony megszüntetésére
vonatkozó
megállapodáshoz
szükséges felhatalmazásról

az MLSZ Országos Pályaépítési
Program IX. ütemén való indulásról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a jegyző jogviszony megszüntetésére vonatkozó
megállapodás aláírására az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal az ülésen elhangzott módosítások mellett.
A fentiek kifizetése a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetés
személyi juttatások előirányzata terhére történik.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete indulni kíván a
Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt Országos Pályaépítési
programon.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt és Piliscsaba Város Fejlesztési és
Üzemeltetési Intézményét, hogy a Sportegyesület bevonásával a
pályázat előkészületi munkálatait kezdje meg.
A pályázaton való indulás saját forrása várhatóan 6.000.000.- Ft,
melyet Piliscsaba Város Önkormányzatának 2016. évi
költségvetésének „Fejlesztési céltartalék” soráról kívánja biztosítani.
A pályázati biztosítékot, 200.000,-Ft-ot, Piliscsaba Város
Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének „Fejlesztési
céltartalék” soráról kívánja biztosítani.

238/2015.
(X. 13.)
számú
határozata

66

a 2015. június 9-i viharkárokkal
kapcsolatos kárigényekről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2015. június 9-i viharkárokkal kapcsolatos kárigények
elbírálására előkészítő bizottságot hoz létre, melynek tagjai
Styevola István, Schromeisz János, Kretz Roland, a PIVI egy
munkatársa, a Biztosító egy képviselője. A bizottság 30 napon
belül köteles megtenni javaslatát.

239/2015.
(X. 13.)
számú
határozata

a 2015. június 9-i viharkárokkal
kapcsolatban Simigné Tanka Éva
kárigényéről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015.
június 9-i viharkárokkal kapcsolatban Simigné Tanka Éva
Piliscsaba Mátyás király u 34/A. szám alatti károsult
benyújtott által kárigény alapján felajánlja a károsultnak,
hogy a készüljön egy részletes szakértői vélemény. A
szakértői vélemény költségének 50 %-át az önkormányzat
finanszírozza. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges
nyilatkozatok aláírására, illetőleg a számlával igazolt szakértői
díj 50 %-nak kifizetésére.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: polgármester

A szakértői véleménynek 30 napon belül el kell készülnie.
240/2015.
(X. 13.)
számú
határozata

az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2015. év szeptember havi beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

241/2015.
(X. 13.)
számú
határozata

a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló
beszámolóról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
készült beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

242/2015.
(X. 13.)
számú
határozata

az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének
I-VIII. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatójáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja Önkormányzat költségvetésének 2015. I-VIII. havi
teljesítéséről szóló tájékoztatóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

243/2015.
(X. 13.)
számú
határozata

a fogászati ellátásról szóló
beszámoló elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Salgó
Mariann és dr. Geiszelhardt Márton fogorvosoknak a fogászati
ellátásról készített beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

244/2015.
(X. 13.)
számú
határozata

idősek nappali ellátásáról

1. Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri
a polgármestert és a Humánszolgáltató Bizottság elnökét,
hogy 15 napon belül folytasson le tárgyalásokat az

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester
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evangélikus egyházzal a fenti tárgyú feladat ellátására
vonatkozóan és tárja fel az ezzel kapcsolatos költségeket,
illetve a megoldás részleteit.
2. Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy kérjen be
árajánlatokat a Bajcsy-Zsilinszky út 44. szám alatti (volt
erdészház) épület átalakítására vonatkozóan 15 napon belül,
annak érdekében, hogy a bizottságok tárgyalhassák a
következő üléseiken.
3. Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri
a polgármestert, illetve a SZGCSK vezetőjét, Bálint Odettet,
hogy a működési költségekre vonatkozóan készítsenek
részletes számításokat, az összehasonlíthatóság érdekében.

245/2015.
(X. 13.)
számú
határozata

a Piliscsabai Jókai Mór Általános
Iskola átadás-átvételi
megállapodás
módosításáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola átadás-átvételi
megállapodás módosítását elfogadja az 1. sz. melléklet szerinti
tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

246/2015.
(X. 13.)
számú
határozata

a Piliscsabai Jókai Mór Általános
Iskola vagyonkezelői szerződés
megszüntetéséről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola vagyonkezelői
szerződésének megszüntetését elfogadja a 2. sz. melléklet
szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

247/2015.
(X. 13.)
számú
határozata

a Piliscsabai Jókai Mór Általános
Iskola használati szerződés
elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola KLIK-kel kötendő
használati szerződését elfogadja a 3. sz. melléklet szerinti
tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

248/2015.
(X. 13.)

a K007 Kft. ellen tulajdonjog
megállapítása iránti peres

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a K007
Kft (1126 Budapest, Hertelendy u. 3. I/6.) alperes ellen a

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

68

számú
határozata

eljárásban jogorvoslati kérelem
tárgyában

Budai Központi Kerületi Bíróság 6.P.XII.21.968/2015/5.
ítélete ellen a fellebbezés benyújtását jóváhagyja.

249/2015.
(X. 13.)
számú
határozata

a parlagfű elleni védekezésről
szóló beszámolóról

1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a parlagfű elleni védekezésről szóló beszámolót.

250/2015.
(X. 13.)
számú
határozata

a Piliscsaba 030/10. hrsz-ú
ingatlanra vonatkozóan
vagyonrendezési eljárás
megindításáról

251/2015.
z(X. 13.)
számú
határozata

a Polgármesteri Hivatal pénzügyi
átvilágításáról

Felelős: Polgármester

2. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri
a polgármestert, illetve a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
következő évtől készítsen akciótervet parlagfű mentesítés
céljából, ennek része a 2015. október 22. napjáig történő
állapotfelvétel, valamint kéri, hogy minden évben májustól
októberig havonta készüljön beszámoló a parlagfű elleni
védekezés aktuális állapotáról.
Piliscsaba
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete Határidő: azonnal
kezdeményezi a piliscsabai 030/10. helyrajzi számú ingatlanra
vonatkozóan a cégnyilvánosságról, a Törvényszéki
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
119. – 124. §-aiban foglaltak alapján vagyonrendezési eljárás
megindítását.

Felelős: Polgármester

1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Fókusz-Audit Kft. által Piliscsaba Város
Önkormányzata
Polgármesteri
Hivatala
pénzügyi
átvilágításáról készült jelentést.

Felelős:
jegyző

2. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri
a polgármestert és a jegyzőt helyettesítő önkormányzati
osztályvezetőt, valamint az átvilágítást végző szakértőt, hogy
készítsen a pénzügyi átvilágításról készült jelentés alapján
intézkedési tervet.
3. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete zárolja
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Polgármesteri
Hivatal jutalom sorának előirányzat-maradványát.
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Határidő: 2015. október
22.

Határidő: értelemszerűen

polgármester,

4. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a pénzügyi átvilágításról készült jelentés alapján
belső vizsgálat lefolytatására utasítja a jegyzőt helyettesítő
önkormányzati osztályvezetőt. A vizsgálatot az önkormányzat
ügyvédi irodája folytassa le, a belső vizsgálat eredményéről a
jegyzőt helyettesítő önkormányzati osztályvezető a következő
testületi, illetve szakbizottsági ülésen beszámolni köteles.

252/2015.
z(X. 13.)
számú
határozata

a Piliscsabai Iskolaalapító
Egyesület támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsabai Iskolaalapító Egyesületet a Piliscsabai
Palánta Általános Iskolába járó, piliscsabai hátrányos helyzetű
tanulók felzárkóztatása érdekében (Kotriczné Baris Zsuzsanna
gyermekének iskoláztatási támogatása céljából) a 2015/2016os tanévben – a 2. számú mellékletben feltüntetett támogatási
szerződés alapján – 240.000 Ft, azaz kettőszáznegyvenezer
forint összeggel támogatja. A támogatást a 2015. évi általános
tartalék terhére kívánja finanszírozni.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

253/2015. Z
(X. 13.)
számú
határozata

a Piliscsabai Iskolaalapító
Egyesület támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsabai Iskolaalapító Egyesületet a Piliscsabai
Palánta Általános Iskolába járó, piliscsabai hátrányos helyzetű
tanulók felzárkóztatása érdekében (Szikora Zsoltné
gyermekének iskoláztatási támogatása céljából) a 2015/2016os tanévben – a 2. számú mellékletben feltüntetett támogatási
szerződés alapján – 240.000 Ft, azaz kettőszáznegyvenezer
forint összeggel támogatja. A támogatást a 2015. évi általános
tartalék terhére kívánja finanszírozni.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

254/2015.
(X. 20.)
számú
határozata

tűzifa szállítására irányuló
vállalkozási szerződésről

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tűzifa
beszerzésre irányuló helyi beszerzési eljárásban a Szántó
Tree Kft. ajánlatát tartotta a legelőnyösebbnek ezért azt
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a kiválasztott
szolgáltatóval a tűzifa szállítására irányuló vállalkozási
szerződés aláírására. A vállalkozási időszak kezdetét 2015.
október 21-től a vállalkozási időszak végét pedig 2016.
október 21-ig, a vállalkozó díját 22.440 Ft + ÁFA összegben

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
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határozza meg.

255/2015.
(X. 20.)
számú
határozata

Piliscsaba Város Közalapítványa
Alapító Okirata módosításáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt,
hogy
a
Budapest
Környéki
Törvényszék
27.Pk.61.339/1991/87. számú hiánypótló végzése alapján
Piliscsaba Város Közalapítványa Alapító Okiratának
módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

256 /2015.
(X. 20.)
számú
határozata

a Piliscsaba Nagyközségi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
kérelméről

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsaba Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó
Egyesülettel kötött támogatási szerződés módosítását
elfogadja az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti
tartalommal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
módosított támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

257 /2015.
(X. 29.)
számú
határozata

a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat feladatának ellátásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy 2016. január 01-től a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat feladatait egy szervezeti és szakmai egység keretein
belül, integráltan kívánja biztosítani.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testület a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatait társulási
formában kívánja működtetni.
Felkéri a Polgármestert, hogy a Pilisvörösvár és Környéke
Szociális
Intézményfenntartó
Társulással
kezdjen
tárgyalásokat a fenti feladat-ellátásra vonatkozóan.
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258/2015.
(XI.10.)
számú
határozata

az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2015. év október havi beszámolót.

259/2015.
(XI. 10.)

számú határozata
a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló
beszámolóról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
készült beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

260/2015.
(XI. 10.)
számú
határozata

Piliscsaba egészségtervének második
olvasatáról

1. Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja Piliscsaba egészségtervének tervezetét a 2016-2020as időszakra vonatkozólag.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Polgármester

261/2015.
(XI. 10.)
számú
határozata

a Piliscsabai Napsugár Óvoda
alapító okiratának módosításáról

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

262/2015.
(XI. 10.)
határozata

a helyi adókról szóló 31/2013
(XII. 11.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálatáról
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Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

2. Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság, illetve
Humánszolgáltató Bizottság által megfogalmazott kéréseknek
megfelelően dolgozza át az egészségtervet és a véglegesített
változatot a következő Képviselő-testületi ülésre terjessze elő.

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012
(VIII.31.) EMMI rendelet 123-126 §-ai alapján a Piliscsabai
Napsugár Óvoda alapító okiratának módosítását az 1. számú
melléklet szerinti tartalommal elfogadja, azzal a kitétellel,
hogy kizárólag az intézmény névváltoztatása kerüljön
meghatározásra.

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt,
hogy 2016. évtől nem biztosít adókedvezményt és
mentességet a háziorvosok, védőnők számára, akiknek
vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot
nem haladja meg. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének a

Határidő: azonnal

Felelős: jegyzőt helyettesítő
önkormányzati
osztályvezető

helyi adókról szóló 31/2013. (XII.11.) önkormányzati
rendelete változatlan tartalommal maradjon hatályban.

263/2015.
(XI. 10.)
számú
határozata

a Szüreti Bál terembérleti
díjának fedezetéről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az a Szüreti Bál terembérleti díjának fedezetét 175 ezer
forint összegben finanszírozza általános tartalék terhére, mely
a következő előirányzat módosításnál kerüljön átvezetésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

264/2015.
(XI. 10.)
számú
határozata

a Közalapítvány támogatásának
fedezetéről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Közalapítvány támogatását a lap kiadására és a
főszerkesztői díjakat egészen a közalapítvány kuratóriumának
a jogerős bejegyzéséig finanszírozza az általános tartalék
terhére, azzal a kikötéssel, hogy amikor a közalapítvány
hozzáfér a bankszámlájához, akkor a támogatás kerüljön
vissza fizetésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

265/2015.
(XI. 10.)
számú
határozata

a Közalapítványról

266/2015.
(XI. 10.)
számú
határozata
267/2015.
(XI. 10.)
számú
határozata

a MIKK intézmény részére
rendezvény költségek fedezetének
finanszírozásáról
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Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a december havi Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsági ülésre
készüljön előterjesztés a Közalapítvány jövő évi sorsát
illetően.

a tehergépjármű javítási
költségének fedezetéről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a MIKK intézmény rendezvények költségeit 400 ezer
forint összegben támogatja az általános tartalék terhére, mely
a következő előirányzat módosításnál kerüljön átvezetésre.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a tehergépjármű javítási költségének fedezetét 380 ezer
forint összegben finanszírozza az általános tartalék terhére,
mely a következő előirányzat módosításnál kerüljön
átvezetésre.

268/2015.
(XI. 10.)
számú
határozata

a PIVI intézmény dologi
kiadásainak finanszírozásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a PIVI intézményt 3.627 ezer forint összegben támogatja
az általános tartalék terhére a további dologi kiadások
fedezetére, mely a következő előirányzat módosításnál
kerüljön átvezetésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

269/2015.
(XI. 10.)
számú
határozata

a 2016. évi költségvetési
irányvonalakról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi
költségvetési irányelvek kapcsán az alábbi tartalmú döntést hozza:
Bevételek tekintetében:
1.
Piliscsaba Város Önkormányzata 2016. évben is fenn
kívánja tartani működőképességét, emellett folyamatosan biztosítani
kívánja a gazdálkodás likviditását.
2.
Az intézményi térítési díjakat, egyéb bevételeket lehetőség
szerint növelni kell, hogy ezzel is csökkentsük az önkormányzati
támogatás összegét.
3.
A Képviselő-testület felkéri az önkormányzati szervek és
intézmények vezetőit, hogy saját bevételeik növelése érdekében
tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
4.
A helyi adó bevételeink tervezésekor a 2015. évi teljesítést
bázisként fogadjuk el, a reális bevétel kerüljön tervezésre.
5.
Az adófizetési kötelezettségek teljesítésének követését a
behajtási tevékenység alkalmazásának további folytatását javasolja.
6.
Az Önkormányzat az előző évek gyakorlatához hasonlóan
az átmeneti likviditási nehézségek kezelésére likvidhitel-keretet
állapít meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Kiadások tekintetében:
1.
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
kiadási előirányzatát a jogszabályokban meghatározottak szerint kell
tervezni, ezen a területen törvény által kapott felhatalmazás szerint
meg kell határozni a különböző illetménykiegészítések, szociális-,
egészségügyi-, kulturális juttatások mértékét.
2.
2016. évben a köztisztviselők cafeteria keretösszegét a
hatályos jogszabály szerinti nagyságban, a közalkalmazottaknak
adható béren kívüli juttatást a költségvetési rendeletben határozza
meg a Képviselő-testület.
3.
A Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámát a
2016. évi költségvetési rendeletben határozza meg a Képviselő-
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testület a költségvetési törvény figyelembe vételével.
4.
Az intézményi dologi kiadások tekintetében el kell végezni
a feladatváltozásokból adódó báziskorrekciót, a közüzemi, banki
szolgáltatási díjakat az előző évi teljesítés alapján, ill. a
szolgáltatások vonatkozásában kiadási előirányzatok összegét a
szerződések alapján kell tervezni.
5.
A társadalmi szervezetek, az egyesületek, alapítványok,
nemzetiségi önkormányzatok támogatását a 2016. évi költségvetési
rendeletben határozza meg a Képviselő-testület.
6.
A szociálpolitikai kiadásokat a kötelező feladatok ellátása
elsődlegességét szem előtt tartva kell tervezni.
7.
A beruházások tekintetében biztosítani kell a 2015. évről
áthúzódó beruházások kiadási előirányzatait.
8.
Meg kell teremteni a település további fejlesztését biztosító
beruházások pályázati feltételeit, és forrásait.
9.
A felhalmozási kiadások tervezésénél figyelembe kell
venni az előzőleg vállalt kötelezettségeket.
10.
A 2016. évi költségvetésben a beruházást, fejlesztést a FEB
prioritási sorrendben felállított javaslata alapján a tényszámok
ismeretében folyamatosan pontosítani kell.
11.
Az intézmények felhalmozási kiadást nem tervezhetnek,
ugyanakkor kötelesek jelezni erre vonatkozó javaslataikat a
költségvetés tervezésekor.
12.
Az étkezési norma költségeit szerződés szerint kell
tervezni.
13.
Az Önkormányzat a 2016. évben átgondolásra javasolja a
támogatás mértékét a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében.
14.
A Képviselő-testület megelőzően hozott, a 2016. évet
érintő döntései kerüljenek beépítésre a költségvetésbe. A 2015.
december 31-i szállító állomány tervezése az eredeti költségvetési
rendeletben kerüljön tervezésre
15.
Az intézmények költségvetéseinek elkészítésekor az
ésszerűség, hatékonyság és a takarékosság szem előtt tartása
szükséges.
16.
A tartalék képzését és felhasználását a költségvetési
rendeletben külön kell szabályozni.
17.
A likviditás biztosítása érdekében a bevételek, kiadások
havi tervezése szükséges, az intézmények finanszírozása ez alapján
történhet.
18.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a költségvetési
tervezési munkálatokat folytassa és a jogszabályi előírásoknak
megfelelően terjessze elő a 2016. évi költségvetést.
19.
Készüljön kimutatás a Képviselő-testület 2015. évben
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hozott azon határozatairól, amelyekben pénzügyi kötelezettséget
vállalt a 2016. évi költségvetés terhére.

270/2015.
(XI. 10.)
számú
határozata

az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének
I-IX. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatójáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az Önkormányzat költségvetésének 2015. I-IX. havi
teljesítéséről szóló tájékoztatóját.

271/2015.
(XI. 10.)
számú
határozata

az adóhatóság I-IX. havi adó-és
behajtási
tevékenységéről szóló tájékoztatás
elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adóhatóság IIX. havi tevékenységéről szóló tájékoztatását elfogadja.

272/2015.
(XI. 10)
számú
határozata

a folyószámlahitel felvételéről

273/2015.
(XI. 10)
számú
határozata

a polgármester 800 ezer Ft alatti
szerződéseiről készült beszámoló
elfogadásáról

274/2015.
(XI. 10)
számú
határozata

a Polgármesteri Hivatal
átvilágításáról szóló jelentés
alapján készült intézkedési terv
elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a CIB Bankkal 60 millió forint folyószámlahitel
rendelkezésre tartására szerződést kíván kötni 2016. január 1.
napjától 2016. december 31. napjáig eső időszakra, valamint
felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a polgármester 800 ezer Ft alatti szerződéseiről
készült beszámolót elfogadja.
1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testület
elfogadja a Polgármesteri Hivatal átvilágítására vonatkozó
intézkedési tervet az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző helyettesítő
önkormányzati osztályvezető

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerű

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a
polgármestert, hogy az intézkedési terv ellenőrzésről szóló
beszámolót készítse el, majd terjessze a Képviselő-testület elé.
275/2015.
(XI. 10)
számú
határozata
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a belső ellenőri szerződésről

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a belső ellenőr kérését nem fogadja el, felkéri a
Hivatalt, hogy kérjen be 3 cégtől árajánlatot.

276/2015.
(XI. 10)
számú
határozata

a Tanoda bérleti díjának
támogatásáról

277/2015.
(XI. 10)
számú
határozata

Parlagfű mentesítési akcióterv
elfogadásáról

278/2015.
(XI. 10)
számú
határozata

Hulladék átrakóállomás
létesítésének lehetőségéről

279/2015.
(XI. 10)
számú
határozata

a KEOP 1.2.0/B/10-2010-0020
számú „Piliscsaba
szennyvíztisztításának
kapacitásbővítése”című pályázat
megvalósulásáról

280/2015.
(XI. 10)
számú
határozata

a tervezett fejlesztések
alakulásáról szóló beszámolóról

281/2015.
(XI. 10)
számú
határozata

a temető arculati koncepciójának
elfogadásáról
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Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Határidő: azonnal
a parlagfű mentesítési akciótervet az 1. sz. melléklet szerinti
tartalommal.

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy tegyen lépéseket a Zöld Bicske
Nonprofit Kft-vel történő település-rendezési szerződés
megkötésének előkészítése érdekében, azzal a kikötéssel,
hogy a hulladékátrakó állomás a jelenlegi szennyvíztelep
közvetlen környezetében kerüljön elhelyezésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Tanoda bérleti díjának 210.000 forint összegű
fedezetét a támogatások terhére kívánja finanszírozni. A 2016.
évre vonatkozó támogatás a következő évi költségvetés
tervezésekor kerüljön figyelembe vételre.

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
KEOP
1.2.0/B/10-2010-0020
számú
„Piliscsaba
szennyvíztisztításának
kapacitásbővítése”című
pályázat
megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a fejlesztésekről szóló 2015.november havi
beszámolót.
1. Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a mellékelt temető arculati koncepció építész
munkarészét.
2. Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
kéri a Bizottságot, hogy a pénzügyi, ütemezési, jogi részletek

Határidő:
december 31.

2015.

Felelős: Polgármester

kidolgozásában 2015. december 31. napjáig a szükséges
munkálatokat végezze el.
282/2015.
(XI. 10)
számú
határozata

a pályázatíró cég kiválasztásáról

283/2015.
(XI. 10)
számú
határozata

szociális térkép készítéséről

284/2015.
(XI. 10)
számú
határozata

a Mezőgazdasági Erdészeti
Szakképző Iskola és Kollégium,
FVM Gyakorlóiskola tanulói
számára az iskolaorvosi feladatok
ellátására pályázat ismételt
kiírásáról

285/2015.
(XI. 10)
számú
határozata

Piliscsaba emlékműveiről,
emlékhelyeiről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Határidő: azonnal
polgármestert,
hogy
pályázatfigyelési,
pályázatírási
feladatokra vonatkozólag az Equinox Consulting Kft-vel
(1031 Budapest Záhony utca 7.) kössön szerződést a 3. sz.
melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a szociális térkép készítésére benyújtott árajánlatok
közül az ELTE Társadalomtudományi Kar ajánlatát fogadja
el, és erre a célra a 2016. évi költségvetésből 1.000.000,- Ft-ot
elkülönít.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
részére az 1. számú melléklet szerinti tartalommal ismételten
kiírja a pályázatot a Mezőgazdasági Erdészeti Szakképző
Iskola és Kollégium, FVM Gyakorlóiskola tanulói számára az
iskolaorvosi feladatok ellátására.
1. Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
„Emlékművek, emlékhelyek Piliscsabán” szakmai anyagot
elfogadja.
2. Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a Hivatalt, gondoskodjon arról, hogy a teljes anyag
kerüljön elhelyezésére a Polgármesteri Hivatalban, a
Könyvtárban és a PIVI-ben.
3. Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
kéri, hogy ez a szakmai anyag a Piliscsabai Polgár újságban
folyamatosan jelenjen meg ismertető anyagként, illetve a
város honlapján váljon elérhetővé.
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4. Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a Hivatalt, hogy hívja fel az iskolák, a civil
egyesületek, továbbá az egyházközségek figyelmét erre a
szakmai anyagra.
286/2015.
(XI. 10)
számú
határozata

a közmeghallgatás időpontjáról,
napirendi pontjairól

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. december 10-én 18 órakor a Klarissza Házban
közmeghallgatást tart, erről a Piliscsabai Polgár újságban a
szokásos módon hirdetést jelenít meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A közmeghallgatás napirendi pontjai:
1. Beszámoló Piliscsaba Város Önkormányzat elmúlt
egy évben végzett munkájáról
2. Közérdekű kérdések, válaszok
287/2015.
(XI. 10)
számú
határozata

Pest megye önálló Nuts2 régióvá
válását kezdeményező
határozathoz történő
csatlakozásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében
támogatja Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását;

Határidő:
a
döntést
követő első munkanap

Felelős: polgármester

2. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest
Megye Önkormányzata részére.
288/2015.
(XI. 24.)
számú
határozata

a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat feladatának ellátásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.
október 29-i ülésén hozott 257/2015. (X. 29.) számú
határozatát megerősíti, felkéri a Polgármestert, hogy a 2016.
november 26-i Pilisvörösvár és Környéke Szociális
Intézményfenntartó Társulási Tanács ülésén képviselje
Piliscsaba város érdekeit.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

289/2015.
(XI. 24.)
számú
határozata

a Piliscsaba Város Közalapítvány
működési költségének
megelőlegezéséről

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Piliscsaba Város Közalapítványa részére nem
előlegezi meg az adventi koncert programra kért összeget.
Felkéri a Közalapítvány Elnökét, hogy a bankszámla feletti
rendelkezési jog gyakorlására tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Felkéri továbbá a kuratórium Elnökét, hogy a banki aláírás
után a megelőlegezett összeggel 2015. december 16-ig
számoljon el, illetőleg az alapítvány éves pénzügyi

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
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elszámolását készítse el a 2016. évi első PEB ülésre, illetve az
azt követő képviselő-testületi ülésre.
A Képviselő-testület felhívja a Közalapítvány kuratóriumának
a figyelmét, hogy az alapító okiratban meghatározott
elsődleges feladatát, a Piliscsabai Polgár kiadását tekintse
pénzügyi helyzetének megfelelően, az elsődlegesen
elvégezendő feladatának.
290/2015.
(XI. 24.)
számú
határozata

Piliscsaba Vízrendezési
tervezéséhez szükséges
közbeszerzési szakértő
kiválasztására irányuló
árajánlatkérésről való döntés

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy Piliscsaba vízrendezési tervezése és felmérése
tekintetében felkéri a polgármestert, hogy közbeszerzési
szakértőktől kérjen árajánlatokat. Ha az árajánlat összege az
SZMSZ-ben meghatározott értékhatárt nem éri el, úgy
kerüljön kiválasztásra a legolcsóbb árajánlatot adó.
Amennyiben az ajánlatok az értékhatárt meghaladják, úgy a
polgármester a következő képviselő-testületi ülésre nyújtsa be
a
közbeszerzési
szakértő kiválasztására
vonatkozó
előterjesztést.

Határidő: értelemszerű

Felelős: polgármester

291/2015.
(XI. 24.)
számú
határozata

a Kinizsi Pál utca – Bajcsy
Zsilinszky út csatlakozásának
helyreállításáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kinizsi
Pál utca – Bajcsy Zsilinszky út csatlakozásának
helyreállításához szükséges közútkezelői és tulajdonosi
hozzájárulás kiadását engedélyezi, felhatalmazza a
polgármestert a fenti hozzájárulások aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

292/2015.
(XI. 24.)
határozata

a 2015-2016. évi téli síkosság
mentesítés és hó eltakarítási
munkára vonatkozó
vállalkozó kiválasztásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatát, a közutak hó és csúszásmentesítését,
2015-2016. évi téli időszakban, a Budagyep Kft-vel
(Pilisszentiván, Borbála utca 6.) láttatja el, a 2015.
november 24-én benyújtott árajánlat alapján, valamint
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

293/2015.
(XI. 26.)
számú
határozata

a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat feladatának ellátásáról

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
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Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy
dönt, hogy 2015. december 31. napjával a Szociális Gondozó
és Családsegítő Központot (székhely: 2081 Piliscsaba,
Templom tér 13. ) megszünteti.

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az önkormányzat dolgozóinak létszámát 2016. január 1.
napjától két fő közalkalmazottal növeli a gyermekjóléti és
családsegítő feladatok ellátása céljából. 1 fő bérét
céltartalékba helyezi a 2016-os költségvetés terhére. A
szociális étkeztetés és a helyettes szülői hálózattal kapcsolatos
feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.
Javasoljuk és segítjük a további két fő dolgozónak a
Pilisvörösvári Járási Szociális Központ álláspályázatán való
részvételét
Z 294/2015.
(XII. 8.)
számú
határozata

a Csaba-udvar Kft. (1139
Budapest, Országbíró utca 3842.)
ellen
közérdekű
kötelezettségvállalás megfizetése
iránt
indított
eljárásban
felülvizsgálati kérelem tárgyában

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Csaba-udvar Kft. (1139 Budapest, Országbíró utca 3842) „f.a.” társaság ellen a felülvizsgálati kérelem benyújtását
jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Z 295/2015.
(XII. 8.)
számú
határozata

Egészségfejlesztési-Oktatási
Alapítvány (1125 Budapest, Diós
árok 60/D.) által szerződésszegés
iránt indított peres eljárásban
benyújtott fellebbezés tárgyában

1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány (1125
Budapest, Diós árok 60/D.) felperes ellen a fellebbezés
benyújtását jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Z 296/2015.
(XII. 8.)
számú
határozata

Gégény Viktor és Kristófné
Gégény Ágnes peren kívüli
egyezségi ajánlatáról döntés

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gégény
Viktor és Kristófné Gégény Ágnes peren kívüli egyezségi
ajánlatában
foglaltakat
elfogadja
és
felhatalmazza
Polgármestert az egyezségről szóló megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

297/2015.
(XII. 8.)
számú

az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2015. év november havi beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester
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2. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri
a polgármestert, hogy az Egészségfejlesztési-Oktatási
Alapítvánnyal (1125 Budapest, Diós árok 60/D.) kezdjen
peren kívül tárgyalásokat a megállapodásról.

határozata
298/2015.
(XII. 8.)
számú
határozata

a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló
beszámolóról

299/2015.
(XII. 8.)
számú
határozata

a Fejlesztési és Üzemeltetési
Intézmény 2015. évi
beszámolójáról

300/2015.
(XII. 8.)
számú
határozata

Piliscsaba Német Nemzetiségi
Önkormányzata támogatás
felhasználásáról szóló
beszámolójának elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete Piliscsaba
Német
Nemzetiségi
Önkormányzata
támogatás
felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja.

301/2015.
(XII. 8.)
számú
határozata

a Bölcsőde- és Óvodaépítési
Koncepcióterv kidolgozására
felállított Bizottság
bölcsődeépítésre és óvodaépület
felújítására tett javaslatáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Bölcsőde- és Óvodaépítési Koncepcióterv kidolgozására
felállított Bizottság bölcsődeépítésre és óvodaépület
felújítására tett javaslatát elfogadja.

302/2015.
(XII. 8.)
számú
határozata

az Önkormányzat és intézményei
2015. évi költségvetésének
I-X. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatójáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az Önkormányzat és intézményei költségvetésének
2015. I-X. havi teljesítéséről szóló tájékoztatóját.

303/2015.
(XII. 8.)
határozata

a 2016. évi belső ellenőrzési terv
elfogadásáról

304/2015.
(XII. 8.)
számú
határozata

a közbeszerzésekről szóló éves
beszámolóról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
közbeszerzésekről szóló éves beszámolót elfogadja.

305/2015.

a Képviselő-testület 2016. évi

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
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Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
készült beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Fejlesztési és Üzemeltetési Intézmény 2015. évi beszámolóját
elfogadja.

Piliscsaba
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
elfogadja a 2016. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet
szerinti tartalommal.
a

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

(XII. 8.)
számú
határozata

munkatervéről

306/2015.
(XII. 8.)
számú
határozata

a Polgármester 2015. évben
végzett munkájának
beszámolójáról

307/2015.
(XII. 8.)
határozata

elfogadja a Képviselő-testület 2016. évi munkatervét a
melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Piliscsaba
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
elfogadja a Polgármester 2015. évi munkájáról szóló
beszámolóját.

Határidő: azonnal

a 2016. évi orvosi ügyeleti ellátás
hozzájárulási díjának
elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy elfogadja Zsámbék Város Önkormányzata által
megállapított 2016. évi orvosi ügyeleti ellátás hozzájárulási
díját 4.445.256,- Ft összeggel.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

308/2015.
(XII. 8.)
számú
határozata

a belső ellenőri kiválasztásáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a belső ellenőri szerződést 2015. december 31-vel
megszünteti.

Határidő: azonnal

Felelős:
polgármester,
jegyzőt
helyettesítő
önkormányzati
osztályvezető

309/2015.
(XII. 8.)
számú
határozata

a 2015. június 9-i viharkárokkal
kapcsolatban Simigné Tanka Éva
kárigényéről

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
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Ezzel egyidejűleg az új belső ellenőri tevékenységre
vonatkozó megbízási szerződést 2016. január 1-től a
Financial Ideas Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel (1112
Budapest Igmándi utca 23 F/1.) javasolja a Jegyző részére
megkötni, azzal a kikötéssel, hogy a polgármester folytasson
tárgyalásokat a megbízási díj csökkentésével kapcsolatosan.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015.
június 9-i viharkárokkal kapcsolatban Simingé Tanka Éva
Piliscsaba Mátyás király u 34/A. szám alatti károsult
benyújtott által kárigény alapján felajánlja a károsultnak,
hogy a készüljön egy részletes szakértői vélemény. A
szakértői vélemény költségének 100 %-át az önkormányzat
finanszírozza.
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a 239/2015. (X. 13.)
számú határozatát hatályon kívül helyezi.

310/2015.
(XII. 8.)
számú
határozata

a 2015. június 9-i viharkárokkal
kapcsolatos kárigényekről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a 2015. június 9-i viharkárokkal kapcsolatban –
az Optimális Biztosító Kft-vel előzetesen egyeztetve – a
táblázat szerinti kárigények kifizetését támogatja:

Határidő: azonnal

Károsult neve

Káreseménnyel érintett ingatlan
címe

1.

Fantó Csilla

Piliscsaba, Kinizsi u. 23.

87.150.-

2

Holéczi Mihályné

Piliscsaba, Ferenc-forrás útja 68.

30.000.-

3.

Platsek Jenő

Piliscsaba, Berek u. 2.

35.000.-

4.

Szabóné Horváth Tünde

Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 1.

45.000.-

5.

Tajti Attila

Piliscsaba, Kinizsi u. 21.

141.500.-

6.

Toll Tünde

Piliscsaba, Tompa u. 10.

40.000.-

Össz.

311/2015.
(XII. 8.)
számú
határozata
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a Településfejlesztési,
Üzemeltetési, Környezetvédelmi
és Informatikai Bizottság 2015.
évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadásáról

Felelős: polgármester

Piliscsaba
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
elfogadja
a
Településfejlesztési,
Üzemeltetési,
Környezetvédelmi és Informatikai Bizottság 2015. évi
munkájáról szóló beszámolót.

Képviselő-testület által
elfogadott kárigény
összege (Ft)

378.650.-

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

312/2015.
(XII. 8.)
számú
határozata

a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság
2015. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról

Piliscsaba
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
elfogadja a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2015. évi
munkájáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

313/2015.
(XII. 8.)
számú
határozata

a Humánszolgáltató Bizottság
2015. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról

Piliscsaba
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
elfogadja a Humánszolgáltató Bizottság, 2015. évi munkájáról
szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

314/2015.
(XII. 8.)
számú
határozata

a Lázár Segítő Szolgálat 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tinnye-Piliscsabai
Református
Társegyházközség
beszámolóját a Lázár Segítő Szolgálat 2015. évi
tevékenységéről elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

315/2015.
(XII. 8.)
számú
határozata

a Jókai Mór Általános Iskola
2014/2015-ös tanévben folytatott
tevékenységéről szóló
beszámolóról és a 2015/2016. évi
munkatervről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Jókai Mór Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben folytatott
tevékenységéről szóló tájékoztatót és a 2015/2016. évi
munkatervet tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Z 316/2015.
(XII. 15.)
számú
határozata

az SZGCSK vezetőjének
jogviszony megszüntetésére
vonatkozó megállapodáshoz
szükséges felhatalmazásról

Piliscsaba
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert az SZGCSK vezetőjének
jogviszony megszüntetésére vonatkozó megállapodás
aláírására az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal, az alábbi módosításokkal:
- 3. pont első bekezdése után új bekezdés kerül:

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

„Felek
megállapodnak
abban,
hogy
a
Közalkalmazott jogosult arra, hogy a Dell Inspiron
3520-1359 típusú laptop a tulajdonába kerüljön.”
-

3. pont első bekezdése változik:
„3. Felek megállapodnak abban, hogy Munkáltató a
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közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel
történő megszüntetésére tekintettel a fentieken kívül
további öt havi illetménynek megfelelő összeget,
bruttó
1.796.210,-Ft,
azaz
egymillióhétszázkilencvenhatezer-kettőszáztíz forint összeget
egyéb jutalom jogcímen megfizet Közalkalmazott
részére
Közalkalmazott
11101404-901732773300002 számú bankszámlájára történő átutalással
történő teljesítéssel.”
-

6. pont számozása 7. pontra változik

-

6. pontként bekerül a megállapodásba:
„Közalkalmazott a munkáltatói jogok gyakorlása
tekintetében 2015. december 16-ig, a megállapodás
aláírásának a napjáig járhat el, ezt követően
megszűnnek a jogosultságai a munkáltatói jogok
gyakorlása tekintetében.”

Megállapodás kelte értelemszerűen 2015. december
16.
A fentiek kifizetése a 2015. évi általános működési céltartalék
költségvetési előirányzat terhére történik.
-

Z 317/2015.
(XII. 15.)
számú
határozata

az SZGCSK részére történő
pénzügyi átcsoportosításról

318/2015.
(XII. 15.)
számú
határozata

a közmeghallgatás időpontjáról,
napirendi pontjairól

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy az általános tartalék terhére az átszervezéssel
járó költségeket engedélyezi átcsoportosítani.
Felkéri a polgármestert, hogy a kifizetést követően
tájékoztassa a Képviselő-testületet az átcsoportosításra kerülő
összegről.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. december 30-án 18 órakor a Polgármesteri Hivatal
Dísztermében közmeghallgatást tart.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A közmeghallgatás napirendi pontjai:
1. Tájékoztató az Önkormányzat
vagyongazdálkodásáról
2. Közérdekű kérdések, válaszok
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2014.

évi

319/2015.
(XII. 15.)
számú
határozata

Piliscsaba Város Közalapítványa
kuratóriuma
új tagjainak megválasztásáról

1. Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Közalapítvány működését a lap kiadására és
a főszerkesztői díjak kifizetésére vonatkozóan egészen a
Közalapítvány kuratóriumának a jogerős bejegyzéséig
finanszírozza az általános tartalék terhére, azzal a kikötéssel,
hogy amikor a Közalapítvány hozzáfér a bankszámlájához,
akkor a támogatás kerüljön visszafizetésre.
2. Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Piliscsaba Város Közalapítványa Alapító
Okiratának módosítását az 1. számú melléklet szerinti
tartalommal elfogadja, az alábbi módosításokkal:
- a XIII. pont 1. alpontjának 3. bekezdése változik:
„A kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen
mindhárom (3) tagja jelen van, továbbá a jelenlévő
tagok nem állnak az alapítóval függőségi, illetve
közalkalmazotti jogviszonyban. Határozatképtelenség
esetén a kuratórium ülését tizenöt napon belül
változatlan napirenddel ismét össze kell hívni, össze kell
hívni a kuratóriumot, ha legalább két tagja vagy a
felügyelő
bizottság
írásban kezdeményezi,
a
kezdeményezéstől számított harminc (30) napon belül A
kuratórium ülése nyilvános.
- a XIII. pont 2. alpontja helyébe lép:
„2. A kuratórium határozatait nyílt szavazással hozza.
Minden határozathoz a három (3) fő kuratóriumi tag
egyhangú szavazata szükséges. A kuratórium döntése
alapján titkos szavazás is tartható.”
3. Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy a következő testületi ülésre
Piliscsaba Város Közalapítványa jövőjével kapcsolatban
részletesen fejtse ki az alternatívákat.
4. Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
289/2015. (XI. 24.) számú határozatának 3. mondatát az
alábbiak szerint módosítja:
„Felkéri továbbá a kuratórium Elnökét, hogy a banki aláírás
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Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

után a megelőlegezett összeggel jogerős végzés kézhezvételét
követő 15 napon belül számoljon el, illetőleg az alapítvány
éves pénzügyi elszámolását készítse el az ezt követő Pénzügyi
Ellenőrzési Bizottsági ülésre, illetve az azt követő képviselőtestületi ülésre.”
320/2015.
(XII. 15.)
számú
határozata

a munkavállalók karácsonyi
juttatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a köztisztviselők jutalom előirányzatának
zárolására vonatkozó 251/2015. (X. 13.) számú határozatát
hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, MIKK, SZGCSK,
PIVI dolgozói részére karácsonyi juttatás címén egységesen,
fejenként bruttó 30 ezer forint összeg kifizetését rendeli el.
A fenti intézmények vonatkozásában, a fenti összeg fedezete a
törvény szerinti jutalom maradvány és munkabér maradvány
intézményektől történő átcsoportosításával valósuljon meg.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Napsugár Óvoda költségvetésében a jutalom
maradvány és munkabér maradvány felhasználására
felhatalmazza az intézmény vezetőjét.
321/2015.
(XII. 15.)
számú
határozata

előirányzat átcsoportosításról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a polgármesteri segély keretet 60 ezer forint
összeggel megemeli.
A fenti összeg fedezete a működési tartalék szociális kerete.

322/2015.
(XII. 15.)
számú
határozata
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a
2015.
évi
nyári
gyermekétkeztetés
utólagos
támogatásának felhasználásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az előterjesztés 2. számú javaslata szerint 5.000,forint összeg utalvány formájában kerüljön kiosztásra a 2015.
évi
nyári
gyermekétkeztetés
utólagos
támogatása
felhasználása keretében. Az utalvány 1 helyen a COOP
üzletben kerüljön felhasználásra 2015. december 30-ig,
valamint a fenti összeg különbözete kerüljön átcsoportosításra
(43 ezer forint) az önkormányzati segélykeretből.

323/
2015.
(XII.
30.)
számú
határozata

Q/M Kft-vel történő
szerződés megkötéséről

megbízási

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződés szerinti
megbízási szerződés megkötésére a Q/M Tanácsadó Kft-el 3
hónapra.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A szerződés szerinti összeg a 2016. évi költségvetésben kerüljön
tervezésre.

Z 324/2015.
(XII. 30.)
számú
határozata

a Piliscsaba 4/3. hrsz–ú ingatlanon
fennálló elővásárlási jog
vonatkozásában történő
nyilatkozatról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy nyilatkozik,
hogy a Piliscsaba 4/3. hrsz-ú, természetben Piliscsaba, Szabadság tér
4-3. szám alatt található ingatlanon az épített környezet kialakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 25. §-ában
biztosított – harmadik személlyel szemben fennálló – elővásárlási
jogával, az előterjesztett vételi ajánlat esetében élni kíván.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Z 325/2015.
(XII. 30.)
számú
határozata

a Piliscsaba 4/6. hrsz–ú ingatlanon
fennálló elővásárlási jog
vonatkozásában történő
nyilatkozatról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy nyilatkozik,
hogy a Piliscsaba 4/6. hrsz-ú, természetben Piliscsaba, Szabadság tér
4-6. szám alatt található ingatlanon az épített környezet kialakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 25. §-ában
biztosított – harmadik személlyel szemben fennálló – elővásárlási
jogával, az előterjesztett vételi ajánlat esetében élni kíván.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Z 326/2015.
(XII. 30.)
számú
határozata

a Piliscsaba 4/15. hrsz–ú ingatlanon
fennálló elővásárlási jog
vonatkozásában történő
nyilatkozatról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy nyilatkozik,
hogy a Piliscsaba 4/15. hrsz-ú, ingatlanon az épített környezet
kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 25. §ában biztosított – harmadik személlyel szemben fennálló –
elővásárlási jogával, az előterjesztett vételi ajánlat esetében élni
kíván.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Z 327/ 2015.
(XII. 30.)
számú
határozata

a polgármester és alpolgármester
jutalmazásáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a 2015 évi tevékenységéért a polgármester részére nettó 200.000 Ft,
az alpolgármester részére nettó 100.000,- Ft jutalom kerüljön
kifizetésre.

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: Polgármester

A fenti összegek, valamint a járulékok összege a 2016. évi
költségvetésben kerüljenek tervezésre.
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