Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozatai 2016. évben

KThatározat
száma

1/2016.
(I. 19.)

2/2016.
(I. 19.)

3/2016.
(I. 19.)

4/2016.
(I. 19.)

5/2016
(I. 19.)

Tárgya
az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról

a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló
beszámolóról
az Önkormányzat és intézményei
2015. évi költségvetésének
I-XI. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatójáról

a Szent II. János Pál pápa
szobrához való önkormányzati
hozzájárulásról

az Önkormányzat 2016. évi
közbeszerzési tervéről

Tartalma
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról szóló 2015. év december havi
beszámolót.

Határidő

Felelős

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról készült beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei
költségvetésének 2015. I-XI. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy 150 ezer forint erejéig hozzájárul a
Klotildligeti
Egyházközségéért
Közhasznú
Alapítvány szervezésében készülő Szent II. János Pál
pápáról mintázott szobor költségeihez, amennyiben a
szobor által ábrázott személy méltóságának
megfelelő helyen kerül felállításra. Az összeg a 2016.
évi költségvetés támogatások sorára kerüljön
betervezésre.
Továbbá
a
Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét
elfogadja a melléklet szerinti tartalommal, azzal a
kiegészítéssel, hogy a beszerzés megnevezése
oszlopot „geodéziai felmérés” kifejezés beszúrásával

Határidő: azonnal

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Felelős: polgármester

6/2016. (I.
19.)

Fábián Judit 02/14 hrsz.-ú
ingatlanra vonatkozó vásárlás
iránti kérelme

7/2016. (I.
19.)

Hársvölgyiné
Kamarás
Zita
ügyében
született
egyezségi
megállapodás elfogadása

8/2016. (I.
19.)

gépjármű beszerzéséről

9/2016. (I.
19.)

Piliscsaba egészségtervének
végleges verziójáról

10/2016.
(I. 19.)

a Képviselő-testület 293/2015.
(XI. 26.) számú határozatának

kiegészíti.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 02/14 hrsz-ú, 1/1 arányban
önkormányzati
tulajdonú
külterületi
legelő
értékesíteni kívánja. Továbbá felkéri a Hivatalt, hogy
a megjelölt területre értékbecslést készíttessen, az
alábbiak figyelembe vételével: az értékelés során
kerüljenek figyelembevételre az érvényes HÉSZ
övezeti terv előírásai.
Az értékesítésből származó bevétel kizárólag csak
ingatlan vásárlásra fordítható.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az egyezségi megállapodást a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja, egyben
felhatalmazza a polgármestert az egyezségi
megállapodás aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Skoda Octavia Combi Ambition 1.4
TSI típusú gépjárműre vonatkozó, beérkezett
árajánlatok alapján a Porsche Inter Auto Hungaria
Kft. - Porsche Tatabánya telephely (2800 Tatabánya
Győri út 39-41.) céget választja ki a mellékelt
árajánlat alapján, valamint felhatalmazza a
polgármestert a szerződés megkötésére és 10 %
előleg kifizetésre.
Felkéri továbbá a Hivatalt, hogy a 2016-os évi
költségvetésbe a gépjárművel kapcsolatos költségeket
tervezze be.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy elfogadja „Piliscsaba
egészségtervét”.

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testület
módosítja a 293/2015. (XI. 26.) számú határozatának

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos,
illetve a 2016 évi
költségvetés elfogadása

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

módosításáról

11/2016.
(I. 19.)

a Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratának módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról

12/2016.
(I. 19.)

Piliscsabai Napsugár Óvoda
Alapító Okiratának
módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról

13/2016.
(I. 19.)

a testvérvárosi kapcsolatok éves
programjáról

2. bekezdését az alábbiak szerinti:
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete 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 étkeztetéssel kapcsolatos
feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el, a
helyettes szülői szolgálatot továbbiakban az
önkormányzat nem kívánja működtetni. A
Képviselő-testület felkéri a Polgármester urat,
hogy a helyettes szülői hallózat megszüntetéséről
az érintett önkormányzatokat, valamint az érintett
dolgozókat tájékoztassa.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Piliscsaba Város Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratát módosító okiratát az 1. sz. melléklet
szerinti tartalommal elfogadja, továbbá a 2. sz.
melléklet szerint kiadja a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Piliscsabai Napsugár Óvoda Alapító
Okiratát módosító okiratot az 1. számú melléklet
szerinti tartalommal, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a 2.
számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Testvérvárosi kapcsolatok 2016. évi programját az
előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

14/2016.
(I. 19.)

a vízrendezési elő és tanulmány
terv elkészítésére valamint
Piliscsaba belterületi geodéziai
felmérésére vonatkozó feladatok
elvégzéséhez szükséges
közbeszerzési feladatok kiírásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megállapítja, hogy Piliscsaba vízrendezési tervéhez
szükséges közbeszerzési feladatok ellátására
benyújtott árajánlatok közül az Equinox Tender Kft.-t
600.000.- Ft + Áfa árajánlata a legkedvezőbb.

Határidő: folyamatos,
illetve a 2016 évi
költségvetés elfogadása

Felelős: Polgármester

Felkéri a Hivatalt, hogy a 2016-os évi költségvetésbe
a fenti összeget tervezze be.

15-z/2016.
(I. 19.)

Pilisjászfalu Község
Önkormányzata és Piliscsaba
Város Önkormányzata közötti
peres eljárás vonatkozásában a
peren kívüli egyezségi ajánlatról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Pilisjászfalu Község Önkormányzata és Piliscsaba
Város Önkormányzata közötti peres eljárás
vonatkozásában, a mellékelt peren kívüli egyezségi
ajánlatában foglaltakat elfogadja és felhatalmazza
Polgármestert a megállapodás aláírására, valamint a
megállapodásban foglalt 250.000,- Ft megfizetésére.
A kifizetett összeg a 2016 évi költségvetésben
kerüljön tervezésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

16-z/016.
(I. 19.)

Málnás Zsolt fellebbezéséről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Málnás Zsolt, 2081. Piliscsaba, Máriapark u.
15. szám alatti lakos fellebbezését elutasítja, és a
Humánszolgáltató Bizottság 527/2015. (XII. 15.)
számú határozatát helybenhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

17-z/2016.
(I. 19.)

4/6.. hrsz-ú ingatlan adás-vételi
szerződéséről döntés

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Piliscsaba 4/6. hrsz-ú ingatlanra
vonatkozó adás-vételi szerződést a 2. sz. melléklet
szerinti tartalommal elfogadja, továbbá felhatalmazza
a polgármestert a szerződés aláírására és az összeg
kifizetésére.
Felkéri továbbá a Hivatalt, hogy a 2016-os évi
költségvetésbe a fentiekkel kapcsolatos költségeket
tervezze be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

18-z/2016.
(I. 19.)

4/15. hrsz-ú ingatlan adás-vételi
szerződéséről döntés

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Piliscsaba 4/15. hrsz-ú ingatlanra
vonatkozó adás-vételi szerződést a 3. sz. melléklet
szerinti tartalommal elfogadja, továbbá felhatalmazza
a polgármestert a szerződés aláírására és az összeg
kifizetésére.
Felkéri továbbá a Hivatalt, hogy a 2016-os évi
költségvetésbe a fentiekkel kapcsolatos költségeket
tervezze be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

19-z/2016.
(I. 19.)

4/3., 4/6. és a 4/15. hrsz-ú
ingatlanokra vonatkozó
értékbecslés kérése

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a Hivatalt, hogy a Piliscsaba 4/3., 4/6. és a
4/15. hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában értékbecslést
készíttessen.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

20/2016.
(II. 9.)
számú
határozata

az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról szóló 2016. év január havi
beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

21/2016.
(II. 9.)
számú
határozata

a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló
beszámolóról

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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

22/2016.
(II. 9.)
számú
határozata

Napsugár Óvoda óvodai felvételi
időpontjának meghatározása

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az óvodai felvételi előjegyzés időpontjait az alábbi
ütemezés szerint fogadja el:

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Felvételi előjegyzés:
16.00

2016. április 20. 8.00április 21. 12.00-

17.00

április 22. 7.0013.00

23/2016.
(II. 9.)
számú
határozata

Napsugár Óvoda zárva tartási
rendjéről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Napsugár Óvoda nyári zárva tartási rendjét az
alábbiak szerint határozza meg:

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Jegyző

Hétszínvirág Tagóvoda: 2016. június 24. augusztus 21-ig
Benedek Elek Óvoda:
2016. július 4-től
– augusztus 21-ig
Klotildligeti Tagóvoda: 2016. július 11-től –
augusztus 1-ig
Napsugár Óvoda:
2016. augusztus 1-től –
augusztus 21-ig
24/2016.
(II. 9.)
számú
határozata

Piliscsaba Város Önkormányzat
és intézményei 2016. évi
költségvetéséhez

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
rendelet tervezetet nem fogadja el, és ahhoz
Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei 2016.
évi költségvetésével kapcsolatban az alábbi
kiegészítéseket teszi:
 kerüljenek tervezésre az alábbi
kiadások:
- kutyák chipezésére 100.000.-Ft
- orvosi rendelő felújítása
- szúnyogirtás
- a költségvetés tervezése során
még felmerülő kiadások és
bevételek
 a működési tartalék összege kerüljön
megemelésre.
Felkéri az Adó- és gazdasági osztályt, hogy a fentiek
alapján módosítsa Piliscsaba Város Önkormányzat és
intézményei 2016. évi költségvetését és a következő
rendes ülésére rendeletbe foglalva készítse el.
Felelős: Polgármester

25/2016.
(II. 9.)
számú
határozata

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

26/2016.
(II. 9.)
számú
határozata

az adóhatóság I-IV negyedévi
adó-és behajtási
tevékenységéről szóló
tájékoztatás elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az adóhatóság I-IV. negyedévi adó- és behajtási
tevékenységéről szóló tájékoztatását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző

27/2016.
(II. 9.)
számú
határozata

előkészítő bizottság felállítása
kitüntető címek
adományozásához

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Piliscsaba város kitüntető címeinek adományozására
javaslatot tevő előkészítő bizottság tagjainak felkéri:
1. Schromeisz János PEB elnök
2. Styevola István FEB elnök
3. Mocsáry Dezső HB elnök
4. Rozovits Ferenc tanácsnok
5. Simon Gyula tanácsnok

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

28/2016.
(II. 9.)
számú
határozata

a könyvvizsgálói szerződésről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a Polgármestert, hogy a Penner-Audit
Könyvvizsgáló Kft-vel kössön szerződést a
könyvvizsgálói feladatok ellátására 5 éves
időtartamra az ajánlat 1.1 pontja szerinti 100.000,- Ft
+ ÁFA/hó díjazással.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

29/2016.
(II. 9.)
számú
határozata

a gyepmesteri feladatok
ellátásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a Polgármestert, hogy a gyepmesteri feladatok
ellátására a Kovácsolat Bt-vel szerződést kössön a 2.
számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy anyagi forrás biztosít az
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
infokommunikációs
és
információbiztonsági
feladatainak
ellátása
érdekében
kötendő

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

30/2016.
(II. 9.)
számú
határozata

Piliscsaba Város Önkormányzat
és Polgármesteri Hivatala
infokommunikációs és
információbiztonsági
feladatainak ellátásáról

szerződéshez.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
infokommunikációs
és
információbiztonsági
feladatainak ellátása tárgyában benyújtott ajánlatok
közül a Navigates Bt. ajánlata a legkedvezőbb,
amelyben 400.000.- Ft + ÁFA a dokumentumok
elkészítésének a díja, illetve nettó 5.000.- Ft a havi
díj.
A fentiek értelmében a Képviselő-testület javasolja a
jegyző részére a szerződés megkötését az említett
céggel, valamint felkéri a Hivatalt a fenti
szerződéskötéssel
kapcsolatos
költségek
az
Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe való
betervezését.

31/2016.
(II. 9.)
számú
határozata

az önkormányzat közbeszerzési
szabályzatának elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Piliscsaba Város Önkormányzat közbeszerzési
szabályzatát a határozat melléklete szerinti
tartalommal az alábbi módosításokkal elfogadja:
IV.2. pont:
„A Munkacsoport tagjaként kijelölhető
 a Képviselő-testület bizottságának elnöke;”
helyett
„A Munkacsoport tagjaként kijelölhető
 a jegyző;” szerepeljen.
IV. 5. pont:
A Bírálóbizottságnak szavazati joggal bíró állandó
tagjai közül kikerül:
 „Képviselő-testület Pénzügyi
Ellenőrzési Bizottságának és
Településfejlesztési, Üzemeltetési,
Környezetvédelmi és Informatikai
Bizottságának elnöke”

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

IV. 5. pont:
„A Bírálóbizottság elnöke a Képviselő-testület
Pénzügyi
Ellenőrzési
Bizottságának
elnöke,
akadályoztatása esetén az általa kijelölt bizottsági
tag.” helyett „ A Bírálóbizottság elnöke a jegyző,
akadályoztatása esetén az általa kijelölt bizottsági
tag.” szerepeljen.
határozata
az Önkormányzat 2016. évi
közbeszerzési tervéről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja, az alábbi
módosításokkal:
Piliscsaba
felszíni
vízelvezetés
előtervének,
tanulmánytervének és geodéziai felmérésének
elkészítése című közbeszerzés becsült összege 24.
000.000,-Ft-ra módosul.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

33/2016.
(II. 9.)
számú
határozata

„Vállalkozási szerződés alapján
Piliscsaba város közigazgatási
területén geodéziai felmérések
elvégzése és a felmerések alapján a
felszíni vízelvezetés
tanulmánytervének elkészítése”
tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlati felhívásának és
dokumentációjának elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Vállalkozási szerződés alapján Piliscsaba város
közigazgatási területén geodéziai felmérések
elvégzése és a felmerések alapján a felszíni
vízelvezetés tanulmánytervének elkészítése” tárgyú
közbeszerzési eljárás felhívását és ajánlati
dokumentációját az 1. számú melléklet szerinti
tartalommal elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a
14.2.
MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG:
ALKALMASSÁGI FELTÉTEL:
pontban az összeg
15.000.000.-Ft-ról 20.000.000,-Ft-ra változzon.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

34/2016.
(II. 9.)
számú
határozata

a csatorna-közmű fejlesztés
előkészítéséről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
csatorna-közmű építés rövid és hosszú távú terveinek
kidolgozására felkéri Piliscsaba Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Településfejlesztési,
Üzemeltetési, Környezetvédelmi és Informatikai
Bizottságát.
A tervek 2016. április 30. napjáig készüljenek el és
kerüljenek eljuttatásra a Polgármesterhez. A bizottság

Határidő: 2016.
április 30

Felelős: polgármester

32/2016.
(II. 9.)
számú

az elterjesztésben szereplő feladatokon felül egy
költségbecslést is készítsen a csatornázás feladatainak
ellátásáról.
35/2016.
(II. 9.)
számú
határozata

Kapcsolat a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemmel című
beszámolóról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Kapcsolat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel”
című beszámolót tudomásul veszi

36/2016.
(II. 9.)
számú
határozata

a Művelődési Információs
Központ és Könyvtár
2016. évi munkatervének
elfogadásáról

A Művelődési Információs Központ és Könyvtár
2016. évi munkatervét az előterjesztés 1. számú
melléklete szerint tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

37/2016.
(II. 9.)
számú
határozata

a polgármester 2016. évi
szabadságolási ütemtervének
jóváhagyásáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 225/C. § (1) – (4) bekezdésére
figyelemmel
a
polgármester
szabadságának
ütemezését a polgármesteri előterjesztés 1. számú
mellékletének ütemezése szerint jóváhagyja, azzal a
módosítással, hogy a 2016. szeptember 15. napja
helyett 2016. október 15. napja kerül megjelölésre.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

38/2016.
(II. 9.)
számú
határozata

a kötelező betelepítési kvótáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező
betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen, növeli a
bűnözés és a terrorveszély kockázatát. A kvóta
veszélyezteti
kultúránkat,
mindennapjaink
biztonságát és vállalhatatlan terheket jelentene
szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: jegyző
Végrehajtás
előkészítéséért
felelős:
önkormányzati
tanácsadó

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, Rozovits

Kérjük a kormányt, hogy védje meg Magyarországot
és a magyar embereket és minden rendelkezésre álló,
lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális
migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési
kvótát.
39/2016.

„A legszebb konyhakertek” –

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete

(II. 9.)
számú
határozata

40/2016.
(II. 9.)
számú
határozata

Magyarország legszebb
konyhakertje nevű országos
programhoz való csatlakozásról

a CSOK új rendszerének
hatásaiból származó
önkormányzati feladatokról

úgy dönt, hogy csatlakozik „A legszebb
konyhakertek”
–
Magyarország
legszebb
konyhakertje nevű országos programhoz a 2016-os
évre vonatkozóan és felkéri Rozovits Ferenc,
környezetvédelmi tanácsnokot a programmal
kapcsolatos szervezési feladatok elvégzésére.

Ferenc környezetvédelmi
tanácsnok

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a CSOK új
rendszerének hatásaiból származó önkormányzati
feladatok kapcsán február 16-ára kerekasztalbeszélgetést hívjon össze, amelyre a következő
személyek a meghívottak:
- Kolossa József volt főépítész
- Őrfi József főépítész
- Schromeisz János PEB-elnök
- Styevola István FEB-elnök
- Mocsáry Dezső HB-elnök
- Krasznai Gyöngyi védőnő
- Békési Mária védőnő
- Csikyné Fodor Mária védőnő
- Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető
- piliscsabai általános iskolák igazgatói

Határidő: azonnal

Végrehajtásért: polgármester

41/2016.
(II. 9.)
számú
határozata

a Pilis Televízió Szolgáltató Kftvel kötendő szerződésről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Pilis Televízió Szolgáltató Kft-vel a 2015. december
31. napján lejárt műsorszolgáltatási szerződést újra
kívánja kötni változatlan tartalommal, azzal a
kikötéssel, hogy a szerződés időbeli hatálya 2016.
január 1. napjától 2016. március 31. napjáig terjedjen
ki. Egyben felhatalmazza a polgármestert a
műsorszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

42/2016.
(II. 9.)
számú
határozata

a Buda Környéki
Médiaszolgáltató Kft-vel kötendő
szerződésről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft-vel a 2015.
december 31. napján lejárt megbízási szerződést újra
kívánja kötni változatlan tartalommal, azzal a

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

kikötéssel, hogy a szerződés időbeli hatálya 2016.
január 1. napjától 2016. március 31. napjáig terjedjen
ki. Egyben felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.

43/2016.
(II. 9.)
számú
határozata
Z
44/2016.
(II. 9.)
számú

a 2016. évi média feladatok
ellátásáról

4/3. hrsz-ú ingatlana adás-vételi
szerződéséről döntés

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy a következő
szakbizottsági ülésekre, illetve képviselő-testületi
ülésre előterjesztést készítsen a 2016. évi média
feladatok ellátásáról.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Piliscsaba 4/3. hrsz-ú ingatlanra
vonatkozó adás-vételi szerződést az 1. sz. melléklet
szerinti tartalommal elfogadja, továbbá felhatalmazza
a polgármestert a szerződés aláírására és az összeg
kifizetésére.
Felkéri továbbá a Hivatalt, hogy a 2016-os évi
költségvetésbe a fentiekkel kapcsolatos költségeket
tervezze be.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról szóló 2016. év február havi
beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

45/2016.
(III. 8.)
számú
határozata

az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról

46/2016.
(III. 8.)
számú
határozata

a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló
beszámolóról

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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

47/2016.
(III. 8.)
számú
határozata

a Piliscsabai belterületi utak
kátyúzási és javítási feladatok
kivitelezéséről

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

48/2016.

az Egyetem utcai fejlesztési

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Piliscsaba belterületi útjainak 2016. évi kátyúzási és
javítási feladatainak elvégzésére a mellékelt árajánlat
alapján a Bel-Pa Kft-t (2081 Piliscsaba, Szállás utca
23/a) választja. Fedezet a PIVI intézménynél a
szolgáltatási soron szereplő bruttó 5.000.080,- Ft. A
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
szerződés aláírására a fenti összeg erejéig.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Határidő: 2016.

Felelős: Polgármester

(III. 8.)
számú
határozata

tervéről és a tervek elkészítésére
vonatkozó vállalkozó
kiválasztásáról

49/2016.
(III. 8.)
számú
határozata

a Kossuth Lajos utca középső
szakaszának átépítéséhez
szükséges egyesített engedélyezési
tervére vonatkozó vállalkozó
kiválasztásáról

50/2016.
(III. 8.)
számú
határozata

az alkusz biztosítási szerződés és
a vagyonbiztosítási szerződésről

51/2016.
(III. 8.)

a Vasút utca szennyvíz
csatornahálózat engedélyezési és

az Egyetem utcai fejlesztési tervének elkészítésére a
bekért ajánlatok alapján a Táj-Consult Bt. (1131
Budapest, Gyöngyösi utca 23.) és a Pro Urbe Kft.
(1034 Budapest, Szomolnok utca 14.) közös
ajánlattevő mellékelt ajánlatát választja ki. Fedezete a
fejlesztési céltartalék járdaépítés sora. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
aláírására a fenti árajánlat erejéig, valamint a
szerződés ütemezésének újratárgyalására 2016.
szeptember 30-i befejezési határidővel.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kossuth Lajos utca középső szakaszának
átépítéséhez szükséges egyesített engedélyezési
tervének elkészítésére a mellékelt árajánlat alapján az
Útvonal Mérnöki és Szolgáltató Kft (2500
Esztergom, Sugár utca 11.) céget választja. Fedezete
a beruházások Kossuth Lajos utca vízelvezetés sora.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
szerződés aláírására a bekért árajánlat erejéig.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
akként határoz, hogy a jelenleg hatályban lévő
biztosítási
alkuszi
szerződést
haladéktalanul
felmondja rendes felmondással 30 napra akként, hogy
a felmondásnak a Megbízott részéről történő átvétele
2016. július 28-át megelőző négy hónapot megelőző
időszakra essen. Akként határoz továbbá, hogy a
jelenleg hatályban lévő vagyonbiztosítási szerződést
a 2016. július 28-ai fordulónapra rendes felmondással
felmondja, a szerződésben szereplő felmondási
határidőnek megfelelően. Utasítja továbbá a
Piliscsabai Polgármesteri Hivatalt az Önkormányzat
számára legmegfelelőbb biztosítási szerződések
megkötése érdekében a biztosítási alkuszi teendők,
illetve a meglévő biztosításokra vonatkozó
esetlegesen megfelelőbb biztosítási ajánlatok, illetve
az új vagyonbiztosítási szerződés vonatkozásában új
biztosítási ajánlatok bekérésére.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Vasút utca szennyvíz csatornahálózat

szeptember 30

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

számú
határozata

kiviteli terveinek elkészítésére
vonatkozó vállalkozó
kiválasztásáról

engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére a
mellékelt árajánlat alapján a Hydro Nívó Bt. (8000
Székesfehérvár, Kisteleki u. 40.) céget választja.
Fedezete a beruházások Bajcsy-Vasút u. közmű
rekonstrukció,
útépítés-csatornázás
sora.
A
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
szerződés aláírására a bekért árajánlat erejéig.

52/2016.
(III. 8.)
számú
határozata

Piliscsaba Város Közalapítványa
beszámolójának elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy elfogadja Piliscsaba Város
Közalapítványának 2015. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

53/2016.
(III. 8.)
számú
határozata

Piliscsaba Német Nemzetiségi
Önkormányzatának tulajdonosi
hozzájárulásra vonatkozó
kérelméről emlékmű felállítása
tárgyában

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

54/2016.
(III. 8.)
számú
határozata

a Piliscsaba 1228/1. hrsz-ú
ingatlanon
szennyvízátvezetéshez adandó tulajdonosi
hozzájárulásról

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

55/2016.
(III. 8.)
számú
határozata

Piliscsabai Sportegyesület 2015.
év második félévi tevékenységéről
készült beszámolójáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a tulajdonosi hozzájárulást a Piliscsaba
belterület 1243. helyrajzi számon nyilvántartott
ingatlanon
Piliscsaba
Német
Nemzetiségi
Önkormányzata
által
létesítendő
emlékmű
felállításához az előterjesztés 2. számú mellékletében
foglaltak szerint megadja, valamint felhívja a
figyelmet, hogy a jelen hozzájárulás nem mentesíti az
emlékmű felállítóit az egyéb jogszabályokban
meghatározott engedélyek beszerzése alól.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1228/1. hrsz-ú ingatlan tulajdonosaként határozatával
hozzájárul a Piliscsaba, 1228/1., és 1227/1. hrsz-ú
ingatlanon meglevő lakóház szennyvízbekötéséhez a
Piliscsaba, 1228/1. hrsz-ú ingatlan részleges igénybe
vételével.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsabai Sportegyesület 2015. év
második félévi tevékenységéről készült beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

56/2016.
(III. 8.)
számú
határozata

a Piliscsabai Tanoda
beszámolójának elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Piliscsabai Tanoda beszámolóját az előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

57/2016.
(III. 8.)
számú
határozata

a Művelődési Információs
Központ és Könyvtár
2015. évi beszámolójának
elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Művelődési Információs Központ és Könyvtár
2015. évi beszámolóját az előterjesztés 1. számú
melléklete szerint tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

58/2016.
(III. 8.)
számú
határozata

Civil Alap pályázat kiírásáról

1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete a piliscsabai civil szervezetek Civil Alapból
történő támogatására vonatkozó, az 1. sz.
mellékletben található pályázati felhívást az alábbi
módosításokkal elfogadja:
IV. b) pontból az „egy” szó törlésre kerül
V. pontban a pályázat benyújtásának
határideje: 2016. április 25-re módosul

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A pályázatok beadási határideje: 2016. április 25.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. május
25.
2. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete ad-hoc bizottságot hoz létre a pályázatok
előzetes vizsgálatának, bírálatának feladataira.

59/2016.
(III. 8.)
számú
határozata

A 2015. évi Civil Alap pályázat
elszámolási határidejének
meghosszabbításáról

Ad-Hoc Bizottság javasolt tagjai:
Humánszolgáltató Bizottság elnöke –
Mocsáry Dezső
Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság elnöke –
Schromeisz János
Településfejlesztési,
Üzemeltetési,
Környezetvédelmi
és
Informatikai
Bizottság elnöke – Styevola István.
1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete a piliscsabai civil szervezetek 2015. évi
Civil Alapból történő támogatására vonatkozó
elszámolási határidőt 60 nappal hosszabbítja az
alábbi pályázók vonatkozásában
1. Harangért Alapítvány
2. Shindo SE
3. Piliscsabai Művészeti Alapítvány

4. Klotildligeti Óvodáért Alapítvány.
2. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete felszólítja a PCSLE-t, hogy a piliscsabai
civil szervezetek 2015. évi Civil Alapból történő
támogatás felhasználásáról számoljon el és a
tárgyévben el nem költött összeget fizesse vissza
2016. március 31. napjáig.
60/2016.
(III. 8.)
számú
határozata

a gyógyszerutalvány
elfogadóhelyi megállapodásának
elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező
„Elfogadóhelyi megállapodást” elfogadja, és felkéri a
polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016.
március 31

.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért: jegyző
61/2016.
(III. 8.)
számú
határozata

A Piliscsabai Jókai Mór Általános
Iskola jövőjéről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a Klik-et a Jókai Mór Általános
Iskola
fenntartásával
kapcsolatos
koncepció
kidolgozására.
Az elkészült koncepciót a Képviselő-testület
tárgyalja.

Határidő: azonnal

62/2016.
(III. 8.)
számú
határozata

a Civil Információs Centrummal
történő együttműködésről

Határidő:
március 31.

2016.

Felelős: polgármester

63/2016.
(III. 8.)
számú
határozata

a fogorvosi feladat-ellátási
szerződésekről

Határidő:
március 31.

2016.

Felelős: polgármester

64/2016.
(III. 8.)

Piliscsaba Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 293/2015.

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a Isten Szolgálatában Református
Misszió Alapítvánnyal kötendő együttműködési
szándéknyilatkozat tervezetét az előterjesztés 1.
számú melléklete szerint, és felkéri a polgármestert
annak aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
a
fogorvosi
feladat-ellátási
szerződéstervezeteket az 1. számú melléklet szerinti
tartalommal
elfogadja
és
felhatalmazza
a
polgármestert a szerződések aláírására.
Piliscsaba Város Képviselő-testülete a 293/2015. (XI.
26.)
számú képviselő-testületi
határozatához

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Felelős: jegyző

számú
határozata

(XI. 26.) számú határozatának
módosításáról,
valamint
a
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat feladatának ellátásáról

65/2016.
(III.8.)
számú
határozata

a
Piliscsabai
Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 130/2014.
(VI.17.) számú határozatának
módosításáról

Z 66/2016.
(III. 8.)
számú
határozata

a K 007 Kft. ellen az
Önkormányzat által tulajdonjog
megállapítása iránt indított peres
eljárás ügyében felülvizsgálati
kérelem benyújtásáról döntés

Z 67/2016.
(III. 8.)
számú
határozata

a Vedress Lászlóné tulajdonában
lévő 4/8. hrsz.-ú ingatlan
megvásárlásáról

kiegészítésként megjelöli, hogy a törzskönyvi
nyilvántartásban a cofog számok az alábbiak szerint
kerüljenek feltüntetésre:
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok, szociális
étkezés ellátása az Önkormányzat alatt kerüljön
nyilvántartásba vételre.
Valamint a feladatellátására a Polgármesteri Hivatalt
jelöli ki.
Piliscsaba Város Képviselő-testülete elfogadja a
fentiek alapján módosított Önkormányzati SZMSZ-t
és a Polgármesteri Hivatal módosított Alapító
Okiratát.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Piliscsaba Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 130/2014. (VI.17.) számú a
Piliscsabai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló határozat módosítását
a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
K007 Kft (1126 Budapest, Hertelendy u. 3. I/6.)
ügyében született másodfokú bíróság ítélete ellen
nem kíván felülvizsgálati kérelmet benyújtani.
A fedezete az önkormányzat egyéb dologi kiadások
sora.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
kifejezi vételi szándékát Vedress Lászlóné
tulajdonában lévő 4/8. hrsz-ú, természetben a 2081
Piliscsaba, Templom tér 9. alatt található, kivett üzlet
művelési ágú, 309 m2 területű ingatlan
vonatkozásában, felhatalmazza a Polgármestert az
ártárgyalásokra, illetve a szerződés aláírására azzal a
kitétellel, hogy a vételi ár maximum 19.600.000,-Ft
lehet. Az ingatlan vásárlás egyik forrása a
beruházások
kiemelt
fontosságú
ingatlanok
felvásárlása sora, a másik forrása pedig a fejlesztési
céltartalék, amelynek az összege más ingatlan
eladásából származó bevétellel visszatöltésre kerül az

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

68/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

a Budaörsi Rendőrkapitányság,
Pilisvörösvári rendőrőrs 2015. évi
munkájáról szóló beszámoló
elfogadásáról

69/2016.
(IV.12.)
számú
határozata

a Rendőrséggel kötendő
haszonkölcsön szerződés
elfogadásáról

70/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

a Piliscsabai Polgárőr Egyesület
2015. évi tevékenységéről

71/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

a szociális térkép készítésére
vonatkozó szerződés-tervezet
elfogadásáról

72/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat 2015. évi
beszámolójának elfogadásáról

73/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat szakmai programjának,
valamint Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadásáról

év folyamán.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
a
Budaörsi
Rendőrkapitányság,
Pilisvörösvári rendőrőrs 2015. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja
A Testület ezúton köszönetét fejezi ki a
Pilisvörösvári rendőrőrs dolgozóinak, ezen belül is a
piliscsabai Körzeti Megbízottaknak a 2015. évben
végzett munkájukért, mellyel nagyban hozzájárultak
Piliscsaba Város közbiztonságának fenntartásához.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat által
vásárolt Skoda Octavia rendőrautó haszonkölcsön
szerződés tervezetét a melléklet szerint jóváhagyja, és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Piliscsabai Polgárőr Egyesület 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a
Polgárőrségnek és teljes tagságának, a 2015. évben
végzett önkéntes munkájukért, mellyel nagyban
hozzájárultak Piliscsaba Város közbiztonságának
fenntartásához.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező,
szociális térkép készítésére vonatkozó szerződéstervezetet
elfogadja,
felhatalmazza
fel
a
polgármestert annak aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2015. évi beszámolóját az előterjesztés 1. számú
melléklete szerint tartalommal elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
szakmai programját, valamint Szervezeti és
Működési Szabályzatát az előterjesztés 2. és 3. számú
melléklete szerint tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 98. § és 99. § (1) bekezdése alapján a
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálatra
vonatkozóan szolgáltatói nyilvántartásba vétel iránti
kérelmet nyújt a Pest Megyei Kormányhivatalhoz.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Védőnői Szolgálat 2015. évi beszámolóját
az előterjesztés 1. számú melléklete szerint
tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

a Kelemen, Mészáros, Sándor és
Társa Ügyvédi Iroda
beszámolójáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Kelemen, Mészáros, Sándor és Társa
Ügyvédi Iroda által készített beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról szóló 2016. év márciusi havi
beszámolót.

78/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata
79/2016.
(IV. 12.)
határozata

a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló
beszámolóról

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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat
és intézményeinek a 2015. évi
zárszámadásról

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

80/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

az Önkormányzat és intézményei
2016. évi költségvetésének
I. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatójáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
zárszámadás további kidolgozását kéri a Pénzügyi
Ellenőrzési Bizottság által hozott határozatnak
megfelelően. Felkéri a polgármestert, hogy a
könyvvizsgálattal
alátámasztott
zárszámadási
rendeletet a soron következő képviselő-testületi
ülésre nyújtsa be.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestület elfogadja az Önkormányzat és intézményei
költségvetésének 2016. I. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatóját

81/2016.

Fábián

Piliscsaba

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

74/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat működési engedély
kérelméről

75/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

a Védőnői Szolgálat 2015. évi
beszámolójának elfogadásáról

76/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata
(z)
77/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

Judit

02/14.

hrsz.-ú

Város Önkormányzatának Képviselő-

(IV. 12.)
számú
határozata

ingatlanra vonatkozó vásárlási
kérelme

82/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

a Duna Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás
rendkívüli tagdíjbefizetéséről

83/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

Piliscsaba
Város
Közalapítványának megújításáról

84/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

Piliscsaba
Város
Közalapítványának megújításáról

85/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

Piliscsaba Város
Közalapítványának megújításáról

testülete úgy dönt, hogy értékesíti a 02/14. hrsz-ú, 1/1
arányban önkormányzati tulajdonú, külterületi legelő
művelési ágú ingatlan értékesítését Fábián Judit
részére a mellékelt értékbecslésben szereplő
2.350.000,Ft
összegért,
felhatalmazza
a
Polgármestert a 2. számú melléklet szerinti szerződés
aláírására.
Az értékesítésből származó bevétel kizárólag csak
ingatlan vásárlásra fordítható.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Duna Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás rendkívüli tagdíjának
394.597,- Ft összegű kifizetéséhez hozzájárul,
melynek fedezetét az általános tartalék terhére
kívánja biztosítani
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Közalapítvány megszüntetését kezdeményezi, illetve
ennek keretében javasolja a Kuratórium részére, hogy
a Ptk 3:403. § (1) bekezdésének b) pontjában
foglaltakra tekintettel kérje a nyilvántartó bíróságtól
annak megállapítását, miszerint a Közalapítvány
céljának megvalósítása lehetetlenné vált, valamint
folytassa le a Közalapítvány végelszámolását a
vonatkozó
jogszabályok
rendelkezéseinek
megfelelően 2016. július 1-i hatállyal.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Nonprofit Kft. létrehozásának előkészítését
kezdeményezi és felkéri a hivatalt, hogy állítsa össze
a Nonprofit Kft–be csoportosítható feladatköröket a
Képviselő-testületi következő ülésére.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy Piliscsaba Város
Közalapítványának elnökét írásban kérje fel, hogy a
lemondásától számított 60 napos határidőn belül az
elmaradt vagy a Képviselő-testület határozatából
adódó pénzügyi és jogi kötelezettségeit, feladatait
végezze el.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő:
testületi
ülésére

Felelős: Jegyző

Képviselőkövetkező

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

86/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

87/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

megbízási szerződés
meghosszabbításáról

az Állami Számvevőszék
utóellenőrzéséről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete meghosszabbítja a Q\M Tanácsadó Kft.
(2072 Zsámbék, Szomori út 2.) önkormányzati
vezetői tanácsadásra szóló szerződését 2016. április
1. napjától 2016. december 31. napjáig, amelyben a
felszíni vízelvezetés rendezését célfeladatnak
határozza meg, egyben felhatalmazza a polgármestert
a szerződés aláírására.
A szerződött összeg a 2016. évi (bruttó 2 389 ezer
forint) kifizetése az általános tartalék terhére
történjen.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az Állami Számvevőszék utóellenőrzés
jelentésére tett intézkedéseket.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a leltározási
szabályzatban a fenti előírásoknak megfelelően
vezesse át az üzemeltetésre átadott eszközökre
vonatkozó szabályokat.

88/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

a
Telekommunikációs
ajánlatokról

89/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

a Piliscsaba 1228/1. hrsz-ú
ingatlan tulajdonba adásáról

90/2016.
(IV. 12.)

Aklihegy testvértelepülés
küldöttségének támogatásáról

Valamint, felkéri a hivatalt, hogy a Földhivatal által
kiadott földkönyv alapján a zárszámadási rendelet
elfogadásáig a vagyonnyilvántartás kataszteri
adatainak, valamint a földkönyv adatainak
egyeztetését végezze el.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert, hogy a UPC
Magyarország Kft–vel kössön szerződést a melléklet
árajánlat A verziója alapján, WIFI szolgáltatás
nélkül, 1 db. fix IP címre és a szükséges számú
Gateway eszközre.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a Polgármesteri Hivatal, hogy a 1228/1. hrsz-ú
ingatlan tekintetében a közkút megvédése érdekében
készítsen vázlatot a szükséges terület biztosítására,
valamint a fennmaradó terület értékesítése érdekében
készítessen értékbecslést.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az Aklihegy testvértelepülés

számú
határozata

91/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

a VEKOP 6.1.1-15 Kisgyermeket
nevelő szülők munkavállalási
aktivitásának növelése pályázaton
történő indulásról
(bölcsődeépítési pályázat)

92/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

a „VEKOP 5.3.2-15 Fenntartható
közlekedésfejlesztés Pest
megyében” nevű pályázaton való
indulásról (kerékpárút építés

93/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

a „KEHOP 5.2.9 Pályázatos
épületenergetikai felhívás a
Közép-magyarországi régió
települési önkormányzatai
számára” nevű pályázaton való
indulásról

94/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

az óvodai kapacitásbővítést célzó
beruházások támogatására kiírt
pályázatról

95/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

az óvodai kapacitásbővítést célzó
beruházások támogatására kiírt
pályázatról

küldöttségének Piliscsabára látogatása céljából
100.000.- Ft kifizetését engedélyezi támogatás címen,
melynek forrása a költségvetés testvér települési
kapcsolatok sora.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a „VEKOP 6.1.1-15
Kisgyermeket
nevelő
szülők
munkavállalási
aktivitásának növelése” elnevezésű pályázaton
történő indulás érdekében 2016. április 14. napján
19.00 órától rendkívüli képviselő-testületi ülést tart.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy indul a „VEKOP 5.3.2-15
Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében”
nevű pályázaton.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy indul a „KEHOP 5.2.9
Pályázatos épületenergetikai felhívás a Középmagyarországi régió települési önkormányzatai
számára” nevű pályázaton.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő:
testületi
ülésére

Képviselőkövetkező

Felelős: Jegyző

Határidő:
testületi
ülésére

Képviselőkövetkező

Felelős: Jegyző

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy indul a Nemzetgazdasági
Miniszter
által
meghirdetett,
„óvodai
kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására”
kiírt pályázaton.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a benyújtandó pályázatban
az Erdészkertet (Hrsz.: 1216/1.) jelöli ki az új óvoda
építésének helyszínéül.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
alábbi három vállalkozótól kérje be ajánlatokat, és
összességében a legkedvezőbb árajánlatot adó
pályázóval kössön szerződést.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

LIGET Építész és Mérnöki Iroda Bt., Kauser
Tibor, 2081 Piliscsaba, Béla király útja 98.
- EgyMegoldás Építészeti Kft., Őrfi József,
2081 Piliscsaba, Árpád Vezér u. 3.
- Pintér Balázs, egyéni vállalkozó, 1034
Budapest, Kecske u. 25.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a városüzemeltetési feladatkör negyedéves
munkájáról
szóló
polgármesteri
beszámolót
elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a 2015-2016. évi hó eltakarítási és
síkosság mentesítési feladatok elvégzéséről szóló
beszámolót.
-

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fejlesztésekről szóló 2016. I. negyedévi
beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

a Iosephinum területére
vonatkozó HÉSZ módosításról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert a településrendezési
szerződés előkészítésére a Iosephinum területére
vonatkozó HÉSZ módosítás érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

határozata
a „Büszkeségpontok” nevű
pályázaton való indulásról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy indul a „Büszkeségpontok”
nevű pályázaton.

Határidő:

Felelős: Polgármester

101/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

a roma nemzetiségi
önkormányzattal kötendő
együttműködési megállapodásról

102/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

a szlovák nemzetiségi
önkormányzattal kötendő
együttműködési megállapodásról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésére figyelemmel
a roma nemzetiségi önkormányzattal kötendő
együttműködési megállapodást az előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésére figyelemmel
a szlovák nemzetiségi önkormányzattal kötendő

96/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata
97/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

a településüzemeltetési feladatkör
negyedéves eredményeiről
készített beszámoló elfogadásáról

98/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata
99/2016.
(IV. 12.)
számú
határozat
a
100/2016.
(IV. 12.)
számú

a településüzemeltetési feladatkör
negyedéves eredményeiről
készített beszámoló elfogadásáról

a 2015-2016. telén történt hó
eltakarítási és síkosság
mentesítési feladatok ellátásáról

Felelős: Polgármester

Felelős: Polgármester

103/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

a német nemzetiségi
önkormányzattal kötendő
együttműködési megállapodásról

104/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata
105/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

az intézményi térítési díjak
felülvizsgálatáról

106/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

a fakarbantartási munkálatokra
vonatkozó vállalkozási
szerződésekről

107/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

a Balassi Bálint utcai játszótér
értékesítéséről

108/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

Simig Lajos és felesége kártérítési
ügyéről

a STOMAMED Kft feladatellátási szerződésének
módosításáról

együttműködési megállapodást az előterjesztés 2.
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésére figyelemmel
a német nemzetiségi önkormányzattal kötendő
együttműködési megállapodást az előterjesztés 3.
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a jelenlegi intézményi
térítési díjakat változatlan formában fenntartja.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés 2. számú mellékletét képező,
a STOMAMED Egészségügyi, Szolgáltató Kft (2081
Piliscsaba, József Attila utca 4.; adószáma:
13085746-1-43)
feladat-ellátási
szerződés
módosításának
tervezetét
elfogadja,
továbbá
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fakarbantartási munkálatokra vonatkozó
vállalkozási
szerződésekről
szóló
határozati
javaslatot nem támogatta.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Balassi Bálint utcában
található 142/117. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
ingatlant értékesíteni kívánja. Az ingatlan
értékesítésére vonatkozó pályázati kiírást a 5. számú
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Az értékesítésből befolyt összeg, ami a
vagyonkataszterben bruttó 16.317.000 millió
összegben van meghatározva, értékesítés esetén
játszótéri beruházásokra fordítható az Erdészkert
területén.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elutasítja Simig Lajos és felesége részére
történő 250 ezer forint kártérítési összeg kifizetését.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
Végrehajtásért
polgármester

felelős:

109/2016.
(IV. 12.)
számú
határozata

110/2016.
(IV. 14.)
számú
határozata

a Piliscsaba 1286. hrsz–ú
ingatlanon fennálló elővásárlási
jogról való lemondásról

a VEKOP 6.1.1-15 Kisgyermeket
nevelő szülők munkavállalási
aktivitásának növelése pályázaton
történő indulásról
(bölcsődeépítési pályázat

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Piliscsaba 1286. hrsz-ú,
természetben Piliscsaba, Fő út 101. szám alatti
ingatlanon az épített környezet kialakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 25. §ában biztosított – harmadik személlyel szemben
fennálló – elővásárlási jogával nem kíván élni.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert, hogy egyeztessen az
eladóval és a vevővel, úgy, hogy a 1286. hrsz-ú
ingatlan
szaggatott
vonalas jelzés szerinti
megosztásban az Önkormányzat, mint vevő vegyen
részt harmadik félként.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a VEKOP 6.1.1-15
Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási
aktivitásának növelése nevű pályázaton indul.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pályázat beadásához szükséges tervezési
feladatok elvégzésére a beérkezett pályázatok alapján
az EgyMegoldás Építészeti Kft-t (2081 Piliscsaba,
Árpád Vezér u. 3.) választja és felhatalmazza a
polgármestert ezen határozat melléklete szerinti
szerződés aláírására, amely szerződés 8. pontja az
alábbiakkal egészült ki:
A Vállalkozó a Megrendelő részére a jelen
szerződés alapján létrejött tervek szerzői jogáról
lemond a szerződés teljesülésével.
A tervezési feladatok finanszírozása a fejlesztési
céltartalék, bölcsőde tervezési program soráról
történjen.
111/2016.
(IV. 25.)

a bölcsődeépítésre vonatkozó
vázlatterv elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a határozathoz mellékelt a bölcsődeépítésre

számú
határozata

112/2016.
(IV. 25.)
számú
határozata

az új építésű 4 csoportos óvoda
terveinek elkészítésére vonatkozó
vállalkozó kiválasztásáról

vonatkozó vázlattervet kidolgozásra elfogadja, az
alábbiak átgondolásával:
- tető
héjazat
anyagának
gazdaságos
kiválasztása
- nyílászárók anyaga, amennyiben színes
műanyagból készüljön
- faburkolat helyett kezelésmentes tartós
fahatású anyagból készüljön
- parkolás javaslat pontosítása
- babakocsi tárolás lehetőségének további
vizsgálata
- nap ellem, napkollektor alkalmazásának
opcióként történő szerepeltetése
- ahol lehet padlófűtés alkalmazása, a
mennyezetfűtés alkalmazásának kerülése
- 2 tető találkozásánál a hó és csapadék miatt
az illeszkedés szakszerű és alapos tervezése
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az új építésű 4 csoportos 100 fős óvoda
tervének elkészítésére a bekért ajánlatok alapján a
Liget Építész és Mérnöki Iroda Bt. céget választja és
felkéri a Polgármestert a határozathoz mellékelt
szerződés aláírására, az alábbi módosítások
átvezetése után:
- 2.2
pontba
beillesztésre
kerül
„
költségbecslés elkészítését”
- 2.4 pontban a 3. alpont határideje módosul
2016. június 2-re, valamint kiegészül egy 4.
alponttal:
4. Építési engedélyezési terv 4. ütem
(komplett
építési
engedélyezési
tervdokumentáció nyomtatott formában történő
szállítása) Határidő: 2016. június 10.
- 3.1 pont utolsó mondata módosul:
A tervezési díj 2 ütemben kerül kifizetésre, a
fizetési feltételekben meghatározott módozatok
figyelembevételével:
Építési engedélyezési terv 1+2. ütem:
Építési engedélyezési terv 3. ütem:

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

1.656.000,- Ft+ÁFA
1.400.000,- Ft+ÁFA

5.6 pontból az alábbi mondatok törlésre
kerülnek:
Tervező a felhasználás jogát Megrendelő
részére jelen szerződéssel egyszeri és
megismételhetetlen alkalomra, kizárólag a
jelen szerződésben meghatározott célra
átruházza. A felhasználás joga nem jelenti azt,
hogy a terv szellemi tulajdona Megrendelő
tulajdonába kerül.
- 8. pontból az alábbi mondat törlésre kerül:
A Vállalkozó a Megrendelő részére a jelen
szerződés alapján létrejött tervek szerzői
jogáról lemond a szerződés teljesülésével.
-

113/2016.
(IV. 25.)
számú
határozata

a kerékpárút építési pályázatról

114/2016.
(IV. 25.)
számú
határozata

az energetikai pályázatról

A tervezési feladatok finanszírozása a 2016. évi
költségvetés Piliscsaba Város honlapja és arculata
soráról történik.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
„VEKOP 5.3.2-15, Fenntartható közlekedésfejlesztés
Pest megyében” elnevezésű pályázathoz kapcsolódva
elfogadja a jelen határozat mellékletét képező
nyomvonaltervet, ami Piliscsaba területén belül
kívánja megoldani a kerékpáros nyomvonal
kialakítását, tekintettel a szomszédos településekkel
való kapcsolódási pontokra.
A Testület felhatalmazza a polgármestert az Equinox
Consulting Kft-vel (1031 Budapest Záhony utca 7.)
történő,
kerékpárút-építési
pályázat
írására
vonatkozó, 250.000,-Ft+áfa összegű szerződés
aláírására, amelynek forrása a 2016. évi költségvetés
fejlesztési céltartalék sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a középmagyarországi régió települési önkormányzatai
számára kiírt KEHOP-5.2.9 számú, Pályázatos
épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi
régió települési önkormányzatai számára című
épületenergetikai pályázat keretében a Piliscsaba,
276. hrsz-ú (Egészségház) és 10. hrsz-ú (Iskola)

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

ingatlanok komplex energetikai felújítására.
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához
szükséges műszaki és energetikai szakértői
dokumentációk előállításának, a közbeszerzési
eljáráshoz kapcsolódó szakértői és eljárási hatósági
díjakat, valamint a pályázat benyújtásához
kapcsolódó egyéb költségeket bruttó 1,5 millió Ft
összegben, a 2016. évi költségvetés fejlesztési
céltartalék soráról biztosítja.

115/2016.
(IV. 25.)
számú
határozata

az energetikai pályázat
elkészítésére vonatkozó
árajánlatok bekéréséről

A Képviselő-testület a KEHOP-5.2.9 számú
pályázathoz szükséges el nem számolható költségeket
(saját erő) bruttó 7 millió Ft összegben, nyertes
pályázat esetén a 2016. évi költségvetés fejlesztési
céltartalék soráról biztosítja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy a KEHOP-5.2.9 számú
pályázat benyújtásához szükséges műszaki szakértői
dokumentációk összeállítására valamint Piliscsaba
Önkormányzata
komplett
pályázati
dokumentációjának elkészítésére és benyújtására
kérjen be árajánlatot az alábbi vállalkozásoktól.
A.) Komplett pályázati dokumentáció elkészítésére és
benyújtására
1. Tira Pályázatkezelő és Tanácsadó Bt. (1121
Budapest, Denevér út 60.)
2. Unionmarketing Bt. (2200 Monor, Ceglédi út 36.)
3. SzaVa Consulting Kft. (2011 Budakalász, Béke
sétány 18.)
B) Tervezési munkák és energetikai szakértői
feladatok elvégzésére
1. Piraton Komplex Kft. (1067 Budapest,
Podmaniczky u. 41.)
2. Ökoport Kft. (2030 Érd, Bajuszfű u. 25.)
3. Vizaterv Kft. (1138 Budapest, Népfürdő u. 19.)

Határidő: A pályázat
előkészítésére: 2016.
május 20.
A pályázat
benyújtására: pályázati
kiírás szerint

Felelős: polgármester

C) Közbeszerzési szakértői feladatok elvégzésére
1. …Procura Consulting Kft. (1015. Budapest,
Hattyú u. 17/A.
2. CEU Tender Consulting Kft. (1087 Budapest,
Kerepesi út 1-5. 5. ép. 1. em. 20.
3. …Kapos Hidro Kft. (7400 Kaposvár, Buzsáki u.
48.)

116/2016.
(IV. 25.)
számú
határozata
117/2016.
(IV. 25.)
számú
határozata

118/2016.
(V. 5.)
számú
határozata

az energetikai pályázathoz
szükséges közbeszerzési eljárás
lefolytatásáról
a közbeszerzési terv
módosításáról

a Piliscsaba-Klotildliget
Községszépítő és Természetvédő
Egyesület tulajdonosi
hozzájárulás iránti kérelméről

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
legkedvezőbb árajánlatot (a legkedvezőbb ár)
benyújtó cég kiválasztására, valamint a projektelőkészítéshez és a pályázat benyújtásához
kapcsolódó megbízási szerződések és dokumentumok
előkészítésére és aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a
KEHOP-5.2.9. pályázat benyújtásához szükséges
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervéről
szóló 32/2016. (II. 9.) számú határozatának 1. számú
mellékletét jelen határozat melléklete szerint
módosítja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárulását
adja
a
Piliscsabai-Klotildliget
Természetvédő és Községszépítő Egyesület részére,
hogy Piliscsaba Város belterületén, a közterületen
álló fák monitorozását elvégezzék a Földművelésügyi
Minisztérium által kiírt 2016. évi „Zöld Forrás”
pályázat pályázati kiírásában megfogalmazott
pályázati támogatási célkitűzés megvalósítása
érdekében.
Piliscsaba Város Önkormányzata számára kiemelten
fontos fasorai megőrzése. A felmérés alapul
szolgálhat egy évekre előre mutató, a zöld vagyon
megóvására vonatkozó koncepciónak.

Határidő: 2016. június
10.

Felelős: polgármester

119/2016.
(V.
10.)
számú
határozata

az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról szóló 2016. év április havi
beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

120/2016.
(V. 10.)
számú
határozata
121/2016.
(V. 10.)
számú
határozata
122/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
szóló
beszámolóról

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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

a Piliscsabai Napsugár Óvoda
2016. évi beiratkozásról készített
beszámolójáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Piliscsabai Napsugár Óvoda 2016. évi
beiratkozásról készített beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

az Önkormányzat és intézményei
2016. évi költségvetésének I-III.
havi
teljesítéséről
szóló
tájékoztatójáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei
költségvetésének 2016. I-III. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

123/2016.
(IV. 10.)
számú
határozata

az adóhatóság 2016. I. negyedévi
adó-és behajtási tevékenységéről
szóló tájékoztatás elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az adóhatóság a 2016. I. negyedévi adó- és behajtási
tevékenységéről szóló tájékoztatását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző

124/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

előirányzat átcsoportosításról

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

125/2016.
(V.
10.)
számú
határozata

döntés
a
Közalapítvány
megszüntetésével
kapcsolatos
intézkedésekről

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
ügy dönt, hogy a PIVI költségvetésében a
sátorvásárlásra tervezett 2.5 millió forintból történjen
az önkormányzati rendezvényekhez szükséges
sátorbérlés költségének biztosítása, a fennmaradó
összeg átcsoportosítása az általános tartalékba
történjen.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a Közalapítvány Kuratóriumát, hogy 2016.
július 1-ig rendezze a számláit és a hirdetőkkel való
szerződéseit vizsgálja felül.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
közalapítvány elnökét kérje fel a hirdetési
bevételekről szóló beszámolóra, a folyamatban lévő
hirdetési szerződésekről, valamint az aktuális
folyószámláról, házipénztár egyenlegről számoljon

Határidő: 2016. május
20.

Felelős: polgármester

126/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

Döntés Piliscsaba Város
Önkormányzat és a
Közalapítvány lapkiadásra
vonatkozó háromoldalú
szerződéseiről

127/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

Piliscsaba
Város
Önkormányzatának lapkiadási és
médiaszolgáltatási feladatainak
végzéséről

128/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

Bajcsy-Zsilinszky út – Vasút utca
felújításának önkormányzati
feladatairól

be az újság kiadásának folyamatos biztosítása
érdekében.
1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a szerződés-tervezeteket
az 1. és 2. számú mellékletben található
tartalom szerint.
2. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a
főszerkesztői
és
nyomdai
feladatok
ellátására vonatkozó meghívásos pályázat
kiírásra és az összességében legkedvezőbb
árajánlatot adó vállalkozóval kösse meg a
szerződést.
3. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy nyújtson be kérelmet a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság felé a
Piliscsabai Polgár újság sajtótermékek
nyilvántartásából történő törlése érdekében.
4. A
fenti
szerződésekhez
kapcsolódó
kötelezettségvállalások fedezete a 2016. évi
költségvetés
Piliscsaba
Város
Közalapítványa támogatási sora.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Piliscsaba Város Önkormányzatának lapkiadási és
médiaszolgáltatási feladatainak végzését átmenetileg
az Önkormányzathoz rendeli. Továbbá felkéri a
polgármestert, hogy kérjen az ügyvédi irodától
véleményt, majd annak megismerése után a
Képviselő-testület
döntsön
az
intézményhez
rendelésről, illetve a gazdasági társaság formájáról,
valamint a további feladatok hozzárendeléséről.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Bajcsy-Zsilinszky út – Vasút utca felújításához
kapcsolódó önkormányzati feladatok ellátására a
bekért ajánlatok alapján az Útvonal Mérnöki és
Szolgáltató Kft bruttó 990.600,- Ft-os ajánlatát
választja és felkéri a Polgármestert a melléklet

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

szerződés aláírására, az alábbi módosításokkal:
2. pont módosul Határidők: A részfeladatok a
felújítási terv ütemezésének megfelelően a
Megbízóval egyeztetett módon, legkésőbb
2016. szeptember 30. napjáig.

129/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a Vasút utca csatornaépítéséhez
kapcsolódó feladatokról

130/2016.
(V.
10.)
számú
határozata

a
közétkeztetési
ellátását
végző
kiválasztására
eljárásról

szolgáltatás
vállalkozás
vonatkozó

131/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a gyermekek nyári étkeztetéséről

132/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a testvérvárosi kapcsolatok
kiadásairól

A tervezési feladatok finanszírozása a beruházások,
Bajcsy-Zsilinszky út - Vasút utca rekonstrukció,
útépítés, csatornázás soráról történjen.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Vasút
utca
csatornaépítéséhez
a
leendő
csatornavezeték
lakossági
bekötővezetékeinek
védőcsövezésének elkészítéséhez a WLE Kft-t (cím:
6723 Szeged, Teréz u. 11. I.4) választja és
felhatalmazza a Polgármestert a melléklet szerinti
szerződés
aláírására,
az
ügyvédi
iroda
véleményezését követően.
A tervezési feladatok finanszírozása a beruházások,
Bajcsy-Zsilinszky út - Vasút utca rekonstrukció,
útépítés, csatornázás soráról történjen.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 111. § c) pontja alapján folytatja le a
közétkeztetési szolgáltatás ellátására vonatkozó
beszerzési eljárást 3 ajánlattevővel.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy 2016. évben az ingyenes nyári
gyermekétkeztetés
lehetőségét
a
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő
gyermekek számára is biztosítja, felkéri a jegyzőt az
étkeztetés megszervezésére.
Az étkezés a működési céltartalék soron lévő segély
keretből kerül finanszírozásra.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
ügy dönt, hogy Piliscsaba Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésében a 11. számú táblázatban
„testvérvárosi kapcsolatok támogatása” soron lévő

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

összeget az alábbiak szerint kívánja felhasználni:
Képviselő-testület tagjai fejenként 100.000
forint összeget használhatnak el testvér
települési
támogatás,
látogatás
(üzemanyagra, autópálya díj, szállásra,
ajándék) címen.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elvi támogatását adja az előterjesztésben kifejtett
megállapodás további előkészítési munkálatainak
elvégzésére.
-

133/2016.
(V.
10.)
számú
határozata

a Klotildligeti és Piliscsabai
vasútállomások környezetének
rendezéséről

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, főépítész

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a Vasút utcai csatorna
beruházásra
vonatkozó
tervezési
árajánlatok
bekérésére.

134/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a B + F Kft.-vel kötendő
településrendezési
szerződéstervezet elfogadásáról
-

-

-

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a piliscsabai
vasútállomás mögötti terület szilárd burkolattal való
ellátásának terveihez kapcsolódóan árajánlatok
bekérésére.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a B + F Kft-vel kötendő településrendezési
szerződés-tervezetet a melléklet szerinti tartalommal,
egyben felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására, az alábbi módosításokkal:
III. pont 1.1 alpontja módosul: „… tárgyi ingatlanból
a minimális telekalakítás feletti 661 m2 területrészt
Piliscsaba Város Önkormányzat részére 1.000.- Ft
értéken
értékesít,
ha
az
alábbi
feltétel
maradéktalanul teljesül: A tárgyi ingatlannal
határos piliscsabai belterületi 1874. helyrajzi számú
ingatlan esetében tulajdonjogot szerez Piliscsaba
Város Önkormányzata”
III. pont 1.1.1 alpont törlésre kerül
IV. pont 2. alpont módosul: „HÉSZ módosítás
véleményezési szakaszának megindítása fél éven belül
megkezdődik”
V. pont 1. alpontjában szereplő felsorolásból törlésre

-

135/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a Pilisi Építészeti Útmutató
készítésének kezdeményezéséhez
történő csatlakozásról

136/2016.
(V. 10.)
számú
határozata
137/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

az IRMÁK Közhasznú Nonprofit
Kft. 2015. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról
a
városi
kitüntető
címek
alapításáról,
valamint
azok
adományozásának rendjéről szóló
23/2014. (XII. 1.) önkormányzati
rendelet módosításáról

kerül:
„- amennyiben a jelen Szerződésben meghatározott
célok megvalósulása bármely, az önkormányzat
érdekkörén kívüli okból meghiúsul
- amennyiben a jelen Szerződés teljesítése
tárgytalanná válik”
V. pont 3. alpont első mondata módosul: „A Felek
rendkívüli felmondással a másik Fél súlyos
szerződésszegése esetén jogosultak a jelen Szerződést
megszűntetni és az eredeti állapotot visszaállítani.”
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert a településrendezési
eszközök
egyeztetésének
és
elfogadásának
előkészítésére, az eljárás megindítására.
A finanszírozás forrása a 2016. évi költségvetés
általános tartalék sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elvben támogatja a Pilisi Építészeti Útmutató
készítésének kezdeményezését, anyagi természetű
hozzájárulásról akkor dönt, ha a Pilisi térség
településeinek legalább a fele csatlakozott a
kezdeményezéshez.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft.
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a városi kitüntető címek alapításáról,
valamint azok adományozásának rendjéről szóló
23/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet módosítja az
alábbiak szerint:
- 3. §- az alábbiakra módosul:
„A Rendelet 12. §-a az alábbi 12/A. §-szal egészül ki:
„12/A. §
(1) A
Kiemelkedő Sportteljesítményért
Díj
(továbbiakban: díj) adományozható piliscsabai
lakcímmel rendelkező igazolt sportolóknak.”

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

138/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a
városi
kitüntető
címek
alapításáról,
valamint
azok
adományozásának rendjéről szóló
23/2014. (XII. 1.) önkormányzati
rendeletben
foglalt
kiadási
tételekről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a városi kitüntető címek alapításáról,
valamint azok adományozásának rendjéről szóló
23/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben
foglaltakhoz kapcsolódó kiadási tételek forrása a
költségvetés működési céltartalék, egészségterv sora.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

139/2016.
(V. 10.)
számú
határozata
140/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a
bölcsődei
feladatellátás
működési költségkalkulációjáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az előterjesztés szerinti költségkalkulációról szóló tájékoztatást.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

a Piliscsabai Atlétikai és Futball
Club Sport Egyesület
támogatásáról

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

141/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a Piliscsabai Művészeti
Alapítvány támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2016. évben kiírt Civil Alap
pályázaton részt vett Piliscsabai Atlétikai és Futball
Club Sport Egyesületet 92.000,- Ft támogatásban
részesíti.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2016. évben kiírt Civil Alap
pályázaton részt vett Piliscsabai Művészeti
Alapítványt 100.000,- Ft támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

142/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a
Klotildligeti
Óvodáért
Alapítvány támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2016. évben kiírt Civil Alap
pályázaton részt vett Klotildligeti Óvodáért
Alapítványt 100.000,-Ft támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

143/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a Piliscsabai Cserkész, Lovas,
Kulturális, Sport és Szabadidős
Egyesület támogatásáról

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

144/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a Magyar Cserkész Szövetség
támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2016. évben kiírt Civil Alap
pályázaton részt vett Piliscsabai Cserkész, Lovas,
Kulturális, Sport és Szabadidős Egyesület támogatási
kérelmét elutasítja, mert a pályázathoz szükséges
mellékleteket nem nyújtotta be.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2016. évben kiírt Civil Alap
pályázaton részt vett Magyar Cserkész Szövetség
támogatási kérelmét elutasítja, mert a pályázat
alapján csak Magyarországi bírósági nyilvántartásba
vett piliscsabai székhelyű, illetve országos,
regionális,
megyei
szervezetek
piliscsabai

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

szervezettel is rendelkező civil szervezetei
támogathatók.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2016. évben kiírt Civil Alap
pályázaton részt vett Sárközy Péter Alapítvány a
Biokultúráért támogatási kérelmét elutasítja, mert a
pályázati feltételeknek nem felelt meg.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2016. évben kiírt Civil Alap
pályázaton részt vett Piliscsabai Természetjáró
Egyesületet 100.000,-Ft támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2016. évben kiírt Civil Alap
pályázaton részt vett Piliscsabai Vállalkozók
Céhegyesületet 100.000,-Ft támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

az Együtt a Holnapunkért
Egyesület támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2016. évben kiírt Civil Alap
pályázaton részt vett Együtt a Holnapunkért
Egyesületet 100.000,-Ft támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

149/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a Piliscsabai Sportegyesület
támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2016. évben kiírt Civil Alap
pályázaton részt vett Piliscsabai Sportegyesületet
100.000,-Ft támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

150/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a Piliscsabai Evangélikus
Közösség „Raffay Sándor”
Alapítványa támogatásáról

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

151/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a Shindo Sportegyesület
támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2016. évben kiírt Civil Alap
pályázaton részt vett Piliscsabai Evangélikus
Közösség „Raffay Sándor” Alapítványát 100.000,Ft támogatásban részesíti.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2016. évben kiírt Civil Alap
pályázaton részt vett Shindo Sportegyesületet
100.000,- Ft támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

152/2016.

a Dr. Göllner Mária Waldorf

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

145/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a Sárközy Péter Alapítvány a
Biokultúráért támogatásáról

146/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a Piliscsabai Természetjáró
Egyesület támogatásáról

147/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a Piliscsabai Vállalkozók
Céhegyesülete támogatásáról

148/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

(V. 10.)
számú
határozata

Egyesület támogatásáról

úgy dönt, hogy a 2016. évben kiírt Civil Alap
pályázaton részt vett Dr. Göllner Mária Waldorf
Egyesületet 100.000,- Ft támogatásban részesíti.

153/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a Piliscsabai Németek Kulturális
Egyesület támogatásáról

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

154/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a Piliscsabai Németek Kulturális
Egyesület támogatásáról

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

155/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a Piliscsabai Táncház Egyesület
támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2016. évben kiírt Civil Alap
pályázaton részt vett Piliscsabai Németek
Kulturális Egyesület önálló pályázatát 100.000,- Ft
támogatásban részesíti.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2016. évben kiírt Civil Alap
pályázaton részt vett Piliscsabai Németek
Kulturális
Egyesület
önkormányzati
rendezvényhez kapcsolódó pályázatát 50.000,- Ft
támogatásban részesíti.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2016. évben kiírt Civil Alap
pályázaton részt vett Piliscsabai Táncház
Egyesületet 100.000,- Ft támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

156/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a Deutshe Schule Piliscsaba
Alapítvány támogatásáról

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

157/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a Deutshe Schule Piliscsaba
Alapítvány támogatásáról

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

158/2016.
(V. 10.)
számú
határozat
a
159/2016.
(V. 10.)
számú

a Csabagyöngye Egyesület
támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2016. évben kiírt Civil Alap
pályázaton részt vett Deutshe Schule Piliscsaba
Alapítvány önálló pályázatát 100.000,- Ft
támogatásban részesíti.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2016. évben kiírt Civil Alap
pályázaton részt vett Deutshe Schule Piliscsaba
Alapítvány
önkormányzati
rendezvényhez
kapcsolódó pályázatát 50.000,- Ft támogatásban
részesíti.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2016. évben kiírt Civil Alap
pályázaton részt vett Csabagyöngye Egyesületet
100.000,- Ft támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2016. évben kiírt Civil Alap
pályázaton részt vett a Piliscsaba Garancstető

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

a Piliscsaba Garancstető
Érdekvédelmi Egyesület
támogatásáról

határozata
160/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a „VEKOP 5.3.2-15 Fenntartható
közlekedésfejlesztés Pest
megyében” nevű pályázat
összeállításáról

161/z /2016.
(V. 10.)
számú
határozata

Helle Zsolt kártalanítás
megállapítása iránt indított
eljárásban felülvizsgálati kérelem
tárgyában

162/z/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a Piliscsaba Város Díszpolgára
cím adományozásáról

163/z/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a Dicséretes Piliscsabai Porta cím
adományozásáról

Érdekvédelmi
Egyesületet
100.000,Ft
támogatásban részesíti.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy a „VEKOP 5.3.2-15
Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében”
nevű
pályázat
szakmai
alátámasztó
dokumentációjának elkészítésére az Útvonal Mérnöki
és Szolgáltató Kft. (2500 Esztergom Sugár u. 11.)
ajánlatát fogadja el bruttó 527.050,- Ft értékben,
melyet a 2016. évi költségvetés Fejlesztési céltartalék
soráról biztosít, és felhatalmazza a polgármestert a
melléklet szerinti szerződés aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal előtt a
Piliscsaba 3251/6. és 3251/4. helyrajzi szám alatti
ingatlant érintő Helle Zsolt kérelmére indult
kártalanítási eljárás tárgyában, PE/047/12-9/2016. és
PE/047/13-9/2016. számon hozott határozatok ellen
felülvizsgálati kérelmet nyújt be a Budapest
Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.
A 30 napon belül kifizetendő kártalanítási összegek
fedezete a 2016. évi költségvetés általános tartalék
sora.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a városi kitüntető címek alapításáról és azok
adományozásának rendjéről szóló 23/2014. (XII.1.)
önkormányzati rendelet 5. §-ában foglaltak alapján
Solymosi János részére posztumusz Piliscsaba Város
Díszpolgára kitüntető címet adományozza.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a városi kitüntető címek
alapításáról és azok adományozásának rendjéről
szóló 23/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet 9. §ában foglaltak alapján a Kelecsény Márta és Fárizs
Péter tulajdonában álló, Kálmán király út 13.
szám alatti ingatlannak ítéli oda a Piliscsabai
Dicséretes Porta címet.
Felkéri a polgármestert, hogy a címet igazoló

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

164/z/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

a Dicséretes Piliscsabai Porta cím
adományozásáról

165/z/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

Piliscsabáért Emlékplakett
adományozásáról

166/z/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

Piliscsabáért Emlékplakett
adományozásáról szóló
javaslatáról

167/z/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

Piliscsabáért Emlékplakett
adományozásáról szóló
javaslatáról

oklevelet és emléktáblát ünnepélyes keretek között,
az augusztus 20-i rendezvényen adja át a pályázó
tulajdonosnak.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a városi kitüntető címek
alapításáról és azok adományozásának rendjéről
szóló 23/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet 9. §ában foglaltak alapján a Kolozsvári Zita
tulajdonában álló, Árpád vezér utca 12. szám alatti
ingatlannak ítéli oda a Piliscsabai Dicséretes Porta
címet.
Felkéri a polgármestert, hogy a címet igazoló
oklevelet és emléktáblát ünnepélyes keretek között,
az augusztus 20-i rendezvényen adja át a pályázó
tulajdonosnak.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a városi kitüntető címek alapításáról és azok
adományozásának rendjéről szóló 23/2014. (XII.1.)
önkormányzati rendelet 10. §-ban foglaltak alapján
Platsek Károly piliscsabai lakos részére a
Piliscsabáért Emlékplakettet adományozza.
Felkéri a polgármestert, hogy az emlékplakettet
ünnepélyes keretek között, a Piliscsabai Polgárőr
Egyesület 25. jubileumi közgyűlésén adja át.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete javasolja a polgármester részére, hogy a
városi kitüntető címek alapításáról és azok
adományozásának rendjéről szóló 23/2014. (XII.1.)
önkormányzati rendelet 10. §-ban foglaltak alapján,
saját hatáskörében Kovács Márton piliscsabai lakos
részére
a
Piliscsabáért
Emlékplakettet
adományozzon.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete javasolja a polgármester részére, hogy a
városi kitüntető címek alapításáról és azok
adományozásának rendjéről szóló 23/2014. (XII.1.)
önkormányzati rendelet 10. §-ban foglaltak alapján,
saját hatáskörében Füsti Józsefné piliscsabai lakos

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

részére
a
adományozzon.

Piliscsabáért

Emlékplakettet

168/z/2016.
(V. 10.)
számú
határozata

Piliscsabáért Emlékplakett
adományozásáról szóló
javaslatáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete javasolja a polgármester részére, hogy a
városi kitüntető címek alapításáról és azok
adományozásának rendjéről szóló 23/2014. (XII.1.)
önkormányzati rendelet 10. §- ban foglaltak alapján,
saját hatáskörében Szigeti Ivánné részére
posztumusz
Piliscsabáért
Emlékplakettet
adományozzon.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

169/2016.
(V.
19.)
számú
határozata

a bölcsődeépítés tervezési, illetve
engedélyezési dokumentációjának
jóváhagyásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Piliscsaba 275. helyrajzi számú
önkormányzati ingatlanon kialakítandó négy
csoportszobás, 48 férőhelyes, melegítőkonyhás
bölcsőde épület komplett építési engedélyezési
tervdokumentációját a melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

170/2016.
(V.
19.)
számú
határozata

a bölcsődeépítési pályázathoz
kapcsolódó pályázati díjról

171/2016.
(V.
19.)
számú
határozata

az Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések
támogatására kiírt pályázaton
való indulásról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az építési
hatósági engedélyezési tervdokumentáció – építési
engedély kiadása céljából – illetékes építési
hatósághoz történő benyújtására.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a VEKOP 6.1.1-15
Kisgyermeket
nevelő
szülők
munkavállalási
aktivitásának növelése pályázathoz kapcsolódó
pályázatírói díj 381.000, forint összegének fedezetét
a fejlesztési céltartalékból kívánja finanszírozni.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy indul az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázaton, és felkéri a polgármestert a pályázathoz
szükséges előkészítési munkák elvégzésére.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a pályázat keretében bruttó
30.000.000.- Ft támogatást igényel, az orvosi rendelő

belső felújítására.

172/2016.
(V. 30.)
számú
határozata

a Vállalkozási szerződés alapján
Piliscsaba város közigazgatási
területén geodéziai felmérések
elvégzése és a felmérések alapján
a felszíni vízelvezetés
tanulmánytervének elkészítésére
vonatkozó közbeszerzés
bírálatának elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a pályázat nyertessége esetén
fizetendő önrészt a költségvetés, fejlesztési
céltartalékok sorából biztosítja.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Vállalkozási szerződés alapján Piliscsaba
város közigazgatási területén geodéziai felmérések
elvégzése és a felmérések alapján a felszíni
vízelvezetés
tanulmánytervének
elkészítésére
vonatkozó közbeszerzési eljárás bírálatát elfogadja és
az alábbiakról dönt:
1. A Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja,
hogy a Global Terv Kft. (1037 Budapest, Bojtár
utca 66.) és KEVITERV AKVA Kft. (5000
Szolnok, Boldog Sándor István körút 4.) közös
ajánlattevők ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése
szerinti bírálat alapján az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban foglalt
előírásoknak megfelel.
2. A Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja,
hogy az Innober-Wave Kft (1087 Budapest,
Baross tér 2. 1/5.) és DIMA Kft. (1094
Budapest, Mihálkovics utca 18. 6. em. 1.) közös
ajánlattevők ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése
szerinti bírálat alapján az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban foglalt
előírásoknak megfelel.
3. A Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja,
hogy a K+K Környezetgazdálkodási és
Közműtervező Kft. (1102 Budapest, Szent
László tér 20. 2. em.) és KÖZMŰ-GEO
Geodéziai,
Építőipari,
Kereskedelmi
és
Szolgáltató Kft. (4033 Debrecen, Báthory utca
21. a. ép.) közös ajánlattevők ajánlata érvényes,
mivel az ajánlat az ajánlati felhívásban és
dokumentációban foglalt előírásoknak megfelel,
a közös ajánlattevők nem állnak a kizáró okok

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

4.

5.

6.

7.

8.

hatálya alatt, a közös ajánlattevők - az
ajánlattételi felhívásban meghatározott pénzügyi
és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg
szakmai szempontok igazolása alapján - a
szerződés teljesítésére alkalmasak.
A Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja,
hogy a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.
(1183 Budapest, Üllői út 455.)ajánlattevő
ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti
bírálat alapján az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban foglalt előírásoknak megfelel.
A Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja,
hogy a KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és
Szolgáltató Kft. (5700 Gyula, Nagyváradi út
54.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2)
bekezdése szerinti bírálat alapján az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban foglalt
előírásoknak megfelel.
A Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja,
hogy a Perfektum Mérnöki Kft. (1036 Budapest,
Perc u. 2.) és AQUA-K Kft. (4400 Nyíregyháza,
Bujtos utca 17.) közös ajánlattevők ajánlata a
Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálat alapján
az
ajánlattételi
felhívásban
és
a
dokumentációban foglalt előírásoknak megfelel.
A Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja,
hogy a TRI-PLÁN MÉRNÖK Kft. (1037
Budapest, Szépvölgyi u. 81.) ajánlattevő
ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e)
pontja és a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján,
mert egyéb módon nem felel meg az
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, továbbá az ajánlat
aránytalanul
alacsony
ellenszolgáltatást
tartalmaz.
A Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja,
hogy az UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115
Budapest, Csóka u. 7-13.)ajánlattevő ajánlata a

173/2016.
(V. 30.)
számú
határozata

az MLSZ Országos Pályaépítési
Program IX. ütemének
kivitelezéséről

174/2016.
(V. 30.)
számú
határozata

az MLSZ Országos Pályaépítési
Program vonatkozásában az
önerőn felül keletkező
költségekről

Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálat alapján
az
ajánlattételi
felhívásban
és
a
dokumentációban foglalt előírásoknak megfelel.
9. A Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás eredményes.
10. A Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja,
hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott
értékelési
szempont
alapján
a
jelen
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a
K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező
Kft. (1102 Budapest, Szent László tér 20. 2.
em.) és KÖZMŰ-GEO Geodéziai, Építőipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4033
Debrecen, Báthory utca 21. a. ép.) közös
ajánlattevők lettek, mivel az ajánlatkérő
számára a legkedvezőbb érvényes ajánlatot adta,
melynek összege az ajánlatkérő rendelkezésére
álló fedezet mértékére is figyelemmel az
ajánlatkérő számára megfelelő, teljesíthető és
megvalósítható.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert a mellékletben
szereplő együttműködési megállapodás, valamint
önkormányzati nyilatkozat aláírására.
A beruházás megállapodás szerinti önereje
4.556.118.Ft,
melyet
Piliscsaba
Város
Önkormányzata
2016.
évi
költségvetésének
„Fejlesztési céltartalék” soráról kíván biztosítani.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a beruházás mellett
megvalósítandó, a pályázatban nem elszámolható
kötelező fejlesztések közül a földmunkára,
támfalépítésre bruttó 1.5 millió forint összeg kerüljön
biztosításra Piliscsaba Város Önkormányzata 2016.
évi költségvetésének „Fejlesztési céltartalék” soráról.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a vízelvezetés megoldása érdekében felkéri a
Hivatalt, hogy árajánlatokat kérjen be a soron

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

175/2016.
(VI. 1.)
számú
határozata

az Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések
támogatására kiírt pályázaton
való indulásról

következő ülésre, a mellékelt helyszínrajz alapján.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy indul az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázat c) alpontján is, és felkéri a polgármestert a
pályázathoz
szükséges
előkészítési
munkák
elvégzésére.

Határidő: azonnal

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a pályázat keretében
elsősorban a Hársfa utca felújítására igényel
támogatást, a fennmaradó összeg tekintetében
prioritást élvez a József Attila utca, illetve egyéb
járdaszakaszok.

176/2016.
(VI. 8.)
számú
határozata

a KEHOP-5.2.9. pályázat
benyújtásához szükséges
közbeszerzési eljárásról

177/2016.
(VI. 9.)
számú
határozata

Egészségfejlesztési-Oktatási
Alapítvánnyal (1125 Budapest,
Diós árok 60/D.) kötendő
megállapodásról

178/2016.
(VI. 14.)

az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a pályázat nyertessége esetén
fizetendő önrészt a költségvetés, fejlesztési
céltartalékok sorából biztosítja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
KEHOP-5.2.9. pályázat benyújtásához szükséges
közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Egészségfejlesztési - Oktatási Alapítvány
(1125 Budapest, Diós árok 60/D.) felperes ellen a
Fővárosi Ítélőtáblán jogerősen lezárt perrel kapcsolatban
felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapítvánnyal
folytasson tárgyalásokat az ítéletben szereplő összeg
részletekben történő megfizetéséről, azzal hogy a
polgármester jogelismerő nyilatkozatot nem tehet és a
Képviselő-testület jóváhagyása szükséges a megállapodás
megkötéséhez.

Határidő: tárgyalások
megkezdésére,
megállapodás-tervezet
megküldésére
2016.
június 13.

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az átruházott hatáskörben hozott

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a
KEHOP-5.2.9. pályázat benyújtásához szükséges
közbeszerzési eljárás ismételt lefolytatásáról.

határozatokról szóló 2016. év május havi beszámolót.

számú
határozata
a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló
beszámolóról

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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

az Esztergomi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja
az
Esztergomi
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

181/2016.
(VI. 14.)
számú
határozata

a Piliscsabai Napsugár Óvoda
Alapító Okiratának
módosításáról

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

182/2016.
(VI. 14.)
számú
határozata

a Piliscsabai Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
beszámolójának elfogadásáról,
valamint létszámkeretének
növeléséről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az óvodavezető kérelmének
megfelelően a Piliscsabai Napsugár Óvoda Alapító
Okiratának módosítását az 1. számú melléklet szerinti
tartalommal, valamint az Alapító Okiratot egységes
szerkezetben a 2. számú melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal
elfogadja
a
Családsegítő
és
Gyermekjóléti Szolgálat 2016. januártól májusig tartó
időszakra vonatkozó beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

az Önkormányzat és intézményei
2016. évi költségvetésének
I-IV. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatójáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy 2016. július 1. napjától a
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálat
létszámkeretét 1 fő dolgozóval növeli, felkéri a
Polgármestert az álláspályázat kiírására.
A létszámnövelés fedezete Piliscsaba Város
Önkormányzata 2016. évi költségvetésének az
működési céltartalék sora, amelyen 2,5 millió forint
került tervezésre.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestület tudomásul veszi az Önkormányzat és
intézményei költségvetésének 2016. I-IV. havi
teljesítéséről szóló tájékoztatóját.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

179/2016.
(VI. 14.)
számú
határozata
180/2016.
(VI. 14.)
számú
határozata

183/2016.
(VI. 14.)
számú
határozata

184/2016.
(VI. 14.)
számú
határozata

Piliscsaba Város Önkormányzata
gazdasági programjának
elfogadásáról (2016-2019)

185/2016.
(VI. 14.)
számú
határozata

a Pilis Televízió Szolgáltató Kftvel kötendő szerződésről

186/2016.
(VI. 14.)
számú
határozata

a Buda Környéki
Médiaszolgáltató Kft-vel kötendő
szerződésről

187/2016.
(VI. 14.)
számú
határozata

a logopédiai szerződés
elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
továbbdolgozásra javasolja az 1. számú melléklet
szerinti, 2016-2019. évekre szóló gazdasági
programot az alábbiak szempontok alapján:
- a 2018-as, 2019-es évekre legyenek
költségvetési főszámok meghatározva
- legyen bemutatva, hogyan illeszkedik a
gazdasági program a térség gazdasági
programjához,
a
megyei
fejlesztési
elképzelésekhez
- a program térjen ki az intézményekre,
óvodára, iskolára
- legyen összehasonlítva, hogy a környező
településeken egy főre hány adóforint jut
- a várossá válási pályázati anyag legyen
beemelve
- munkahelyteremtés, munkahelyek számának
alakulása legyen pontosítva
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Pilis Televízió Szolgáltató Kft-vel a
2016. március 31. napján lejárt műsorszolgáltatási
szerződést változatlan tartalommal újraköti, azzal a
kikötéssel, hogy a szerződés időbeli hatálya 2016.
december 31. napjáig terjed. Egyben felhatalmazza a
polgármestert a műsorszolgáltatási szerződés
aláírására.
A szerződéses kötelezettségvállalás fedezete
tervezésre került a 2016. évi költségvetésben, mely a
Szolgáltatási soron szerepel.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft-vel
kötendő szerződésről szóló határozati javaslatot
nem támogatta.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: 15 napon
belül

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a logopédiai szolgáltatás tekintetében, a
2016/2017. tanévre a bekért árajánlatok alapján
Fekete Magdolna (2097 Pilisborosjenő, Szent Donát

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

188/2016.
(VI. 14.)
számú
határozata

a Balassi Bálint utcai játszótér
értékesítéséről

189/2016.
(VI. 14.)
számú
határozata

a közétkeztetési ajánlattételi
felhívás elfogadásáról

190/2016.
(VI. 14.)
számú

a közétkeztetési ajánlattétel
bíráló ideiglenes bizottság
létrehozásáról

utca 83.) árajánlatát választja és felhatalmazza a
Polgármestert a 3. számú melléklet szerinti megbízási
szerződés aláírására.
A
szolgáltatás
fedezete
Piliscsaba
Város
Önkormányzata 2016. évi költségvetésének az
önkormányzat szolgáltatási kiadások sora, valamint a
különbözet vonatkozásában Piliscsaba Város
Önkormányzata 2016. évi költségvetésének általános
tartalék sora.
1. Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balassi Bálint utcában található 142/117.
hrsz-ú
önkormányzati
tulajdonú
ingatlan
értékesítésére vonatkozó, az 1. számú mellékletben
található pályázati kiírást az alábbi módosítással
elfogadja:
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 500.000,-Ft
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ingatlan
hasznosításból származó bevételt az Erdészkert
területén játszótér kialakítására fordítja.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy – a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 111. § c) pontjára figyelemmel –
a közétkeztetési szolgáltatás ellátására vonatkozó
ajánlattételi felhívást az 1. számú melléklet szerinti
tartalommal elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a
szolgáltatóktól a gyermekek reggeliztetésére is
kérünk egy opcionális ajánlatot.
A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást az
alábbi vállalkozások részére küldi meg:
1.)
Liget Főzőkonyha Kft. 2081 Piliscsaba,
József liget utca 16/a.
2.)
Logo-tipo Kft., 2084 Pilisszentiván, Sallai
utca 4.
3.)
Fényesliget Kávézó Kft., 2081 Piliscsaba,
Batthyany utca 1.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 57. § (3) bekezdése alapján

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

határozata

191/2016
(VI. 14.)
számú
határozata

a piliscsabai belterületi utak
kátyúzási munkálatainak
beszámolójáról

192/2016.
(VI. 14.)
számú
határozata
193/2016.
(VI. 14.)
számú
határozata

a tervezett fejlesztések
alakulásáról szóló beszámolóról
a Piliscsaba Város
Önkormányzat Képviselőtestülete
171/2016. (V. 19.) számú
határozatának módosításáról

194/2016.
(VI. 14.)
számú
határozata

a Piliscsaba Város
Önkormányzat Képviselőtestülete
175/2016. (VI. 1.) számú
határozatának módosításáról

ideiglenes bizottságot hoz létre a közétkeztetési
ajánlatok előzetes 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.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hagy a piliscsabai belterületi utak 2016. évi
kátyúzási munkálatairól szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a fejlesztésekről szóló 2016. II.
negyedévi beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való
indulásról szóló 171/2016. (V. 19.) számú
határozatának utolsó mondatát az alábbiak szerint
módosítja:

Határidő: 5 napon belül

Felelős: Polgármester

Határidő: 5 napon belül

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a pályázat nyertessége
esetén fizetendő 1.483.198,-Ft önrészt a
költségvetés, fejlesztési céltartalékok sorából
biztosítja.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való
indulásról szóló 175/2016. (VI. 1.) számú
határozatának utolsó mondatát az alábbiak szerint
módosítja:
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a pályázat nyertessége
esetén fizetendő 2.238.375,-Ft önrészt a
költségvetés, fejlesztési céltartalékok sorából

195/2016.
(VI. 14.)
számú
határozata
196/2016.
(VI. 14.)
számú
határozata
197/2016.
(VI. 15.)
számú
határozata
198/2016.
(VI. 28.)
számú
határozata

tájékoztató a parlagfű elleni
védekezésről
a 3343/2. hrsz-ú ingatlan övezeti
átsorolásával kapcsolatos
kérelemről

Döntés az energetikai
pályázathoz kapcsolódó
közbeszerzésről
az óvodai kapacitásbővítést célzó
beruházás önerejéről

biztosítja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a parlagfű elleni védekezésről szóló
tájékoztatót.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 3343/2. hrsz-ú ingatlan fejlesztésével
kapcsolatban lakossági fórumot hív össze a
lakóközösséggel előre egyeztettet időpontban 2016.
július 31. napjáig.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az energetikai pályázat közbeszerzési pályázatát
elégtelennek nyilvánítja. Elrendeli a közbeszerzési
eljárás ismételt kiírását és az új közbeszerzési
eljárásban új vállalkozások kerüljenek meghívásra.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy, „óvodai kapacitásbővítést célzó
beruházások támogatására” kiírt pályázat önerejét az
alábbiak szerint kívánja finanszírozni:
Vállalt önerőből 80 millió forint összeget fejlesztési hitel
felvételével, a maradék 20.143.304,- forint összeget a 2017.
évi költségvetésben tervezéssel biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. július
31.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: adó- és
gazdasági osztályvezető

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat pozitív
elbírálása esetén a hitel felvételének engedélyezését
kezdeményezze a stabilitási törvénynek megfelelően,
illetve felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a vállalt önerő
20.143.304.- forint összeget a 2017. évi költségvetésben
tervezze meg.

199/2016.
(VII. 5.)
számú
határozata

a Vasút köz felújítására
vonatkozó kivitelezőjének
kiválasztásáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Vasút köz és Zrínyi utca csatlakozás felújítására
vonatkozó ajánlat alapján a munka elvégzésére a
WLE Kft.-t bízza meg és felhatalmazza a
Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
A kivitelezés összege, amely bruttó 11.433.992,-Ft
Piliscsaba Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetés „Bajcsy Zsilinszky út felújításával

200/2016.
(VII. 12.)
számú
határozata

a 3343/2. hrsz-ú ingatlan övezeti
átsorolásával kapcsolatos
kérelemről

201/2016.
(VII. 12.)
számú
határozata

a 3343/2. hrsz-ú ingatlan övezeti
átsorolásával kapcsolatos
kérelemről

202/2016.
(VII. 12.)
számú
határozata

Egészségfejlesztési - Oktatási
Alapítvánnyal kötendő
megállapodásról döntés

kapcsolatos önkormányzati költségek” soráról
biztosítja.
1. Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 3343/2. hrsz-ú
ingatlan övezeti átsorolására vonatkozó kérelmet
támogatja és felkéri a Polgármestert, hogy egy,
az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §
szerinti telepítési tanulmánytervet kérjen be a
fenti területen beruházni szándékozó ProGoodvill Zrt-től.
2. Felkéri a Pro-Goodvill Zrt-t, hogy a gazdasági
társaság tulajdonosi, cégjegyzési viszonyairól,
valamint a Piliscsaba 3343/2 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosi viszonyairól nyújtson be igazolásokat
az önkormányzat részére 2016. július 18.
napjáig. Felkéri a Pro-Goodvill Zrt-t, hogy az
ingatlan fejlesztésével kapcsolatos ajánlatot a
társaság cégjegyzésére jogosult személy nyújtsa
be.
Határozat 1. pontja abban az esetben érvényes,
amennyiben a 2. pontban leírt feltételeknek a
gazdasági társaság eleget tett.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a beruházót, hogy amennyiben a
Piliscsaba
Város
Önkormányzat
Képviselőtestületének 200/2016. (VII.12.) számú határozatában
foglalt feltételeket teljesíteni tudja, a telepítési
tanulmányterv elfogadásáig tartsa fent ajánlatát.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja
az Egészségfejlesztési - Oktatási Alapítvánnyal
(1125 Budapest, Diós árok 60/D.) történő
megállapodást, felhatalmazza a Polgármestert annak
aláírására.
A megállapodásban szereplő összeg kifizetése az idei
évben a fejlesztési céltartalék terhére kerüljön

Határidő: 2016. július
18.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő:

Felelős: Polgármester

203/2016.
(VII. 12.)
számú
határozata

Egészségfejlesztési
Alapítvánnyal
megállapodás
foglalásáról

Oktatási
kötendő
közokiratba

204/2016.
(VII. 12.)
számú
határozata

a Piliscsabai Polgár főszerkesztői
szerződéséről

-

205/2016.
(VII. 12.)
számú
határozata

a Piliscsabai Polgár nyomdai
szerződéséről

206/2016.
(VII. 12.)

az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról

kifizetésre. A jövő évre átnyúló fizetési
kötelezettséget a Polgármesteri Hivatal a 2017-es
költségvetésbe tervezze be.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az Egészségfejlesztési - Oktatási
Alapítvánnyal (1125 Budapest, Diós árok 60/D.)
kötendő megállapodást közjegyzői okiratba foglalja
abban az esetben, ha annak a költsége nem haladja
meg a bruttó 300.000,- Ft-ot.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a főszerkesztői munkára a bekért
árajánlatok alapján Sólyom Ágnes egyéni
vállalkozót
választja,
és
felhatalmazza
a
Polgármestert a 4. számú melléklet szerinti
szerződés aláírására.
A főszerkesztői munka teljes felelősséggel terjed ki
az újság szerkesztésére.
A
szolgáltatás
fedezete
Piliscsaba
Város
Önkormányzata 2016. évi költségvetésének az
önkormányzat
szolgáltatási
kiadások
sorára
átcsoportosított Közalapítványi támogatás összege, a
valamint a hirdetési bevételből befolyó többletbevétel
összege.
A fenti szerződés aláírásakor honlap szerkesztésre a
Filmkovács Bt-vel kötött szerződés azonnali hatállyal
felmondásra kerül a felek közös megegyezésével.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a nyomdai munkára a bekért
árajánlatok alapján a Pethő Nyomdát választja, és
felhatalmazza a Polgármestert a 3. számú melléklet
szerinti szerződés aláírására.
A
szolgáltatás
fedezete
Piliscsaba
Város
Önkormányzata 2016. évi költségvetésében a
Közalapítvány támogatások sora, mely az
önkormányzat szolgáltatási kiadások sorára kerül
átcsoportosításra.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az átruházott hatáskörben hozott

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

határozatokról szóló 2016. év június havi beszámolót

számú
határozata
a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló
beszámolóról

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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

az Önkormányzat és intézményei
2016. évi költségvetésének
I-V. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatójáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei
2016. évi költségvetésének I-V. havi teljesítéséről
szóló tájékoztatóját.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Felelős: Polgármester

209/2016.
(VII. 12.)
számú
határozat
a

a Polgár újság kihordásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Polgár Újság kihordásával
Gábori Dávidot bízza meg, amelynek díja 6 hónapra
bruttó 229.042 forint.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

210/2016.
(VII. 12.)
számú
határozata

a KMOP-4.6.1-11-2012-0034
számú A Piliscsabai Napsugár
Óvoda Klotildligeti Tagóvoda
felújítása, korszerűsítése és
bővítése” című pályázat
könyvvizsgálói jelentés fedezete

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

211/2016.
(VII. 12.)
számú
határozata

az „Óvoda kapacitásbővítés
pályázat „ pályázatírásának
fedezete

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

212/2016.
(VII. 12.)
számú
határozata

a Dr. Széllinger Bt. iskolaorvosi
szerződésének
meghosszabbításáról

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

207/2016.
(VII. 12.)
számú
határozata
208/2016.
(VII. 12.)
számú
határozata

A fenti összeg fedezete az önkormányzat részére
befizetett hirdetési összeg.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestület úgy dönt, KMOP-4.6.1-11-2012-0034A
Piliscsabai Napsugár Óvoda Klotildligeti Tagóvoda
felújítása, korszerűsítése és bővítése” című pályázat
könyvvizsgálói jelentése az egyéb dologi kiadások
sorról kerüljön kifizetésre.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestület úgy dönt, az „Óvoda kapacitásbővítés
pályázat” pályázatírásának 381.000,- forint összegét a
fejlesztési céltartalék terhére kívánja biztosítani.
Továbbá felhatalmazza a polgármestert az Equinox
Consulting Kft-vel a szerződés aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
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 vonatkozó megbízási szerződést a
Dr. Széllinger Bt-vel 2016. szeptember 1. hatállyal

213/2016.
(VII. 12.)
számú

a pszichológusi szerződésről

214/2016.
(VII. 12.)
számú
határozata

a
Buda
Környéki
Médiaszolgáltató Kft-vel kötendő
szerződésről

215/2016.
(VII. 12.)
számú
határozata

a vagyonbiztosítási szerződésről

2017. augusztus 31.napjaig terjedő időszakra
meghosszabbítja és felhatalmazza a polgármestert a
2. számú melléklet szerinti megbízási szerződés
aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
pszichológusi szolgáltatás tekintetében a bekért
árajánlatok alapján 2016. szeptember 1. napjától
2017. június 15. napjáig Zelei Zsoltot választja, és
felhatalmazza a polgármestert a 2. számú melléklet
szerinti szerződés aláírására.
A
szolgáltatás
fedezete
Piliscsaba
Város
Önkormányzata 2016. évi költségvetésének az
önkormányzat szolgáltatási kiadások sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Buda Környéki Médiaszolgáltató
Kft-vel a 2016. március 31. napján lejárt
műsorszolgáltatási szerződést újra köti 2016.
december 31. napjáig a mellékletben szereplő
tartalommal és felhatalmazza a polgármestert a
műsorszolgáltatási szerződés aláírására.
A szerződéses kötelezettségvállalás fedezete
tervezésre került a 2016. évi költségvetésben, mely a
Szolgáltatási soron szerepel.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy
2016. július 27-ig a legkedvezőbb ajánlatot adó
alkusz céggel az alkuszi szerződést, valamint a
biztosító társasággal a vagyonbiztosítási szerződést
kösse meg a fenti tárgyban folytatott egyeztetés után,
úgy, hogy a biztosítási ajánlat a 750 ezer forintot éves
szinten
ne
haladja
meg,
valamint
a
felelősségbiztosítás lehetőség szerint terjedjen ki:
 a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatra,
 a közterületen letörő száraz ágak okozta
károkra,
 közterületen lévő játszóeszközökre,
 valamint a ledepózott építési anyagok
lopáskár biztosítására.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Határidő:
belül

Felelős: polgármester

15

napon

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

216/2016.
(VII. 12.)
számú
határozata

a vis maior 2015 pályázat
keretein
belül
megvalósuló
útjavítási munkák kivitelezőjéről

217/2016.
(VII. 12.)
számú
határozata

a Szabó Imre ingatlanvásárlás
iránti kérelme

218/2016.
(VII. 12.)
számú

a körzeti irodára vonatkozó
szerződés felmondásáról

Továbbá a felelősségbiztosításban a vis maior
fogalma tisztázásra kerüljön, a tárgya a valós
önkormányzati vagyonelemekre vonatkozzon és az
alkuszi szerződés tartalmazza a kapcsolattartó és az
eljárásra jogosult személy megnevezését mindkét
oldalról, valamint a 24 órán belüli rendelkezésre
állást.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
vis maior 2015 pályázat keretein belül megvalósuló
útjavítási munkák elvégzésére a bekért árajánlatok
alapján a Bel-Pa Kft-t választja és felhatalmazza a
Polgármestert a szerződés aláírására.
Az önerő összege bruttó 4.635.501,- Ft, amelynek
fedezetét a költségvetés vis major sora tartalmazza
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Piliscsaba, Fő út 123. szám alatti,
1256. helyrajzi számú ingatlant Szabó Imre részére
értékesíti az értékbecslésben szereplő 3.750.000,- Ft
alapul vételével, 3.375.000.- Ft vételáron és
felhatalmazza a Polgármestert az 5. számú melléklet
szerinti adásvételi szerződés aláírására, azzal a
kiegészítéssel, hogy:
- a kamat mértékét az önkormányzati
tulajdonban lévő bérlakások elidegenítésére
vonatkozó egyes szabályokról szóló
19/2009. (X. 1.) önkormányzati rendeletben
meghatározott módón határozza meg
- adásvételi szerződéssel kapcsolatos ügyvédi
munkadíjat az önkormányzat átvállalja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Piliscsaba, Fő út 123. szám alatti
körzeti irodára vonatkozó, a Pest Megyei
Főkapitánysággal fennálló bérleti szerződést az
ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés aláírásának
napjával felmondja, felkéri a Településfejlesztési,
Üzemeltetési, Környezetvédelmi és Informatikai
Bizottságot, hogy az új körzeti megbízotti iroda
településen belüli kijelölésére tegyen javaslatot.

Határidő:
következő
képviselő-testületi ülés

Felelős:
Fejlesztési
és
Üzemeltetési intézményvezető

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

219/2016.
(VII. 12.)
számú
határozat
a
220/2016.
(VII. 12.)
számú
határozata

a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződés
módosításáról

221/2016.
(VII. 12.)
számú
határozata
222/2016.
(VII. 12.)
számú
határozat
a

a Piliscsabai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület 2015. évi munkájáról
szóló beszámolóról

törzsbetét vásárlásról

a Kerékpárosbarát Települések
Országos
Szövetségéhez
(KETOSZ) történő csatlakozásról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
módosítását és felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kfttől 100.000,- forintértékben törzsbetétet vásárol.
A fenti összeg fedezete a költségvetés általános
tartalék sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
úgy dönt,
hogy csatlakozik
a
Kerékpárosbarát
Települések
Országos
Szövetségéhez (KETOSZ) és felhatalmazza a
Polgármestert az 1. számú melléklet szerinti belépési
szándéknyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Az Önkormányzat éves tagdíjat a költségvetés egyéb
dologi kiadások soráról biztosítja.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a Páduai Szent Antal Általános Iskola
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 20152016. évi tájékoztatóját.

223/2016.
(VII. 12.)
számú
határozata

a Páduai Szent Antal Általános
Iskola 2015-2016. évi
tájékoztatójáról

224/2016.
(VII. 12.)
számú
határozat
a
225/2016.
(VII. 12.)
számú
határozata
226/2016.

a Jókai Mór Általános Iskola
2015-2016. évi tájékoztatójáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a Jókai Mór Általános Iskola 2015-2016.
évi tájékoztatóját.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

a Hauck János Német
Nemzetiségi Iskola 20152016. évi tájékoztatójáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a Hauck János Német Nemzetiségi Iskola
2015-2016. évi tájékoztatóját.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

a Palánta Általános Iskola 2015-

(VII. 12.)
számú
határozata
227/2016.
(VII. 12.)
számú
határozata
228/2016.
(VII. 12.)
számú
határozata

2016. évi tájékoztatójáról

elfogadja a Palánta Általános Iskola 2015-2016. évi
tájékoztatóját.

a Piliscsabai Napsugár Óvoda
2015-2016. évi beszámolójáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsabai Napsugár Óvoda 2015-2016.
évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

az önkormányzati ingatlanok
hasznosításáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az önkormányzati ingatlanok
hasznosításával kapcsolatban felkéri a Polgármestert:
 az ingatlankatasztert és egyéb ingatlanokra
vonatkozó
adatokat
egy
átfogó
dokumentációban mutassa be,
 készüljön javaslat az önkormányzat által
hosszútávon
hasznosítható
ingatlanok
jegyzékéről,
 készüljön felmérés az ingatlanok szükséges
minimális állagmegóvási munkáiról és azok
költségéről.
Piliscsaba
Város
Önkormányzat
Képviselőtestületének úgy dönt, hogy tanoda céljára az
erdészkertben található Erdészházat ajánlja fel a
2016/2017-es tanévre. A tanoda rezsiköltségét a
használatba vevő fizeti.
Nyertes tanodapályázat esetén a Képviselő-testület
újratárgyalja a tanoda elhelyezéséről szóló
határozatot.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (X. 27.)
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó
módosító indítványról szóló határozati javaslatot
nem támogatta.

Határidő: szeptemberi
FEB ülés

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy – a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 111. § c) pontjára figyelemmel –

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

229/2016.
(VII. 12.)
számú
határozata

az önkormányzati ingatlanok
hasznosításáról

230/2016.
(VII. 12.)
számú
határozata

Képviselő-testület és szervei
Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 19/2014. (X.
27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

231/2016.
(VII. 12.)
számú

a közétkeztetési ajánlattételi
felhívás elfogadásáról

a beérkezet árajánlatok alapján a Ligeti Konyha Kftt (2081 Piliscsaba, József liget utca 16/a.) választja és
az óvodai étkeztetést az ajánlattételi felhívásban
opcióként megjelölt reggeli nélkül kívánja
megrendelni és felhatalmazza a Polgármestert a
szerződés aláírására a 6. számú melléklet szerinti
tartalommal.

határozata

232/2016.
(VII. 12.)
számú
határozata

a szociális étkezés díjának
elfogadásáról

233/2016.
(VII. 12.)
számú
határozat
a

közművelődési érdekeltségnövelő
pályázatról

234/2016.
(VII. 19.)
számú
határozata

hozzájárulás óvodai dolgozó
munkaviszony megszüntetéséhez
szükséges összeg kifizetéséhez

Fedezete a 2016. évi költségvetés önkormányzat
vásárolt élelmezés sora.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy a szociális étkezés árának az
emelkedéséből adódó díjnövekményét nem kívánja
áthárítani a támogatott személyekre.
Fedezete a Működési céltartalék soron lévő
segélykeret.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy indul a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás elnevezésű pályázaton.
A pályázatban az alábbi eszközök beszerzését kéri
támogatni:
1 db mp3 cd lejátszó, 1 db laptop, 1 db digitális
fényképezőgép, melyhez 100.000 forint önerőt
biztosít.
A fenti önerő fedezete a MIKK költségvetésében
szereplő dologi kiadások soron lévő 100.000 forint
szabad pénzeszköz.
Továbbá felkéri a MIKK és a PIVI vezetőjét, hogy
vizsgálja meg a pályázat keretén belüli karbantartás
lehetőségét. Az önerőt a PIVI-nél a MIKK
karbantartására tervezett összeg erejéig biztosítsa a
Művelődési Intézmény karbantartására.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul, hogy egy óvodai közalkalmazott
részére a mellékletben kimutatott 2.762.180 forint
összeg kifizetésre kerüljön, illetve felhatalmazza
Matejkáné Székely Szilvia óvodavezetőt a 2. számú
melléklet szerinti megállapodás aláírására. Az összeg

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

235/2016.
(VII. 19.)
számú
határozata

Gégény Viktor és Kristófné
Gégény Ágnes peren kívüli
egyezségi ajánlatáról döntés

236/2016.
(VII. 19.)
számú
határozata

az Erdészkert területbérlésével és
a Kinizsi Pál utca
helyreállításával kapcsolatban

237/2016.
(VII. 19.)
számú
határozata

az Erdősor utca, Csabagyöngye
utca kiszabályozásával
összefüggésben megvalósítandó
csereerdősítés terveztetéséről és
végrehajtásáról

238/2016.
(VII. 19.)
számú
határozata

Styevola István felhatalmazásáról

239/2016.
(VII. 19.)
számú
határozata

a Képviselő-testület
vagyonbiztosítási szerződésről
szóló 215/2016. (VII. 12.) számú
önkormányzati határozatának
kiegészítéséről

fedezete az óvoda költségvetésének személyi
juttatások során rendelkezésre áll.
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.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
az Erdészkert területbérlésére a vonatkozó ajánlat
alapján a nettó 1 millió forint bérleti díjat elfogadja és
felhatalmazza a polgármestert, hogy ezzel
kapcsolatban megállapodást kössön a WLE Kft.-vel.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Piliscsaba, Erdősor utca,
Csabagyöngye
felhajtó
kiszabályozásával
összefüggésben
megvalósítandó
0,9
Ha
csereerdősítéssel 6.300.000,-Ft + ÁFA értékben a
Pilisi Parkerdő Zrt-t bízza meg és felhatalmazza a
Polgármestert a megállapodás aláírására, valamint
további tárgyalások folytatását kéri a csereerdő
helyszínének kijelölésére.
A csereerdősítés összege bruttó: 8.001.000,-Ft,
amelyet jövő évre átnyúló fizetési kötelezettségként a
Polgármesteri Hivatal a 2017-es költségvetésbe
tervezze be.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Styevola
Istvánt
a
Településfejlesztési, Üzemeltetési, Környezetvédelmi
és Informatikai Bizottság elnökét a Pilisi Parkerdő
Zrt-vel, a csereerdősítés tárgyában történő
tárgyalások lefolytatására.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Képviselő-testület vagyonbiztosítási
szerződésről szóló 215/2016. (VII. 12.) számú
önkormányzati határozatát a következő szövegrésszel
egészíti ki:
„Amennyiben a biztosítási szerződés magasabb
műszaki tartalma indokolja, akkor az Önkormányzat

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester
Végre.felelős: Jegyző
Végrehajtás elők. PIVI vezető

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: FEB elnök

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

240/2016.
(VII. 19.)
számú
határozata

Bácskai Beáta felhatalmazásáról

241/2016.
(VIII. 04.)
számú
határozata

a 2016. évi Európai Mobilitási
Hét, illetve Autómentes Nap
rendezvényéhez kapcsolódóan
egyedi támogatás igényléséről

242 /2016.
(VIII. 4.)
számú
határozata

a Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Programban
valórészvételről

243/2016.
(VIII. 30.)
számú
határozata

a Kiemelkedő
Sportteljesítményért Díj
adományozásáról

244/2016.
(IX. 1.)

Piliscsaba Jókai Mór Általános
Iskola és az orvosi rendelő

vagyonbiztosítás díjára vonatkozó szerződés éves
összege legfeljebb 800.000,-Ft lehet. Az esetleges
többletköltség fedezete a 2016. évi költségvetés
Egyéb szolgáltatások sora.”
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Bácskai Beáta alpolgármester
asszonyt arra, hogy az alkusz céggel az alkuszi
szerződés, a biztosító társasággal a vagyonbiztosítási
szerződés tárgyában a tárgyalásokat folytassa le és a
szerződést írja alá.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 2016.
évi Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap
rendezvényéhez kapcsolódóan egyedi támogatás
igénylésére és felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok
elvégzésére.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy részt vesz a Nemzeti
Szabadidős – Egészség Sportpark Programban. Két
helyszínnel kíván pályázatot benyújtani. Az egyik
kijelölt helyszín a Sportpálya területe, melyre a „C”
típusú sportparkot kívánja megvalósítani. A másik
helyszín a Benedek Elek játszótér (Az Egyetem utca
és a Béla Király utca sarka) területe, melyre az „A”
típusú sportparkot kívánja megvalósítani.
A Képviselő-testület sportpark létesítésére kijelöli a
piliscsabai 1211, 1184/5, helyrajzi számú
ingatlanokat.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy mivel a városi
kitüntető címek alapításáról, valamint azok
adományozásának rendjéről szóló 23/2014. (XII. 1.)
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
kitételeknek egyetlen pályázat felel meg, kizárólag
Bán Bercelt díjazza, a Piliscsaba Junior Sportolója
kategóriában.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
„KEHOP 5.2.9 Pályázatos épületenergetikai felhívás

Határidő: azonnal

Felelős: Alpolgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Felelős: polgármester

számú
határozata

épületének energiahatékonyságot
célzó felújítási munkálatai
tárgyában kiírt közbeszerzési
eljárás eredményéről

a
Közép-magyarországi
régió
települési
önkormányzatai számára” elnevezésű pályázat
benyújtásához kiírt, a Piliscsaba Jókai Mór Általános
Iskola
és az
orvosi
rendelő épületének
energiahatékonyságot célzó felújítási munkálatai
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről az
alábbi döntéseket hozza:
I.
a.) A Bau-Investment Fővállalkozó Iroda Kft.
ajánlata mindkét rész tekintetében érvényes.
b.) A Globál 21 Építőipari és Szolgáltató Kft.
ajánlata
mindkét
rész
tekintetében
érvénytelen, mivel az ajánlattevő nem
igazolta
megfelelően
pénzügyi
alkalmasságát.
c.) Az Axill Építőipari és Ingatlanforgalmazó
Kft. ajánlata mindkét rész tekintetében
érvényes.
d.) A közbeszerzési eljárás eredményes.
e.) A legjobb ár-érték arány értékelési szempont
alapján a legkedvezőbb ajánlatot az Axill
Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. adta.
II. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás díját
500 ezer+ÁFA összegben biztosítja.

245/2016.
(IX. 1.)
számú
határozata

Szavazatszámláló Bizottság
póttagjainak megválasztásáról

III.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó
Axill Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft-vel a
szerződéseket kösse meg.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 23. §-a, 24. § (1) bekezdése és a 25.
§-a alapján a szavazatszámláló bizottság póttagjainak
az alábbi személyeket választja meg:
Mocsáryné Szeder Erika
Piliscsaba, Berek utca 5.

Határidő:
szeptember 12.

2016.

Felelős: jegyző / HVI vezető

Németvölgyi Barbara
Piliscsaba, Honvéd utca 10/B.
Nyiri Lajosné
Piliscsaba, Egyetem utca 9. 3/44.
Rohonci Péter
Piliscsaba, Kisfaludy utca 4.
Valkóné Csobán Katalin
Piliscsaba, Iskola utca 10/B.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról szóló 2016. év július – augusztus havi
beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról készült beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

2016. évi Csaba-napok és az
augusztus
20-i
ünnepség
beszámolójáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Csaba-napok és az augusztus 20-i
ünnepségről készített beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

a MIKK Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

az
önkormányzat
gazdálkodásának 2016. első félévi
helyzetéről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Művelődési Információs Központ és
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosító okiratát a 2. számú melléklet szerint,
valamint az egységes szerkezetű SZMSZ-t a 3.
számú melléklet szerint elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat és
intézményei 2016. évi I. félévi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

az Önkormányzat és intézményei
2016. évi költségvetésének
I-VII. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatójáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat és
intézményei költségvetésének 2016. I-VII. havi
teljesítéséről szóló tájékoztatóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

az adóhatóság 2016. II. negyedévi
adó-és behajtási tevékenységéről
szóló tájékoztatás elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az adóhatóság a 2016. II.
negyedévi adó- és behajtási tevékenységéről szóló

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző

246/2016.
(IX.
13.)
számú
határozata

az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról

247/2016.
(IX.
13.)
számú
határozata
248/2016.
(IX.
13.)
számú
határozata
249/2016.
(IX.
13.)
számú
határozata

a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
szóló
beszámolóról

250/2016.
(IX.
13.)
határozata
251/2016.
(IX. 13.)
számú
határozat
a
252/2016.
(IX.
13.)
számú

tájékoztatását.

határozata
253/2016.
(IX.
13.)
számú
határozata
254/2016.
(IX.
13.)
számú
határozata

a
Piliscsaba
Város
Önkormányzat
Képviselőtestülete
által
benyújtott
pályázatokról készített beszámoló
elfogadásáról
a
köztemetőben
történő
kamerarendszer felállításáról

255/2016.
(IX.
13.)
számú
határozata

a
környezetvédelmi
felhasználásáról
beszámolóról

alap
szóló

256/2016.
(IX.
13.)
számú
határozata

a Balassi Bálint utcai játszótér
értékesítéséről

257/2016.
(IX.
13.)
számú
határozata

a Dűlő utcai áteresz felújításának
tervezéséről

258/2016.
(IX.
13.)
számú
határozata

a közvilágítás többletköltségének
fedezetéről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat
Képviselő-testülete által benyújtott pályázatokról
készített beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
kamerarendszer kiépítésére a legkedvezőbb ajánlatot
adó B-Angel Kft-vel (2081 Piliscsaba, Templom tér
11.) kösse meg a szerződést.
A Képviselő- testület az árajánlatban szereplő bruttó
332.061,-Ft
költség
fedezetét
a
2016-os
költségvetésének általános tartalék soráról biztosítja.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a környezetvédelmi alap
felhasználásáról szóló beszámolót, valamint felkéri
Rozovits Ferenc Környezetvédelmi tanácsnokot,
hogy tegyen javaslatot a környezetvédelmi alap
felhasználására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Balassi Bálint utcában
található 142/117. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
ingatlant a továbbiakban nem kívánja értékesítésre
meghirdetni.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a legkedvezőbb ajánlatot
adó De-Ma Kft. (2510 Dorog, Zrínyi utca 2.)
ajánlatát, mely bruttó 1.397.000, - Ft összegben
fogadja el és felhatalmazza a Polgármestert a
szerződés aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a közvilágítás
többletköltségének 584 ezer forintos fedezetét a
2016. évi költségvetés általános tartalék terhére
biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a HHK-813, NNT-428 forgalmi rendszámú
Ford Transit tehergépjárművek, valamint a MIZ-342
forgalmi rendszámú Volkswagen Caddy típusú
személygépjármű üzemeltetésére a PIVI-t jelöli ki.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a városüzemeltetési feladatkör féléves
munkájáról
szóló
polgármesteri
beszámolót
elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a fejlesztésekről szóló 2016. III.
negyedévi beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős:
Fejlesztési
és
Üzemeltetési intézményvezető,
jegyző

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Dr.
Széllinger
Eszter
gyermekorvos a gyermekorvosi
tevékenység ellátásáról szóló
tájékoztató elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr. Széllinger Eszter gyermekorvosnak a
gyermekorvosi
tevékenységéről
készített
tájékoztatóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

263/2016.
(IX.
13.)
számú
határozata

a Tanodával kötendő használati
szerződésről

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

264/2016.
(IX.
13.)
számú
határozata

a Szent II. János Pál pápa szobor
támogatásáról

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

265/2016.
(IX.
13.)
számú

a „Büszkeségpontok” pályázattal
kapcsolatos döntésekről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy oktatási célra, a Tanoda
részére az önkormányzat tulajdonában lévő
Erdészházat a 2018. augusztus 31. napjáig
használatba adja.
A használatba adás feltételeit részletező használati
szerződést az 1. számú melléklet szerinti
tartalommal elfogadja azzal a módosítással, hogy a
II.1 pontban a szerződés határideje 2018. augusztus
31. napjáig-ra módosuljon és felhatalmazza a
Polgármestert a szerződés aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szent II. János Pál pápa szobor tervezett
felállítására vonatkozóan, a kiválasztott hely
méltóságát illetően kikéri a Székesfehérvári
Egyházmegye (8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.,
Postacím:
8001 Székesfehérvár,
Pf.
178.)
véleményét.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a „Büszkeségpontok”
KKETTKK-56P-02-0158 azonosítószámú nyertes

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

259/2016.
(IX.
13.)
számú
határozata

az önkormányzati tulajdonú
gépjárművek üzemeltetéséről

260/2016.
(IX.
13.)
számú
határozata
261/2016.
(IX.
13.)
számú
határozata
262/2016.
(IX.
13.)
számú
határozata

a településüzemeltetési feladatkör
féléves eredményeiről készített
beszámoló elfogadásáról
a
tervezett
fejlesztések
alakulásáról szóló beszámolóról

pályázat önerejét, az 519 ezer forintot, a 2016-os
költségvetés általános tartalék soráról biztosítja.

határozata

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy melléklet szerinti
tartalommal
elfogadja
a
„Büszkeségpontok”
KKETTKK-56P-02-0158 azonosítószámú pályázat
látványtervét.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Kenderesi út – Egyetem utca
sarkán, a 1366. helyrajzi számú és az 1378. helyrajzi
számú közterület határán felállítandó köztéri
emlékmű kialakításához.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
felhatalmazza
a
polgármestert
a
„Büszkeségpontok”
KKETTKK-56P-02-0158
azonosítószámú pályázat keretében felállítandó
emlékmű szakvéleményének bekérésére.

266/2016.
(IX.
13.)
számú
határozata

Egészségfejlesztési - Oktatási
Alapítvánnyal
kötendő
megállapodásról döntés

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Büszkeségpontok” KKETTKK-56P-020158 azonosítószámú pályázat keretében felállítandó
emlékmű készítésére vonatkozóan felkéri a
polgármestert, hogy legalább három árajánlatot
kérjen be és egyben felhatalmazza a polgármestert az
összességben a legkedvezőbb árajánlatot adó
művésszel való szerződéskötésre.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2. számú melléklet szerinti tartalommal
elfogadja az Egészségfejlesztési - Oktatási
Alapítvánnyal (1125 Budapest, Diós árok 60/D.)
történő megállapodást, felhatalmazza a Polgármestert
annak aláírására.
A megállapodásban szereplő összeg kifizetése az idei
évben a fejlesztési céltartalék terhére kerüljön
kifizetésre. A jövő évre átnyúló fizetési
kötelezettséget a Polgármesteri Hivatal a 2017-es
költségvetésbe tervezze be.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

267/2016.
(IX.
13.)
számú
határozata

a
Piliscsabai
Iskolaalapító
Egyesület támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Piliscsabai Iskolaalapító
Egyesületet, a Piliscsabai Palánta Általános Iskolába
járó, piliscsabai hátrányos helyzetű tanulók
felzárkóztatása érdekében a 2016-2017-es tanévben –
a támogatási szerződésben foglaltak szerint –
240.000.- Ft, azaz kettőszáznegyvenezer forint
összeggel támogatja. A támogatást a 2016. évi
általános tartalék terhére kívánja finanszírozni.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

268/2016.
(X.
11.)
számú
határozata

az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról szóló 2016. év szeptember havi
beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

269/2016.
(X.
11.)
számú
határozata
270/2016.
(X.
11.)
számú
határozata

a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
szóló
beszámolóról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról készült beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

az Önkormányzat és intézményei
2016. évi költségvetésének I-VIII.
havi
teljesítéséről
szóló
tájékoztatójáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat és
intézményei költségvetésének 2016. I-VIII. havi
teljesítéséről szóló tájékoztatóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

271/2016.
(X.
11.)
számú
határozata

önkormányzati
lekötéséről

pénzeszköz

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

272/2016.
(X.
11.)
számú
határozata

önkormányzati
lekötéséről

pénzeszköz

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Óvoda pályázat kapcsán
érkezett 220 M forint pályázati összeget 150 millió
forint értékű, valamint 70 millió forint értékű
kincstárjegy formában 6 hónapra leköti.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása pályázat kapcsán érkezett 27
M forint pályázati összeg lekötéséről szóló
határozati javaslatot nem támogatta.

273/2016.
(X.
11.)

a
Piliscsaba
Önkormányzat

Város
Képviselő-

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsaba Város Önkormányzat

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

számú
határozata
274/2016.
(X.
11.)
számú
határozata

testülete
által
benyújtott
pályázatokról készített beszámoló
elfogadásáról
a
környezetvédelmi
alap
felhasználásáról

275/2016.
(X. 11.)
számú
határozat
a

az LYN-473 forgalmi rendszámú
tűzoltóautó
további
felhasználásáról

276/2016.
(X.
11.)
számú
határozata

a Piliscsaba 1228/1. helyrajzi
számú
ingatlan
tulajdonba
adásáról

277/2016.
(X.
11.)
számú
határozata

a 2016-2017 évi téli síkosság
mentesítés és hó eltakarítási
munkára vonatkozó vállalkozó
kiválasztásáról

Képviselő-testülete által benyújtott pályázatokról
készített beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2016. évben a Vasút utca
csatornázására, valamint Piliscsaba úthálózatához
kapcsolódó,
elkészült
csatornázási
tervek
felülvizsgálatára, engedélyezésére használja fel a
környezetvédelmi alap számlán lévő teljes összeget.
Továbbá felhatalmazza a polgármestert a számlán
lévő teljes összeg átvezetésére.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Piliscsaba Város Önkormányzata
tulajdonába lévő LYN-473 forgalmi rendszámú
Mercedes-Benz L 409 típusú tűzoltóautót,
amennyiben pozitív válasz érkezik az Erdélyi
testvértelepüléstől,
Kézdiszárazpatakról
térítésmentesen adja át részükre. Abban az esetben,
ha az átadás nem valósul meg, úgy megindítja a
gépjármű
forgalomból
történő
kivonását
2016.december 31-ig.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Piliscsaba 1228/1. helyrajzi
számú önkormányzati ingatlant Dr. Szíjártó István
Elek és Dr. Szíjártó István Elekné részére eladja
125.000- Ft-os vételáron és felhatalmazza a
Polgármestert az 5. számú melléklet szerinti
tulajdonba adási és telekalakítási szerződés
aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatára a 2016-2017. évi közutak
téli időszak hó és csúszásmentesítésére a Scarabona
Trans-Sped Kft.-vel kössön szerződést a mellékelt
ajánlat szerint, azzal, a kitétellel, hogy a hóolvadás
után az utakon lévő zúzottkő eltakarítása a
szerződésbe 0,-Ft/óra díjjal kerüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

278/2016.
(X.
11.)
számú
határozata

a tűzifa szállítására irányuló
vállalkozási szerződésről

279/2016.
(X.
11.)
számú
határozata

a
Pilisi
Kötet
átcsoportosításáról

280/2016.
(X.
11.)
számú
határozata

a fejlesztési hitel felvételéről

281/2016.
(X.
11.)
számú
határozata

az
építendő
értékbecsléséről

282/2016.
(X.
11.)
számú
határozata

új
óvoda kiviteli tervéhez
szükséges
közbeszerzési
feladatokat ellátó vállalkozó
kiválasztásáról

283/2016.
(X.
11.)

a
közbeszerzési
módosításáról

tagdíjának

új

óvoda

terv

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy tűzifa
szállítására irányuló vállalkozási szerződés kösse
meg a Szántó Tree Kft-vel a mellékelt árajánlat
szerinti bruttó 27.500,- Ft (21.654,- Ft + ÁFA) és
bruttó 31.000,- Ft (24.409,- Ft + ÁFA) összegben. A
vállalkozási szerződés hatálya a 2016. november 1.
napjától 2017. október 31. napjáig terjedő időszakra
terjed ki.
Forrása az ellátottak pénzbeli juttatása kiadási sor.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2016. évben a Pilisi Kötet
tagdíjának fedezetére 85 ezer forint összeget biztosít
az általános tartalék terhére.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a Hivatalt, hogy az óvoda kapacitásbővítés
pályázat kapcsán felvehető maximum 100 millió
forint összegű hitelre kéjen be ajánlatokat (milyen
kondíciókkal tudják biztosítani) legalább 3
pénzintézettől.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az új, építendő óvoda tervezőjétől
írásban kér egy teljes költségbecslést, amely
tartalmazza a pályázatban szereplő elemeket és a nem
szereplő elemeket is.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az „óvodai kapacitásbővítést
célzó beruházások támogatására” kiírt pályázat
kiviteli
tervéhez
szükséges
közbeszerzési
feladatokkal az Equinox Tender Kft céget bízza meg,
melynek pénzügyi fedezetét 500 e Ft + ÁFA összeget
a fejlesztési céltartalék sorról biztosítja. Továbbá úgy
dönt, hogy az óvoda kiviteli terveinek elkészítését
egy tárgyalásos közbeszerzés keretében kívánja
megvalósítani.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Piliscsaba
Város
Önkormányzat
Képviselő-

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

számú
határozata

284/2016.
(X.
11.)
számú
határozata

a gyermekek őszi étkeztetéséről

285/2016.
(X.
11.)
számú
határozata

a
zöldfelületek
karbantartásáról

286/2016.
(X.
11.)
számú
határozata
287/2016.
(X.
11.)
számú
határozata

a parlagfű elleni védekezésről
szóló beszámoló elfogadásáról

288/2016.

az

rendszeres

a Budapesti és Pest Megyei
Mérnöki Kamarával történő
együttműködési megállapodásról

Interreg

V-A SKHU-1601

testületének
az
Önkormányzat
2016.
évi
közbeszerzési tervéről szóló 5/2016. (I. 19.) számú
határozatának 1. számú melléklete helyébe jelen
határozat 1. számú melléklete lép.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2016. évben az ingyenes őszi
gyermekétkeztetés
lehetősége
a
rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére
is biztosításra kerül, melynek forrása az ellátottak
pénzbeli juttatása kiadási sor.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy 2017. évet érintően a zöldfelületek
kezelőivel készíttet kezelési tervet, amely
tartalmazza:
 a kezelt terület nyilvántartását Hrsz. illetve
természetbeni cím szerint
 a nagyságát
 fedettségét
 munkaóra, eszköz illetve munkaerő igényét
 kezelési ciklikusságát
 a területek közötti prioritást
 azon területek vágását előjelezni szükséges
(internet, hirdetmény), ahol a parkoló
gépjárművek kárt szenvedhetnek
 a területekkel illetve az eszközökkel
kapcsolatos esetleges jövőbeni fejlesztési
igényeket.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a parlagfű elleni védekezésről szóló
beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy elfogadja a 1. számú
melléklet szerinti tartalommal a Budapesti és Pest
Megyei Mérnöki Kamarával való együttműködési
megállapodást és felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

(X.
11.)
számú
határozata

elnevezésű
előkészítéséről

pályázat

289/2016.
(X.
11.)
számú
határozata

„VEKOP 5.3.2-15 Fenntartható
közlekedésfejlesztés
Pest
megyében” pályázat benyújtásról

290/2016.
(X.
11.)
számú
határozata

Lázár Segítő Szolgálat
tájékoztatójának elfogadásáról

testülete felhatalmazza a polgármestert az Interreg VA SKHU-1601 elnevezésű pályázat előkészítésével
kapcsolatos feladatok ellátására.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő- Határidő: azonnal
testület úgy dönt, hogy a VEKOP 5.3.2-15
Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében
pályázaton ismételten indul a mellékelt dokumentáció
alapján készítendő pályázati anyaggal.
A pályázat benyújtását az Önkormányzat saját
hatáskörben végezze el.
a 1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete Határidő: azonnal
elfogadja a Tinnye-Piliscsabai Református
Társegyházközség Lázár Segítő Szolgálatának
tájékoztatóját.

Felelős: Polgármester

Felelős: elnök

2. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy 2016. negyedik
negyedévében a házi segítségnyújtás szolgáltatást
megbízási szerződéssel biztosítja, melynek aláírására
felhatalmazza a polgármestert. A szolgáltatás
finanszírozása a Lázár Segítő Szolgálattal fennálló
szerződés megszűnése után rendelkezésre álló
300.000,- Ft és a szociális keretben lévő összeg.

291/2016.
(X.
11.)
számú
határozata

a közmeghallgatás időpontjáról,
napirendi pontjairól

3. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a házi segítségnyújtás
vonatkozásában felkéri a polgármestert, hogy kezdjen
tárgyalásokat a Pilisvörösvári Napos Oldal Szociális
Központtal
a
társulási
formában
történő
csatlakozásról.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. november 24-én 18 órakor a Klarissza
Házban közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás napirendi pontjai:
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi
vagyongazdálkodásáról
2. Beszámoló Piliscsaba Város Önkormányzat
elmúlt egy évben végzett munkájáról

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

3.
292/2016.
(X.
11.)
számú
határozata

módosító javaslat a Piliscsaba
város jelképeinek használatáról
szóló önkormányzati rendelettervezethez

293/2016.
(X.
11.)
számú
határozata

Önkormányzati
tulajdonú
ingatlanokon
történő építési
tevékenységek
vizsgálata
tekintetében

294/2016.
(X.
11.)
számú
határozata

Önkormányzati
tulajdonú
ingatlanokon
történő építési
tevékenységek
vizsgálata
tekintetében

295/2016.
(X.
11.)
számú
határozata

Önkormányzati
tulajdonú
ingatlanokon
történő építési
tevékenységek
vizsgálata
tekintetében

296/2016.
(X.
11.)
számú
határozata

a
Piliscsaba
2140.
hrsz–ú
ingatlanon fennálló elővásárlási
jogról való lemondásról

297/2016.

Szikora Zsoltné iskolai tandíj

Közérdekű kérdések, válaszok

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1. sz. mellékletben szereplő Piliscsaba
város jelképeinek használatáról szóló önkormányzati
rendelet-tervezetben a 8 § (5) bekezdését az alábbiak
szerint módosítja:
„A névhasználat engedélyezésével kapcsolatos
hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.”
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Levente utcai
óvodakertben
előállt
építési
tevékenység
kivizsgálását elrendeli. Felkéri a polgármestert, hogy
a fenti vizsgálat eredményéről 30 napon belül a
Képviselő-testület részére tegyen jelentést, valamint
intézkedjen a mielőbbi szakszerű befejezéséről,
készítsen beszámolót a munka befejeztével.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert a Klotild ligeti
óvodakertben
előállt
építési
tevékenység
körülményeinek
rendezésére,
a
szakszerű
befejezéshez szükséges költségek meghatározására.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert a Hauck János
Német
Nemzetiségi
Általános
Iskola
új
épületrészében előállt épületkár vonatkozásában az
érintettekkel együtt szervezzen bejárást a helyreállítás
ellenőrzésére és további estleges károk elkerülése
érdekében.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Piliscsaba 2140. hrsz-ú,
természetben Piliscsaba, Garancsi utca 4. szám alatti
ingatlan vonatkozásában a Polgári törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 5:81 § - ban biztosított –
harmadik személlyel szemben fennálló – elővásárlási
jogával nem kíván élni.
Továbbá felkéri a Polgármestert, hogy ajánlja fel a
még tulajdonban álló részt a vásárlónak.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Határidő:
2016.
október 13., november
10.

Felelős: Polgármester

Határidő:
október 13.

2016.

Felelős: Polgármester

Határidő:
október 13.

2016.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

(X.
11.)
számú
határozata

átvállalása iránti kérelméről

298/2016.
(X. 18.)
számú
határozata

az óvodai műtárgy befejezésének
lehetőségeiről

299/2016.
(X. 18.)
számú
határozata

a Bajcsy-Zsilinszky úton
létesítendő óvoda kiviteli
tervezésére és tervezői
művezetésére vonatkozó
közbeszerzés ajánlati
felhívásának elfogadásáról

300/2016.
(X. 18.)
számú
határozata

Piliscsaba Város 1873. hrsz.
HÉSZ és Szabályozási Terv
módosításához kapcsolódó
véleményezési szakasz lezárásáról

úgy dönt, hogy a Piliscsabai Iskolaalapító Egyesületet
a Piliscsabai Palánta Általános Iskolába járó,
piliscsabai hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása
érdekében
(Szikora
Zsoltné
gyermeke
iskoláztatásának támogatása céljából) a 2016/2017-os
tanévben – támogatási szerződés alapján – 60.000 Ft,
azaz Hatvanezer forint összeggel támogatja. A
támogatás a 2016. évi általános tartalék terhére
kívánja biztosítani.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy a Klotildligeti Óvoda
kertjében
lévő
műtárgy
játékként
történő
felhasználása céljából keressen tanúsító céget, akinek
az iránymutatása szerint készüljön pontos
árkalkuláció a minősítésre és a befejezésre.
A minősítés forrása a fejlesztési céltartalék.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Bajcsy-Zsilinszky úton létesítendő óvoda
kiviteli tervezésére és tervezői művezetésére
vonatkozó közbeszerzés ajánlati felhívást a határozat
melléklete szerinti
tartalommal,
az
alábbi
kiegészítésekkel:
- a 4. A közbeszerzés tárgya, illetőleg
mennyisége pontban:
- kerüljön kifejtésre, hogy milyen jogi
háttér, ajánlás (mérnöki kamara,
építész kamara kiviteli tervekre
vonatkozó irányelvei) szerint készüljön
a dokumentáció
- kerüljön nevesítésre az árazott
költségvetés, mint plusz elem
- tervezői művezetés tekintetében az ajánlat
óradíj alapon kerüljön meghatározásra.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Piliscsaba Város 1873. hrsz. (Szabadság
tér – Fő utca – 1862. hrsz. árok – Kálvária utca által
határolt) Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
terv módosítása c. tervmódosítással kapcsolatos

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal,
illetve folyamatos

Felelős: Farkas András
polgármester

Határidő: azonnal,
illetve folyamatos

Felelős: Farkas András
polgármester

véleményekről szóló előterjesztést és az alábbi
határozatokat hozta:
1.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lefolytatott véleményezés során beérkezett,
és az előterjesztés 1. számú mellékletében rögzített
véleményeket és az azokra adott tervezői válaszokat
elfogadja, ezzel a véleményezési szakaszt lezárja.
2. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
11/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelete alapján a
partnerségi egyeztetést lezárja. Az egyeztetés kapcsán
az egyeztetésben résztvevő partnerek részéről
észrevételek, vélemények nem érkeztek.
3. A véleményezési
közzétételével zárul le.

301/2016.
(X. 18.)
számú
határozata

Piliscsaba Város 1873. hrsz.
HÉSZ és Szabályozási Terv
módosításához kapcsolódó
település rendezési szerződésről

szakasz

jelen

döntés

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a településrendezési eszközök módosítása
vonatkozásában kezdeményezze a végső szakmai
véleményezési szakasz lefolytatását az állami
főépítész hatáskörében eljáró Pest Megyei
Kormányhivatalnak benyújtandó dokumentációval.
Piliscsaba Város 1873. hrsz. (Szabadság tér – Fő utca
– 1862. hrsz. árok – Kálvária utca által határolt)
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv
módosítása c. tervmódosítás egyeztetési anyagát az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. § szerinti végső
szakmai véleményezési szakasz keretében megküldi
az állami főépítész hatáskörében eljáró Pest Megyei
Kormányhivatalnak, ún. záró szakmai véleménye
kikérése céljával.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert arra, hogy kezdeményezzen
egyeztetést a 1873. hrsz-ú ingatlan tulajdonosával a
vele
kötött
település
rendezési
szerződés

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

módosítására, annak érdekében, hogy a 1873. hrsz-ú
ingatlan 661 m2 ingatlanrészének önkormányzati
tulajdonba kerüléséhez a 1874. hrsz-ú ingatlan
megvásárlása ne képezze feltételét, résztulajdonba
való kerülés valósuljon meg.

302/2016.
(X. 18.)
számú
határozata

az Egyetem utca – Kenderesi út
találkozásánál tervezett 56-os
köztéri emlékmű felállításáról

303/2016.
(X. 18.)
számú
határozata

kopjafák felállításával
kapcsolatos tulajdonosi
hozzájárulásról

304/2016.
(X. 18.)
számú

önkormányzati határozata
a főépítész megbízásáról

305/2016.
(XI. 8.)
számú
határozata

az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról

306/2016.
(XI. 8.)

a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy hozzájárulását adja a
piliscsabai Perczel Mór laktanyából az 1956-os
eseményekben részt vettek emlékére készített köztéri
emlékmű felállítására. A Képviselő-testület az
emlékművet az Egyetem utca – Kenderesi út
találkozásánál lévő közterületi háromszögben kívánja
felállítani, avatására pedig 2016. október 23. napját
jelöli ki.
A fenti közterületi 56-os emlékmű egy 1 méter x 1,2
méter alapzaton nyugvó 2,7 méter magasságú tardosi
vörös mészkőből készült műalkotás, melyre bronz
tábla kerül felhelyezésre.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a tulajdonosi hozzájárulást megadja a
Piliscsaba belterület 1215. helyrajzi számon
nyilvántartott
ingatlanon
történő
kopjafák
felállításához.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az EgyMegoldás Építészeti
Kft.-vel 2015. március 24-én, a főépítészi feladatok
ellátására kötött megbízási szerződést 2016.
december 15. napjával közös megegyezéssel
megszünteti.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról szóló 2016. év október havi
beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

számú
határozata
307/2016.
(XI. 8.)
számú
határozata

beszámolóról

végrehajtásáról készült beszámolót.

az IRMÁK Nonprofit Kft.
ajánlatáról

308/2016.
(XI. 8.)
számú
határozata

Piliscsaba Város Önkormányzata
gazdasági programjának
elfogadásáról (2016-2019)

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
az IRMÁK Nonprofit Kft. ajánlatát elfogadja és
felkéri a Polgármestert, hogy a feladat-ellátási
megállapodás megkötésére vonatkozó
szándéknyilatkozatot küldje meg részére.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az 1. számú melléklet szerinti, 2016-2019. évekre
szóló gazdasági programot az alábbi kiegészítések
beépítése után következő ülésen tárgyalja:
pontosítani szükséges a helyi adók mértékét a
környező településeken,
- pontosítani szükséges, hogy a melléklet melyik
évben vizsgálta az egy főre jutó helyi
adóbevételeket, adó fajtánként külön kerüljenek
feltüntetésre,
- derüljön ki, hogy 2016-2019 között
megvalósítható-e a program, legyenek számok
feltüntetve témakörönként (oktatás, kultúra,
üzemeltetés, ingatlangazdálkodás),
- adópolitika című főfejezet legyen összhangban a
beterjeszteni kívánt helyi adóról szóló rendelet
módosításával,
- alapelvekben az adófelderítés, mint plusz
bevételi forrás jelenjen meg,
- a pénzügyi egyensúly című fejezet térjen ki arra,
hogy történik-e hitelfelvétel vagy sem,
- munkahely teremtési ponton, az ipari területre
vállalkozások letelepítésének ösztönzéséhez
eszközök kerüljenek meghatározásra,
- fejlesztési céloknál, a hitelfelvétel alapjához
legyen meghatározva a fejlesztési stratégia, a
felállított prioritási sorrend,
- az intézmények nevei helyesen szerepeljenek.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat és

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

-

309/2016.
(XI. 8.)

az Önkormányzat és intézményei
2016. évi költségvetésének I-IX.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

számú
határozata

havi teljesítéséről szóló
tájékoztatójáról

intézményei költségvetésének 2016. I-IX. havi
teljesítéséről szóló tájékoztatót.

310/2016.
(XI. 8.)
számú
határozata

az adóhatóság 2016. III.
negyedévi adó-és behajtási
tevékenységéről szóló
tájékoztatás elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az adóhatóság 2016. III. negyedévi adó- és
behajtási tevékenységéről szóló tájékoztatását.

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző

311/2016.
(XI. 8.)
számú
határozata

a Piliscsaba Város
Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott
pályázatokról készített beszámoló
elfogadásáról
a 2017. évi költségvetési
irányvonalakról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsaba Város Önkormányzat
Képviselő-testülete által benyújtott pályázatokról
készített beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
2017. évi költségvetési irányelvek kapcsán az alábbi
tartalmú döntést hozza:
Bevételek tekintetében:
Piliscsaba Város Önkormányzata 2017. évben is fenn
kívánja tartani működőképességét, emellett
folyamatosan biztosítani kívánja a gazdálkodás
likviditását.
Az intézményi térítési díjakat, egyéb bevételeket
lehetőség szerint növelni kell, hogy ezzel is
csökkentsük az önkormányzati támogatás összegét.
A Képviselő-testület felkéri az önkormányzati
szervek és intézmények vezetőit, hogy saját
bevételeik növelése érdekében tegyék meg a
szükséges intézkedéseket.
A helyi adó bevételeink tervezésekor a 2016. évi
teljesítést bázisként fogadjuk el, a reális bevétel
kerüljön tervezésre.
Az adófizetési kötelezettségek teljesítésének
követését a behajtási tevékenység alkalmazásának
további folytatását javasolja.
Az Önkormányzat az előző évek gyakorlatához
hasonlóan az átmeneti likviditási nehézségek
kezelésére likvidhitel-keretet állapít meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

312/2016.
(XI. 8.)
számú
határozata

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kiadások tekintetében:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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.
2017. évben a köztisztviselők cafeteria
keretösszegét a hatályos jogszabály szerinti
nagyságban, a közalkalmazottaknak adható béren
kívüli juttatást a költségvetési rendeletben
határozza meg a Képviselő-testület.
A Polgármesteri Hivatal és az intézmények
létszámát a 2017. évi költségvetési rendeletben
határozza meg a Képviselő-testület a
költségvetési törvény figyelembe vételével.
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.
A társadalmi szervezetek, az egyesületek,
alapítványok, nemzetiségi önkormányzatok
támogatását a 2017. évi költségvetési
rendeletben határozza meg a Képviselő-testület.
A szociálpolitikai kiadásokat a kötelező
feladatok ellátása elsődlegességét szem előtt
tartva kell tervezni.
A beruházások tekintetében biztosítani kell a
2016. évről áthúzódó
beruházások/felújítások/pályázatok kiadási
előirányzatait.
Meg kell teremteni a település további
fejlesztését biztosító beruházások pályázati
feltételeit, és forrásait.
A felhalmozási kiadások tervezésénél
figyelembe kell venni az előzőleg vállalt

313/2016.
(XI. 8.)
számú
határozata

óvodai fa mászóka és kerti tároló
létesítéséről

kötelezettségeket.
10. A 2017. 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 2017. évben az előző évi
szintű támogatást biztosítja a nemzetiségi
önkormányzatok részére.
14. A Képviselő-testület megelőzően hozott, a 2017.
évet érintő döntései kerüljenek beépítésre a
költségvetésbe. A 2016. december 31-i szállító
állomány tervezése, valamint az áthúzódó bérek
az eredeti költségvetési rendeletben kerüljenek
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 le,
és a jogszabályi előírásoknak megfelelően
terjessze elő a 2017. évi költségvetést.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az óvodai fa mászóka és kerti tároló létesítéséről
szóló tájékoztatót elfogadja. Az építmény
befejezésének költségeire 700.000,- Ft-ot különít el
az általános tartalék terhére. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert az építmény
befejezéséhez szükséges megrendelések kiadására, és

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

314/2016.
(XI. 8.)
számú
határozata

az Egészségnapról történő
beszámoló elfogadásáról

315/2016.
(XI. 8.)
számú
határozata

az iskolai kérdőívek
kiértékeléséről

316/2016.
(XI. 8.)
számú
határozata
317/2016.
(XI. 8.)
számú
határozata

a szociális térkép elfogadásáról

318/2016.
(XI. 8.)
számú
határozata

a Piliscsabai Polgár újság
kiadásával kapcsolatos
beszámolóról

319/2016.
(XI. 8.)
számú
határozata

a 1379/5/A/38. helyrajzi számú
szolgálati lakás értékesítéséről

a Pilisvörösvár Város
Önkormányzat Szakorvosi
Rendelőintézet géppark
cseréjéhez történő
hozzájárulásról

felkéri a polgármestert az óvodai eszköz létesítéséhez
szükséges műszaki felügyelet biztosítására.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Egészségnapról készített beszámolót
elfogadja és úgy dönt, hogy a költségvetésben az
Egészségnapi rendezvényre biztosított összeg és a
tényleges költség különbözete egészségügyi célokra
használható fel.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az iskolai kérdőívek kiértékeléséről szóló
tájékoztatót elfogadja, és úgy dönt, hogy az Érdi
Tankerületi Központot tájékoztatja a kérdőívre adott
válaszok tartalmáról, a melléklet szerint.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális térkép készítéséről szóló
tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: alpolgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzat
Szakorvosi Rendelőintézet géppark cseréjéhez
lakosságszám arányában 1.120.000.- Ft hozzájárulást
fizet, felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Forrása 2017. évi költségvetés.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsabai Polgár újság kiadásával
kapcsolatos beszámolót és úgy dönt, hogy 2016. évre
vonatkozóan – amennyiben szükséges – a kiadások
hiányzó összegét a működési tartalék terhére
csoportosítja át, valamint kéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a decemberi ülésre készüljön
koncepció az újságkiadás struktúrájának változtatását
illetően.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Piliscsaba, Egyetem utca 9. III. Lph.
1. emelet 38. ajtó alatti ingatlant nem értékesíti addig,
amíg egy másik önkormányzati bérlakás meg nem
üresedik, amely átminősíthető rendőr szolgálati

Határidő: azonnal

Határidő: azonnal

320/2016.
(XI. 8.)
számú
határozata

önkormányzati bérlakások
lakbér-hátralékairól

321/2016.
(XI. 9.)
számú
határozata

a Bajcsy-Zsilinszky úton
létesítendő óvoda kiviteli
tervezése és tervezői művezetése
tárgyában kiírt közbeszerzési
eljárás eredményéről

lakássá.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 1379/5/A/2. helyrajzi számú,
természetben a Piliscsaba, Egyetem utca 9. I. emelet
2. ajtó, valamint a 1857. helyrajzi számú.,
természetben a Piliscsaba, Kálvária utca 15. alatti
önkormányzati bérlakások bérlőit
- felszólítja a tartozások kiegyenlítésére,
- valamint mindkét ingatlan esetében
készüljön egy részletes környezettanulmány
és ennek függvényében kerüljön a
bizottságok elé.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások
támogatására” elnevezésű pályázat benyújtásához
kiírt, a Bajcsy-Zsilinszky úton létesítendő óvoda
kiviteli tervezése és tervezői művezetése tárgyában
kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről az alábbi
döntéseket hozza:
1.

A LIGET Építész és Mérnöki Iroda Bt. (2081
Piliscsaba, Béla király útja 98.) ajánlattevő
ajánlata érvényes, mivel az ajánlat az
ajánlattételi felhívásban és dokumentációban
foglalt előírásoknak megfelel, ajánlattevő nem
áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlattevő – az
ajánlattételi
felhívásban
meghatározott
engedély/jogosultság és szervezeti tagságra
vonatkozó szempontok igazolása alapján – a
szerződés teljesítésére alkalmas.

2.

A jelen közbeszerzési eljárás eredményes.

3.

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott
értékelési
szempont
alapján
a
jelen
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a
LIGET Építész és Mérnöki Iroda Bt. (2081
Piliscsaba, Béla király útja 98.) ajánlattevő,
mivel az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb
érvényes ajánlatot adta, melynek összege az

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

ajánlatkérő
rendelkezésére
álló
fedezet
mértékére is figyelemmel az ajánlatkérő
számára
megfelelő,
teljesíthető
és
megvalósítható.
4.

A Képviselő-testület a tervezési munkálatok
díját 7.950.000.- Ft + ÁFA, a tervezői
művezetés óradíját 9.000.- Ft/mérnökóra
összegben biztosítja.

A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy a LIGET Építész és
Mérnöki Iroda Bt-vel a kiviteli tervezésre és a
tervezői művezetésre vonatkozó szerződéseket
kösse meg.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a CIB Bankkal 60 millió forint
folyószámlahitel rendelkezésre tartására szerződést
kíván kötni 2017. január 2. napjától 2017. december
29. napjáig eső időszakra, valamint felkéri a
polgármestert a melléklet szerződés aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az önkormányzat és intézményei
dolgozói részére fejenként bruttó 60 ezer forint
összeg kifizetését engedélyezi karácsonyi juttatás
címén.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar
Vöröskereszt
főigazgatója
által
közzétett
felhívásában foglaltak szerint, a 2017. évben XXII.
alkalommal
megrendezésre
kerülő Országos
Csecsemőgondozási Verseny országos döntőjének
Piliscsaba Város legyen a házigazdája és a
szervezéshez 300.000,-Ft összeget biztosít, amelynek
forrása a 2017 évi költségvetés.
5.

322/2016.
(XI.
28.)
számú
határozata

a folyószámlahitel felvételéről

323/2016.
(XI.
28.)
számú
határozata

az Önkormányzati és intézményei
alkalmazottainak
karácsonyi
juttatásáról

324/2016.
(XI. 28.)
számú
határozat
a

a Magyar Vöröskereszt által
közzétett felhíváshoz történő
csatlakozás

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az
önkormányzat a verseny megrendezésre irányuló
szándékát a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
Szervezete felé 2016. november 30. napjáig írásban

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Határidő:
november 30.

2016.

Felelős: polgármester

325/ 2016.
(XI.
28.)
számú
határozata

a polgármester és alpolgármester
jutalmazásáról

326/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata

az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról

327/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata
328/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata

a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló
beszámolóról
a Hauck János Német
Nemzetiségi Általános Iskola
kérelméről

329/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata

az IRMÁK Nonprofit Kft-vel
kötendő feladat-ellátási
szerződésre vonatkozó ajánlat
elfogadásáról

330/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata

a FÉBÉ Evangélikus
Szeretetszolgálat kérelméről

jelezze.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a polgármester részére bruttó
300.000,- Ft, az alpolgármester részére bruttó
150.000,- Ft jutalom kerüljön kifizetésre.
A fenti összegek, valamint a járulékok összege 2016.
évi költségvetésben kerüljenek átcsoportosításra a
működési céltartalék terhére.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról szóló 2016. év november havi
beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról készült beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
tudomásul veszi a Hauck János Német Nemzetiségi
Általános Iskola kérelmét az engedélyezett tanulói
létszám 220 főre való emelését.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja az iskola terembővítéséhez kapcsolódó
beruházáshoz való anyagi hozzájárulás mértékét
2017. évi költségvetés tervezésekor határozza meg.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az IRMÁK Nonprofit Kft-vel köt
feladat-ellátási szerződést az 1. számú melléklet
szerinti szerződés-tervezetben foglalt tartalommal,
azzal a módosítással, hogy önkormányzat részéről a
kapcsolattartó Farkas András polgármester, valamint
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy a piliscsabai 4/3. hrsz-ú
önkormányzati ingatlan (volt asztalos műhelyek) két
egymás melletti helyiségét foglalkozási,
rehabilitációs tevékenység végzése céljából a FÉBÉ
Evangélikus Szeretetszolgálat részére használatra
felajánlja, a szerződés részleteiről később tárgyal.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

331/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata

az Önkormányzat és intézményei
2017. évi költségvetés
előkészítésének ütemtervéről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a 2017. évi költségvetés
előkészítésének ütemtervét az 1. számú melléklet
szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

332/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata

az Önkormányzat és intézményei
2016. évi költségvetésének I-X.
havi teljesítéséről szóló
tájékoztatójáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat és
intézményei költségvetésének 2016. I-X. havi
teljesítéséről szóló tájékoztatóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

333/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata

a Piliscsaba Város
Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott
pályázatokról készített beszámoló
elfogadásáról
a településüzemeltetési feladatkör
negyedéves eredményeiről
készített beszámoló elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsaba Város Önkormányzat
Képviselő-testülete által benyújtott pályázatokról
készített beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a városüzemeltetési feladatkör negyedéves
munkájáról szóló polgármesteri beszámolót
elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a fejlesztésekről szóló 2016. IV.
negyedévi beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

az önkormányzat 2016. évi
közbeszerzési tevékenységről
szóló beszámolójáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a 2016. évi közbeszerzési tevékenységről
szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

a polgármester 2016. évben
végzett munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a polgármester 2016. évi munkájáról szóló
beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

a Polgármester 800 ezer Ft alatti
szerződéseiről készült
beszámolóról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Polgármester 800 ezer Ft alatti
szerződéseiről készült beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság
2016. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2016. évi
munkájáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

334/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata
335/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata
336/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata
337/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata
338/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata
339/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata

a tervezett fejlesztések
alakulásáról szóló beszámolóról

340/2016.
(XII. 13.)
számú
határozat
a

a Településfejlesztési,
Üzemeltetési, Környezetvédelmi
és Informatikai Bizottság 2016.
évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a Településfejlesztési, Üzemeltetési,
Környezetvédelmi és Informatikai Bizottság 2016.
évi munkájáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

341/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata
342/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata
343/2016.
(XII. 13.)
határozata

a Humánszolgáltató Bizottság
2016. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a Humánszolgáltató Bizottság, 2016. évi
munkájáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

a Képviselő-testület 2017. évi
munkatervéről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a 2017. évi munkatervét az 1. számú
melléklet szerinti tartalommal

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

a 2017. évi belső ellenőrzési terv
elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a 2017. évi belső ellenőrzési tervet az 1.
számú melléklet szerinti tartalommal.

344/2016.
(XII.13.)
számú
határozata

Piliscsaba Város Önkormányzata
Gazdasági Programjának
elfogadásáról (2017-2019)

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az 1. számú melléklet szerinti, 2017-2019.
évekre szóló gazdasági programot.

345/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata

komplex mobil távközlési
szolgáltatási szerződésről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
mellékletben szereplő, Telenor Magyarország Zrt-vel
kötendő keretszerződést, illetve az egyedi
szolgáltatási szerződést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

346/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata

a Csaba-kertben megvalósítandó
energia kapacitásbővítésről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy a Csaba-kertben megvalósítandó
energia kapacitásbővítésre bruttó 777.804.- Ft-ot
biztosít és felhatalmazza a Polgármestert a
megrendelésre, melynek fedezete a költségvetés
működési céltartalék sora.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Felkéri a polgármestert, hogy kössön megállapodást a
Céh Egyesülettel a felvett energia mennyiség
növekedésének ellentételezéseként az újonnan
létesítendő konyha használata vonatkozásában a

Határidő: azonnal

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Felelős: polgármester

347/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata

a gyepmesteri feladatok
ellátásáról

348/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata

a 2017. évi orvosi ügyeleti ellátás
hozzájárulási díjának
elfogadásáról

349/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata

Fekete Magdolna logopédus
kérelméről

350/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata
351/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata

a Piliscsabai Polgár szakmai
beszámolójáról

352/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata

a nyomtatott és online
médiaszolgáltatási koncepció
elkészítésére vonatkozó
munkacsoport felállításáról

a szerződések
meghosszabbításáról

nemzetiségi önkormányzatok és Piliscsaba Város
Önkormányzata részére.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az önkormányzati gyepmesteri
feladatok ellátására a Kovácsolat Bt-vel az 1. számú
melléklet szerinti tartalommal köt szerződést.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Zsámbék Város Önkormányzata által
megállapított 2017. évi orvosi ügyeleti ellátás
hozzájárulási díját 4.957.370,- Ft összeggel elfogadja.
Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására,
továbbá kéri, hogy a fenti költség a 2017. évi
költségvetésben kerüljön tervezésre.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Fekete Magdolna logopédus óraszám
emelés iránti kérelmét elfogadja és a logopédiai
szolgáltatásra jelenleg is érvényben lévő megbízási
szerződést fentiekre tekintettel módosítani rendeli
2017. január 1. napjától, valamint felhatalmazza a
polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsabai Polgár szakmai beszámolóját.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Sólyom Ágnes egyéni vállalkozó a
Piliscsabai Polgár főszerkesztői munkára, valamint
honlap szerkesztésre vonatkozó szerződését, valamint
a Pethő Nyomda szerződését 2017. március 31.
napjáig meghosszabbítja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy munkacsoportot hoz létre a
nyomtatott és online médiaszolgáltatás
koncepciójának elkészítése céljából, amelynek tagjai
az alábbi személyek:
- Farkas András polgármester
- Bácskai Beáta alpolgármester
- Mocsáry Dezső Humánszolgáltató Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

- Styevola István Fejlesztési Bizottság elnöke
- Sólyom Ágnes Piliscsabai Polgár szerkesztője
- Balassi Anikó Piliscsabai Polgár munkatársa
- Dr Guba Zsolt önkormányzati osztályvezető
- Vargáné Rokolya Ildikó gazdasági osztályvezető
A munkacsoport által készített koncepció elkészítési
határideje: 2017. január 30., a Képviselő-testület által
történő elfogadás határideje: 2017. február 28.
353/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata

a piliscsabai 1602/13. hrsz-ú
ingatlanon üzemelő gépkocsi
mosó szennyvíz-kontingensének
10 m3/hó értékűre emeléséről

1., Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a piliscsabai 1602/13.
helyrajzi számú ingatlanon üzemeltetett gépkocsi
mosó 8 m3 vízkontingense mellett ugyanannyi
szennyvíz fogadására is felhatalmazza a
szennyvízkezelést végző DMRV Zrt-t.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2., Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a szennyvízkontingens 8
m3-re történő emeléséhez akkor járul hozzá, ha a
MOL igazolja, hogy az AGIP megfizette a Piliscsaba
Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2007. (VI. 01.) önkormányzati rendelete 2. § 2., 3.
pontjában foglalt hozzájárulást és a növekmény utáni
különbözetet az Önkormányzat részére.

354/2016.
(XII.13.)
számú
határozata

355/2016.
(XII. 13.)

Esztergom Város
Önkormányzata Duna-Vértes
Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társuláshoz való csatlakozási
szándékának támogatásáról
Garancsi út 40. szám alatt történt
tűzesettel kapcsolatos szociális

3. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete a piliscsabai 1602/13. hrsz-ú ingatlanra
engedélyezett gépkocsi mosó 8 m3 engedélyezett
ivóvíz-kontingens mellett, ugyanannyi szennyvízelvezetési kontingenst a MOL által 300.000,- Ft
megfizetése után/esetén engedi emelni.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Esztergom Város Önkormányzata DunaVértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társuláshoz való csatlakozási szándékát támogatja.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Kovácsné Hauser Éva 2081

számú
határozata

támogatásról

356/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata

Garancsi út 42. szám alatt történt
tűzesettel kapcsolatos szociális
támogatásról

357/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata

a 2780. hrsz-ú ingatlan
értékesítésének előkészítéséről

358/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata

a 2780. hrsz-ú ingatlan
értékesítésének előkészítéséről

359/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata

a Piliscsabai Sportegyesület
kérelméről

360/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata

a PIVI létszám emeléséről

361/2016.
(XII. 13.)
számú
határozata

a KLIK- kel kötendő
vagyonkezelési szerződésről

Piliscsaba, Garancsi u. 40. szám alatti lakos részére a
2016. december 5-ei tűzeset következményeként
kialakult lakhatási problémáik ideiglenes
megoldásához hat hónapra havi 50 ezer Ft szociális
támogatást állapít meg.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Fenyves Lászlóné 2081 Piliscsaba,
Garancsi u. 42. szám alatti lakos részére a 2016.
december 5-i tűzeset következményeként kialakult
műszaki problémáik ideiglenes megoldásához
egyszeri 100 ezer Ft szociális támogatást állapít meg.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a piliscsabai 2780. helyrajzi számú
önkormányzati tulajdonú ingatlant értékesíteni
kívánja. Az ingatlan értékesítésének előkészítése
érdekében felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat
vagyonrendeletének módosítását a Képviselő-testület
következő ülésére terjessze be.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy kezdeményezi a piliscsabai 2780.
helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan
illetékes Földhivatalnál történő átminősítését kivett
útról kivett beépítetlen terület művelési ágba.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy sportfunkció céljára a
Piliscsabai Sportegyesület használja a 1211. helyrajzi
számon található épületet.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2016-os költségvetési évben a PIVI
létszámát 1 fővel engedélyezi megemelni és kéri,
hogy a soron következő költségvetési rendelet
módosításakor a fenti változást a Polgármesteri
Hivatal vezesse át.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a KLIK- kel kötendő vagyonkezelési
szerződést, valamint a Piliscsaba Város
Önkormányzata által működtetett köznevelési
intézmény állami működtetésbe vételével összefüggő,
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362/2016.
(XII.13.)
számú
határozata

a Piliscsabai Jókai Mór Általános
Iskola használati szerződés
megszüntetéséről

363/2016.
(XII. 13.)
számú
határozat
a

az Önkormányzatnak Dr. Toldi
Noémi ellen jogalap nélküli
gazdagodás visszafizetése iránt
indított peres eljárásban
benyújtott fellebbezés tárgyában

364/2016.
(XII. 19.)
számú
határozat
a

a Piliscsaba 1873 Hrsz-ú
ingatlanra vételi jogot biztosító
szerződésről

365/2016.
(XII. 19.)
számú
határozata

1874 ingatlan megvásárlásáról

366/2016.
(XII. 19.)
számú

a 3343/2. helyrajzi számú
ingatlan szabályozás tárgyában
készített Telepítési

a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról,
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon,
jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló
megállapodást az 1. és 2. számú mellékletek szerinti
tartalommal elfogadja, az alábbi módosításokkal:
- 2 fő státusz és 1 fő munkavállaló kerül átadásra
- kapcsolattartó Farkas András polgármester.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az önkormányzat által működtetett
Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola használati
szerződésének megszüntetését elfogadja 2016.
december 31. napjával.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testület
úgy dönt, hogy Piliscsaba Város Önkormányzata,
mint felperes Dr. Toldi Noémi alperes ellen jogalap
nélküli gazdagodás visszafizetése iránt indított peres
eljárásban a fellebbezés benyújtását jóváhagyja.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a
Piliscsaba 1873 Hrsz-ú ingatlanra vételi jogot
biztosító helyben kiosztott szerződést, az alábbi
módosításokkal:
 5. pont második bekezdésében a „hasznait”
szó „hasznai” szóra módosul
 9. pont első mondata törlésre kerül
és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2017. évi
költségvetésbe betervezi a 1874. hrsz-ú ingatlan
tulajdonszerzését, amelynek pénzügyi fedezetét a
1041/1 és 1041/2 hrsz-ú ingatlanok tekintetében
állapítja meg.
Felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlanok
eladásához,
vételéhez
szükséges
előkészítő
dokumentumokat a következő januári bizottsági és
testületi ülésre készíttesse elő.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Molnár László, mint tulajdonosi képviselő által
frissített és jegyzett kérelmére a Piliscsaba 3343/2.
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határozata

Tanulmányterv elfogadásáról

367/2016.
(XII. 19.)
számú
határozata

a 3343/2. helyrajzi számú
ingatlan szabályozása tárgyában
készített Településrendezési
szerződés elfogadásáról

hrsz. alatti 22.113 m2 területnagyságú, jelenlegi
gazdasági kereskedelmi, szolgáltató (GKSZ) terület
(továbbiakban: Tervezési terület) kisvárosias
lakóterületű (LK) terület felhasználásra történő
módosítása tárgyában készített és benyújtott
Telepítési tanulmánytervet az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 30/A. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében
eljárva elfogadja azzal, hogy
- az Önkormányzat a cél megvalósítójával
szemben fenntartja a jogot arra, hogy a
beruházás megvalósításához szükséges
közműcsatlakozás engedélyének kiadását
felfüggessze vagy véglegesen megvonja,
amennyiben az ahhoz szükséges műszaki
feltételek – akár a beruházási területen, akár
azon kívül – a Viziközmű-szolgáltató
bármely állásfoglalása alapján hiányoznak,
- az Önkormányzat a cél megvalósítójával
szemben fenntartja a jogot arra, hogy a
megvalósítása során felmerülő kérdésekben
a Telepítési Tanulmányterv módosítását
rendelje el.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy e
jelen határozat szerinti kiegészítések tartalmáról a cél
megvalósítóját
tájékoztassa,
valamint
az
Önkormányzatnak korábban a határozat tárgyában
benyújtott ajánlatot – annak kezdeményezője és
tartalma szerinti módosítások céljából – a
kezdeményezővel, mint a cél megvalósítójával
módosítassa.
Melléklet: telepítési tanulmányterv, hiteles tulajdoni
lap
1.) Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A.
§ (1) bekezdése alapján a településrendezéssel
érintett Piliscsaba 3343/2. helyrajzi szám alatti
22.113 m2 területnagyságú ingatlan tulajdonosával, -

Felelős: polgármester

2017. augusztus 30.

Molnár Lászlóval, valamint a Magdolna Liget Projekt
Kft-vel és a Magdolna Liget Projekt kft–vel, mint
Beruházóval Piliscsaba Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 366/2016. (XII. 19.) számú
határozatában foglaltaknak megfelelően jóváhagyott
Telepítési tanulmányterv szerinti területfejlesztési
feladatok
megvalósítására
Településrendezési
szerződést köt.
2.) A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
Polgármestert, hogy az 1. pontban írtak
végrehajtására a jelen határozat mellékletét képező
Településrendezési
szerződést
az
alábbi
módosításokkal:
 szerződés kiegészül az alábbi 1.7 ponttal:
„Az ingatlan tulajdonosok a szerződésben
rögzített ingatlan vonatkozásában a
szerződés aláírásával egyidejűleg, valamint
a rendelet megalkotását megelőző 5 nappal
az ingatlan illetékességi helye szerinti
adóhivatal által kiadott nullás adóigazolást
mutatnak be.”
 2.10.6 pont kiegészül „….az Ingatlan
tulajdonosok
részére
térítésmentesen
biztosítja, az ingatlannal határos közterület
vonatkozásában.”
 2.10.7 b) pontban a „Polgármester” helyett
„Képviselő-testület”szerepel
 2.16 pontjából a gondolatjel közötti szakasz
(„ide nem értve a közvilágítás díját”)
törlésre kerül
 5.2 pontban „szükség esetén” törlésre kerül,
valamint a második gondolatjel után az
alábbiakra módosul: „…a felek által
folytatott
egyeztetések,
tárgyalások
alkalmával képviselik”
 6.5, illetve 6.6 pontok második bekezdései
tekintetében a szövegismétlés törlésre kerül

és annak mellékleteit az az Önkormányzat nevében –
a jegyző ellenjegyzése mellett – aláírja, és az azokban
foglalt
nyilatkozatokat
kiadja,
kötelezettségvállalásokat – a szerződés szerinti
korlátok között – megtegye.
3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy
a Településrendezési szerződés és annak mellékletei
szerinti
cél
megvalósításáról,
valamint az
Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről
gondoskodjon.
4.) A szerződés aláírásának előfeltétele a szerződés
mellékletét képező tulajdoni lap III. részén található
OTP Bank javára szóló jelzálogjog törlése.
5.) A szerződés aláírásához kötött előfeltétel a
vállalkozó, valamint a beruházó részéről teljes körű
adóhatósági, adóigazgatási, úgynevezett „nullás
igazolás”
Képviselő-testület
részére
történő
benyújtása.
Melléklet:
mellékletekkel

Településrendezési

Határidő: azonnal, folyamatos, illetve

szerződés

