Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozatai 2017. évben

KThatározat
száma
1/2017. (I.
17.) számú
határozata

Tárgya

Tartalma

Határidő

Felelős

főépítész megbízásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
főépítészi feladatok ellátásával Marthi Zsuzsát határozatlan
időre megbízza, és felhatalmazza a polgármestert a
megbízási szerződés aláírására.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

2/2017. (I.
17.) számú
határozata

az átruházott hatáskörben
hozott határozatokról

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

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

3/2017. (I.
17.) számú
határozata

a lejárt határidejű
határozatok
végrehajtásáról szóló
beszámolóról
az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének
tervezetéről

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

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy nem fogadja el az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének 1. olvasatát.
- Felkéri a Humánszolgáltató Bizottságot, hogy
vizsgálja meg a MIKK létszámát.
- Felkéri a MIKK vezetőjét, hogy a múzeum
látogatottságáról havi szinten számoljon be a 2016.
év tekintetében.
- Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
irodaszerek, tisztítószerek központi rendelésének
lehetőségét vizsgálja meg.
- Bérek, járulékok és a dologi kiadások kerüljenek
felülvizsgálatra a decemberi teljesítéshez és a
kötelezettségekhez viszonyítva.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét elfogadja az 1.
számú melléklet szerinti tartalommal.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy

Határidő:
azonnal

Felelős: Jegyző

Határidő:
azonnal

Határidő:
azonnal

Határidő:

Felelős:

4/2017. (I.
17.) számú
határozata

5/2017. (I.
17.) számú
határozata
6/2017. (I.

az Önkormányzat 2017. évi
közbeszerzési tervéről
új óvoda kivitelezéséhez

17.) számú
határozata

szükséges közbeszerzési
feladatokat ellátó
vállalkozó kiválasztásáról

7/2017. (I.
17.) számú
határozata

„A legszebb
konyhakertek” –
Magyarország legszebb
konyhakertjei nevű 2017es országos programhoz
való csatlakozásról
a Styevola és Fia Kft-vel
kötött vállalkozási
szerződés közös
megegyezéssel történő
megszüntetéséről

8/2017. (I.
17.) számú
határozata

9/2017. (I.
17.) számú
határozata

az „Önkormányzati
tulajdonú belterületi utak
szilárd burkolattal történő
kiépítésének, felújításának
és korszerűsítésének
támogatása
gazdaságfejlesztési céllal
Pest megye területén” című
pályázaton való indulásról

dönt, hogy az „óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások
támogatására” kiírt pályázat kivitelezéséhez szükséges
közbeszerzési feladatokkal az Eqinox Tender Kft céget bízza
meg, melynek pénzügyi fedezetét 1.000.000,-Ft összeget a
fejlesztési céltartalék sorról biztosítja. Továbbá úgy dönt,
hogy az óvoda kivitelezését nyílt közbeszerzés eljárás
keretében kívánja megvalósítani
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy elfogadja az 2. számú melléklet szerinti
tartalommal az Első Magyar Kert Szövetkezet és Piliscsaba
Város Önkormányzat között kötött együttműködési
megállapodás módosítását és felkéri a polgármestert a
csatlakozáshoz szükséges dokumentumok aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a Piliscsaba határában körfogalmú
csomópont, valamint Piliscsaba központját elkerülő út
tervezése (engedélyezési terv), valamint Piliscsaba területén
földutak szilárd burkolattal történő ellátása munkákra a
Styevola és Fia Kft-vel 2008. szeptember 25-én kötött
vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszünteti és
felhatalmazza a polgármestert a 9. számú melléklet szerinti
vállalkozási szerződést megszüntető megállapodás
aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak
szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest
megye területén” című pályázaton indulni kíván és felkéri a
Polgármestert a pályázat előkészítésére és beadására. A
pályázatban szereplő utak:
- Kinizsi Pál utca
- Bartók Béla utca
- Zrínyi Miklós utca.
A pályázatban szereplő adóerőképesség alapján 95 %-os
támogatási intenzitás mellett a megvalósításhoz szükséges
önerő összege 2.500.000,-Ft, mely Piliscsaba Város
Önkormányzata költségvetésének Fejlesztési céltartalék

azonnal

polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért
felelős: Jegyző
Végrehajtás
előkészítésért
felelős:
Fejlesztési és
Üzemeltetési
intézményvezet
ő

terhére biztosítható.
Önkormányzati tulajdonú
belterületi utak szilárd
burkolattal történő
kiépítésének, felújításának
és korszerűsítésének
támogatása
gazdaságfejlesztési céllal
Pest megye területén” című
pályázathoz szükséges utak
engedélyezési terveinek
elkészítéséről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest
megye területén” című pályázathoz szükséges engedélyezés
tervek elkészítésére az Útvonal Kft.-t (2500 Esztergom,
Sugár u. 11) bízza meg és Felhatalmazza a Polgármestert a
szerződés aláírására. A tervezési díj összege (Zrínyi Miklós
utca, Bartók Béla utca valamint a Kinizsi Pál utca - temető
melletti szakasza) 1.570.000.- Ft + ÁFA, amely Piliscsaba
Város Önkormányzata költségvetésének Fejlesztési
céltartalék terhére soráról biztosítható.

Határidő:
azonnal

11/2017. (I.
17.) számú
határozata

a Piliscsaba 4/2. hrsz–ú
ingatlanon fennálló
elővásárlási jog
vonatkozásában történő
nyilatkozatról

Határidő:
azonnal

Felelős: Jegyző

12 /2017. (I.
26.)
számú
határozata

településtervező
kiválasztásáról

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

13/2017.
(I.
26.)
számú
határozata

a polgármester
illetményéről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsaba 4/2. hrsz-ú, természetben 2081
Piliscsaba, Templom tér 9. szám alatti ingatlanon a Polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81. §-ában
biztosított – harmadik személlyel szemben fennálló –
elővásárlási jogával élni kíván.
Piliscsaba
Város
Önkormányzat
Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a 3343/2 helyrajzi számú
ingatlan fejlesztéséhez kapcsolódó HÉSZ módosítás
munkarészeinek elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés
aláírására a Z.É. Műhely Kft-vel a mellékelt árajánlat
szerinti bruttó 1.500.000,- Ft + ÁFA összegben.
1.) Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Farkas András főállású polgármester
illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és (4)
bekezdése alapján az államtitkári illetmény 60 %-ában
állapítja meg 2017. január 1-től.
2.) Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Farkas András polgármester idegennyelvtudási pótlékát a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 225/L., valamint 141. §-a
alapján 2017. január 1-től két középfokú nyelvvizsga

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

10/2017. (I.
17.) számú
határozata

Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért
felelős: Jegyző
Végrehajtás
előkészítésért
felelős:
Fejlesztési és
Üzemeltetési
intézményvezet
ő

14/2017.
(I.
26.)
számú
határozata

15/2017.
(I.
26.)
számú
határozata
16/2017. (I.
30.) számú
határozata

17/2017. (I.
30.) számú
határozata

alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény
szerinti illetményalap 60 %-ának a kétszeresében
állapítja meg, tekintettel angol és német nyelvű
középfokú nyelvvizsgáira.
3.) Farkas András főállású polgármester az illetményének
15 %-ával megegyező összegű költségtérítésre jogosult.
1. Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alpolgármester
Bácskai Beáta társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíjáról
tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése
alapján havi bruttó 250.000,- forintban állapítja meg
2017. január 1-től.
2. Bácskai Beáta társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíjának 15 %-ával megegyező összegű
költségtérítésre jogosult.
feladatmegosztásáról szóló Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
SZMSZ
módosítás felkéri a polgármestert, hogy polgármester és alpolgármester
feladatmegosztásáról szóló SZMSZ módosítást a soron
elkészítéséről
következő Képviselő-testületi ülésre terjessze elő.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testületé
a Iosephinum telepítési
úgy határoz, hogy Piliscsaba Város Helyi Építési
tanulmánytervének
Szabályzatáról szóló 16/2014. (IX. 30.) önkormányzati
elfogadásáról
rendelet akként módosuljon, hogy az lehetővé tegye a
Iosephinum területén a tervezett Avicenna kutatóintézet és
biztonsági tár, az Országos Széchenyi Könyvtár Archiválás
tár és az OKF tűzoltó és oktató laktanya létesítményeinek az
elhelyezését a benyújtott telepítési tanulmányterv alapján.
A Képviselő-testület továbbá felhatalmazza a polgármestert
a kiválasztott településtervezővel kötendő tervezési
szerződés aláírására a Iosephinum Fejlesztéséért Közhasznú
Alapítvány költségviselése mellett.
a HÉSZ módosítás állami Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
főépítész eljárás keretében úgy határoz, hogy Piliscsaba Város Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 16/2014. (IX. 30.) önkormányzati
történő elindításáról
rendelet beépítésre szánt területeinek általános előírásai,
vagyis a 6. § (2) bekezdése akként módosuljon, hogy az
lehetővé tegye a gazdasági területek beépítését az övezeti
előírásokban meghatározottak szerint és a közterületről mért
50 méteres hátsókerti vonal betartásának a kötelezettsége

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

18/2017.
(I.
30.)
számú
határozata

a 1829. és 1830. helyrajzi
számok
alatt
történt
tűzesettel
kapcsolatos
támogatásról

19/2017. (II.
9.) számú
határozata

a vízelvezetési
közmunkaprogram
pályázaton való indulásról

20/2017. (II.
9.) számú
határozata

az áruházi
élelmiszermentés
pályázatról

21/2017. (II.
9.) számú
határozata

az áruházi
élelmiszermentés
pályázatról

22/2017. (II.
9.) számú
határozata

az új óvoda kivitelezése
közbeszerzési eljárása
ajánlati felhívásának
elfogadásáról

csak a falusias lakóövezetre vonatkozzon.
A Képviselő-testület továbbá felhatalmazza a polgármestert
a kiválasztott településtervezővel kötendő tervezési
szerződés aláírására az önkormányzat költségviselése
mellett.
A Képviselő-testület tervezési szerződés költségeinek
forrását a 2017. évi költségvetésébe tervezi be.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsaba 1829. helyrajzi számú alatt lévő
lakás felújítása, helyreállítása céljából az ingatlan
tulajdonosait, károsultjait 400 ezer forint értékű
építőanyaggal támogatja. A támogatást a hatósági
engedélyek, illetve a szükséges műszaki dokumentumok
beszerzésétől számított 15 napon belül az Önkormányzat
eljuttatja a károsultak részre, a károsultak kötelesek fél éven
belül elszámolni a támogatással.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy indulni kíván a vízelvezetési
közmunkaprogram pályázaton.
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati anyagot határidőre,
2017. február 10. napjáig nyújtsa be az illetékes járási
hivatal részére.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által
2017. évre meghirdetett áruházi élelmiszermentési
pályázaton részt kíván venni.
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati anyagot készítesse
el és azt határidőre 2017. február 12. napjáig nyújtsa be.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy nyertes pályázat esetén 1 főt alkalmaz napi
négy órában megbízási szerződéssel az adományok
kezelésére. Az adományok szállítását, pakolását a PIVI
munkatársai végzik, az adományok kiosztásának helyéül a
volt Vasbolt épületét jelöli ki.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az „óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások
támogatására” kiírt pályázat keretében megvalósítandó új
óvoda kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési ajánlati
felhívást az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
2017.
február 10.

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal,
illetőleg
folyamatos

Felelős:
polgármester

23/2017. (II.
9.) számú
határozata

24/2017. (II.
14.) számú
határozata

saját halottá nyilvánításról

az átruházott hatáskörben
hozott határozatokról

25/2017. (II.
14.) számú
határozata
26/2017. (II.
14.) számú
határozata

a lejárt határidejű
határozatok
végrehajtásáról szóló
beszámolóról
a Művelődési Információs
Központ és Könyvtár 2017.
évi programtervének
elfogadásáról

27/2017. (II.
14.) számú
határozata

Piliscsaba Város
Önkormányzat határozata
a hitelfelvételről

28/2017. (II.
14.)
számú
határozata

Piliscsaba Város
Önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyletéhez
kitekintő határozatáról

tartalommal, azzal a módosítássál, hogy az ajánlati felhívás
14.2 pont M3 bekezdése törlésre kerül.
A Képviselő-testület a közbeszerzési törvényben előírtaknak
megfelelően minimum 5 cég részére küldi meg az
ajánlattételi felhívást.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az önkormányzat Gáspár Ferenc volt
tanácselnököt, Piliscsaba díszpolgárát a saját halottjának
tekinti és a temetési költségeket átvállalja, amelynek forrása
a szociális sor.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2017. év január havi beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
készült beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Művelődési Információs Központ és Könyvtár
2017. évi programtervét az előterjesztés 2. számú melléklete
szerinti tartalommal, azzal a módosítással, hogy a Csaba nap
2017. július 8-i hétvégén kerüljön megrendezésre.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az óvoda kapacitásbővítés pályázat
megvalósításához 120 M forint hitelt vesz fel a CIB
számlavezető banktól, valamint a fenti hitel összege
szerepeljen a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási
oldalán is. A hitel felvétele az új 4 csoportos óvoda
létrehozása
érdekében
szükséges,
mely kötelező
feladatellátás miatt létrejövő beruházás.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 2017. évet követő évekre vonatkozó
bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó fizetési
kötelezettségeinek várható összegét az előterjesztés 1. számú
melléklete szerint határozza meg.
Felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2017. évi
költségvetési rendeletében a fentieket a 15. számú
mellékletben tüntesse fel, valamint a Stabilitási törvénynek

Határidő:
azonnal

Felelős: Jegyző

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

29/2017. (II.
14.) számú
határozata

a Napsugár Óvoda
előirányzat módosításáról

30/2017. (II.
14.) számú
határozata

a költségvetési
létszámkeretről

31/2017. (II.
14.) számú
határozata
32/2017. (II.
14.) számú
határozata

33/2017. (II.
14.) számú
határozata
34/2017. (II.
14.) számú
határozata

35/2017. (II.
14.) számú
határozata

a személyi juttatások soron
történő zárolásról
az Önkormányzat és
intézményei 2016. évi
költségvetésének I-XII.
havi teljesítéséről szóló
tájékoztatójáról
az adóhatóság 2016. I .-IV.
negyedévi adó-és behajtási
tevékenységéről szóló
tájékoztatás elfogadásáról
a Piliscsaba Város
Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott
pályázatokról készített
beszámoló elfogadásáról
az ASP pályázaton történő
indulásról

megfelelően a hitel engedélyeztetését kezdje meg.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Napsugár Óvoda előirányzat módosítását az alábbiak szerint
engedélyezi:
A személyi jellegű juttatások sort 2.962 e forint, valamint a
járulék sort 808 e forint összeggel megemeli.
A fenti előirányzat módosítás fedezete az áltanos tartalék
sor.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzatnál engedélyezett létszámot 9 fő kötelezettről
10 fő kötelezőre emeli és a MIKK+ Könyvtárnál az 5 fő
kötelezőről 4 kötelezőre csökkenti.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

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

Határidő:
azonnal

Felelős: Jegyző

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

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Önkormányzat indul a „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16” elnevezésű
pályázaton. A pályázat elkészítésére, a csatlakozás
lebonyolítására, valamint az eszközök beszerzésére a
határozat 4. számú mellékletét képező ajánlat alapján a
Magyar Telekom Nyrt. árajánlatát fogadja el.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MIKK
intézményénél 1.964. 200 forintot zárol a személyi
juttatások soron.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei
költségvetésének 2016. I-XII. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatóját.

36/2017. (II.
14.) számú
határozata

Napsugár Óvoda óvodai
felvételi időpontjának
meghatározása

37/2017. (II.
14.) számú
határozata

Napsugár Óvoda zárva
tartási rendjéről

38/2017. (II.
14.) számú
határozata

a Napsugár Óvoda SZMSZ
módosításának
elfogadásáról

39/2017. (II.
14.) számú
határozata

a Piliscsabai Nyugdíjas
Egyesület kérelméről

40/2017. (II.
14.) számú
határozata

Piliscsaba közegészségügyi
helyzetképéről szóló
tájékoztató elfogadásáról

41/2017. (II.
14.) számú
határozata

a polgármester 2017. évi
szabadságolási
ütemtervének

anyagot készítesse el és határidőre,
2017. március 6. napjáig nyújtsa be.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Napsugár Óvoda felvételi előjegyzés alábbi ütemezését
elfogadja:
2017. április 24. 8.00 - 16.00
2017. április 25. 12.00 - 17.00
2017. április 26. 7.00 - 13.00
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Napsugár Óvoda nyári zárva tartási rendjét alábbiak szerint
határozza meg:
Hétszínvirág Tagóvoda: 2017. június 26.– 2017. augusztus
18.
Benedek Elek Óvoda: 2017. július 3.–2017. augusztus 18.
Klotildligeti Tagóvoda: 2017. július 30.– 2017. augusztus
18.
Napsugár Óvoda: 2017. július 10. – 2017. július 28.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatát a 2. számú melléklet szerint az alábbi
módosítással:
Az 5.2.1. pontban szereplő mondat kerüljön törlésre: „Az
intézmény vezetője egy személyben felelős: A gyermekek
egészségügyi vizsgálatának ellátásáért.”
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
engedélyezi a Piliscsabai Nyugdíjas Egyesület számára,
hogy a 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zsilinszky út 44. szám alatti
címet székhelyként használja és egyesületi címként
bejelentse.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Szentendrei Járási Hivatala Népegészségügyi
Osztályának Piliscsaba közegészségügyi helyzetéről
készített tájékoztatóját.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 225/C. § (1) – (4) bekezdésére figyelemmel a

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző
Végrehajtásért:
Napsugár
Óvoda
intézményvezet
ő

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző
Végrehajtásért:
Napsugár
Óvoda
intézményvezet
ő

Határidő:
azonnal

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester
Végrehajtásért:
Napsugár
Óvoda
intézményvezet
ő
Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
folyamatos

Felelős:
polgármester

jóváhagyásáról

42/2017. (II.
14.) számú
határozata

a Piliscsabai Polgár újság
felelős főszerkesztői,
tördelői szerkesztői
feladatainak, valamint
Piliscsaba város hivatalos
honlapjának és Facebook
oldalának szerkesztői
feladatainak ellátására
vonatkozó ajánlattételi
felhívásról

43/2017. (II.
14.) számú
határozata

a bíráló bizottság tagjairól

polgármester szabadságának ütemezését a polgármesteri
előterjesztés 1. számú mellékletének ütemezése szerint
jóváhagyja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsabai Polgár újság felelős főszerkesztői,
tördelői szerkesztői feladatainak, valamint Piliscsaba város
hivatalos honlapjának és Facebook oldalának szerkesztői
feladatainak ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívást az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, az
alábbi módosításokkal:
- 2. a.) pont 5 alpontjában az átlagban szó törlésre
kerül, javításra kerül a helyi szokások helyesírási
hiba
- 2. d.) pont 5 alpontjában javításra kerül „Facebook
–oldalra,” illetve „honlap esetében minimum heti 2
alkalommal”
- 3. pont 2. bekezdése kiegészül: „….röviden vázolja
elképzeléseit az újság, honlap, Facebook-oldal
formai és tartalmi…….”
- 5. pontban kiegészítésre kerül a 3. bekezdés:
„Pályázatbontás után az összességében legjobb 3
ajánlattevőt hívja be….”
- 5. pontban a 4. bekezdésnél a személyes
meghallgatás módosul: 2017. március 7-i
Képviselő-testületi ülésig
Az ajánlattételi felhívás a helyben szokásos módon - honlap,
hirdetőtábla, Facebook-oldal - kerül kihirdetésre.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsabai Polgár újság felelős főszerkesztőjének, valamint
Piliscsaba város hivatalos honlapjának és Facebook
oldalának szerkesztőjének kiválasztására Bírálóbizottságot
állít fel, tagjainak az alábbi személyeket választja:
- Mocsáry Dezső, Humánszolgáltató Bizottság
elnöke
- Schromeisz János, Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság
elnöke
- Styevola István, Településfejlesztési, Üzemeltetési
Környezetvédelmi és Informatikai Bizottság elnöke
- Rozovits Ferenc, Környezet-és Természetvédelmi

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

44 /2017. (II.
14.) számú
határozata

vis maior pályázat
benyújtásáról

tanácsnok
- Simon Gyula, Közrendvédelmi tanácsnok
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy Határidő:
határoz, hogy a vis maior támogatás címen pályázatot nyújt azonnal
be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Út, előre nem látható
természeti erők miatt szükségessé váló védekezés és út
helyreállítás.
Helye: Árok utca 2015. hrsz., Végső utca 2018
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2017. év
Saját forrás
960.000.-Ft
2.400.000.-Ft
Vis maior támogatási
igény védekezés + út
helyreállítás:
Források összesen
3.200.000.-Ft
A károk helyreállításának tervezett összköltsége bruttó
3.200.000.- Ft. Ebből a védekezés becsült költségigénye:
800.000.- Ft. Az út helyreállítás becsült költsége
2.400.000.- Ft., melynek fedezetét az önkormányzat nem
tudja biztosítani.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a
káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A károsodott ingatlan az önkormányzat alábbi kötelező
feladatának ellátását szolgálja:
Önkormányzati tulajdonban lévő belterületi közút.
A bekövetkezett
káreseménnyel
kapcsolatban az
Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma

Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért
felelős: Jegyző
Végrehajtás
előkészítésért
felelős:
PIVI
%
intézményvezet
ő

Allianz Hungaria Zrt.
323894618

Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt.
Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira
tekintettel
történő
helyreállítását.
Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

30
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100

45/2017. (II.
14.) számú
határozata

a vis maior pályázathoz
szükséges szakértő
megbízásáról

46/2017. (II.
14.) számú
határozata

a 18/2017. (I. 30.) számú
határozat módosításáról

47/2017. (II.
14.) számú
határozata

a Piliscsaba 4/2. helyrajzi
számú ingatlan 283/1033
tulajdoni hányadának
megvásárlásáról

48/2017. (III.
7.) számú
határozata
49/2017. (III.
7.) számú
határozat

a Védőnői Szolgálat 2016.
évi beszámolójának
elfogadásáról
a „Piliscsaba ma … és
holnap” Facebook csoport
névhasználati engedélyéről

50/2017. (III.
7.) számú
határozata

a „We ♥ Piliscsaba”
Facebook csoport
névhasználati engedélyéről

51/2017. (III.
7.) számú

a Piliscsabai
Cserkészcsapat 2016. évi

A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2017. évi
fejlesztési céltartalék soráról biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior támogatás
pályázat benyújtásához szükséges szakértő megbízásáról
gondoskodjon, a felmerült költségeket a 2017 évi
költségvetés fejlesztési céltartalék soráról biztosítja.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 18/2017. (I. 30.) számú határozatát az alábbiak
szerint módosítja:
Piliscsaba Önkormányzat Képviselő-testülete a Piliscsaba
1829. és 1830. helyrajzi szám alatt lévő lakás felújítása,
helyreállítása céljából az ingatlan tulajdonosait, károsultjait
400 ezer forinttal támogatja. Az összeg az érintettekkel
kötendő támogatási szerződés után adható oda, a
támogatottak kötelesek fél éven belül elszámolni a
támogatással.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsaba 4/2. helyrajzi számú, természetben
2081 Piliscsaba, Templom tér 9. szám alatti ingatlan
283/1033 tulajdoni hányadának megvásárlására vonatkozó
1. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés tervezetet és
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Védőnői Szolgálat 2016. évi beszámolóját az előterjesztés 1.
számú melléklete szerint tartalommal elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
engedélyezi a „Piliscsaba ma … és holnap” Facebook
csoport számára a „Piliscsaba” név használatát a 3. számú
mellékletben szereplő határozat szerint.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
engedélyezi a „We ♥ Piliscsaba” Facebook csoport,
valamint az oldalhoz tartozó www.welovepiliscsaba.hu
weboldal számára a „Piliscsaba” név használatát a 4. számú
mellékletben szereplő határozat szerint
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsabai Cserkészcsapat 2016. évi beszámolóját az
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Felelős:

határozata
52/2017. (III.
7.) számú
határozata
53/2017. (III.
7.) számú
határozata
54/2017. (III.
7.) számú
határozata
55/2017. (III.
7.) számú
határozata

beszámolójának
elfogadásáról
a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
2016. évi beszámolójának
elfogadásáról
az átruházott hatáskörben
hozott határozatokról
a lejárt határidejű
határozatok
végrehajtásáról szóló
beszámolóról
a Civil Alap pályázat
kiírásáról

előterjesztés 1. számú melléklete szerint tartalommal
elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi
beszámolóját az előterjesztés 1. számú melléklete szerint
tartalommal elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2017. év február havi beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
készült beszámolót.

azonnal

polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja és közzé teszi a piliscsabai civil szervezetek Civil
Alapból történő támogatására vonatkozó, az 1. számú
mellékletben található pályázati felhívást, az alábbi
kiegészítéssel:
- támogatás formája: Közparkok közterek
karbantartása esetén a költségek legfeljebb 70 %-a,
maximum 100.000,- Ft

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

A pályázatok beadási határideje: 2017. április 14.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. május 9.
2. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete adhoc bizottságot hoz létre a pályázatok előzetes
vizsgálatának, bírálatának feladataira.

56/2017. (III.
7.) számú
határozata

önkormányzati
bérlakásokról

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.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal által az önkormányzati bérlakásokról
készített környezettanulmány ismeretében az alábbiak
szerint dönt:
1. 1379/5/A/2 hrsz., természetben a Piliscsaba,

57/2017. (III.
7.) számú
határozata

58/2017. (III.
7.) számú
határozata

az Egyetem utca 9. 1. em.
38., 1379/5/A/38. helyrajzi
számú önkormányzati
tulajdonú ingatlan rendőr
szolgálati lakássá való
nyilvánításáról
előirányzat módosításról

59/2017. (III.
7.) számú
határozata

előirányzat módosításról

60/2017. (III.
7.) számú
határozata

előirányzat módosításról

Egyetem utca 9. I. emelet 2. ajtó alatti ingatlan
vonatkozásában a Balogh Józseffel 2000. november
29-én kötött lakásbérleti szerződést felmondja.
2. 1857. hrsz., természetben a Piliscsaba, Kálvária utca
15. szám alatti ingatlan vonatkozásában készüljön
értékbecslés, használati megosztás és kerüljön
felmérésre a társtulajdonos szándéka.
3. 1041/2. hrsz., természetben a Piliscsaba, Szent István
király u. 32. szám alatti ingatlan vonatkozásában
készüljön értékbecslés, használati megosztás és kerüljön
felmérésre a társtulajdonos szándéka.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
fent megjelölt ingatlanok vonatkozásában a használati
megosztásokhoz szükséges földmérői tevékenységre,
valamint az értékbecslések elkészítésre adjon megbízást,
amelyek pénzügyi fedezete a 2017. évi Költségvetés egyéb
dologi kiadások sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Egyetem utca 9. III lépcsőház 1. emelet 38.
alatti 1379/5/A/38. helyrajzi számú 27 m2-es önkormányzati
tulajdonú ingatlant rendőr szolgálati lakássá nyilvánítja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a fizetendő földvédelmi járulék és bírság
összegét 1.305.920 forintot az általános tartalék terhére
engedélyezi kifizetni.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Hauck János Német Nemzetiségi Általános
Iskola konyhai dolgozó bérének fedezetét, azaz 1.555.500
forintot 2017. március 1-től 2017. december 31-ig az
általános tartalék terhére engedélyezi kifizetni.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pilis
Televízió Kft-vel (2083 Solymár, Templom tér 23.) a 2016.
december 31. napján lejárt műsorszolgáltatási szerződést
újra kívánja kötni változatlan tartalommal, azzal a
kikötéssel, hogy a szerződés időbeli hatálya 2017. január 1.
napjától 2017. március 31. napjáig terjedjen ki, továbbá az
egyéb kiadásaira havi bruttó 77.721.- Ft összeget biztosít

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester
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Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

61/2017. (III.
7.) számú
határozata

a műsorszolgáltatásra
kötendő szerződésről

62/2017. (III.
7.) számú
határozata

63/2017. (III.
7.) számú
határozata

a Piliscsaba Város
Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott
pályázatokról szóló
beszámoló elfogadásáról
a Piliscsabai belterületi
utak kátyúzási és javítási
feladatok kivitelezéséről

64/2017. (III.
7.) számú
határozata

az Álomvölgy településrész
közvilágításával
kapcsolatban

65/2017. (III.

Piliscsaba 085/8. helyrajzi

számla ellenében. Egyben felhatalmazza a polgármestert a
műsorszolgáltatási szerződés aláírására.
Az egyéb kiadások (233.172.- Ft) fedezetének forrása a
2017. évi költségvetés általános tartalék sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
televíziós szolgáltatás nyújtására vonatkozóan a benyújtott
árajánlat alapján Pilis Televízió Kft-t (2083 Solymár,
Templom tér 23.) választja. A szerződés időbeli hatálya
2017. április 1. napjától 2018. március 31. napjáig terjed.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a műsorszolgáltatási
szerződés aláírására.
A szerződéses kötelezettségvállalás fedezetének forrása a
2017. évi költségvetés szolgáltatási sora, a további költség
(699.516.- Ft összeg) fedezete a 2017. évi költségvetés
általános tartalék sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott pályázatokról készített beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Piliscsaba belterületi útjainak 2017. évi kátyúzási és javítási
feladatainak elvégzésére a mellékelt árajánlat alapján az
ÖKO Concept Kft-t (2083 Solymár, Hősök utca 7.)
választja. Fedezet a PIVI intézménynél a szolgáltatási soron
szereplő bruttó 5.080.000,- Ft. A Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására a fenti
összeg erejéig.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja az Álomvölgy tulajdonosi közösségének kérelmét
az alábbiak szerint:
 amennyiben a lakóközösség vállalja a tervezés és a
kivitelezés költségeit az önkormányzat tulajdonosi
hozzájárulását megadja a beruházáshoz az egész
Álomvölgy területére vonatkozóan, illetve
 az Önkormányzat vállalja az ily módon
felszerelésre kerülő és a már korábban létesített
közvilágítási lámpatestek üzemeltetési költségét
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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7.) számú
határozata

számú ingatlan
rekultivációs
hasznosításával
kapcsolatos tevékenységről

66/2017. (III.
7.) számú
határozata

a Piliscsaba 03. helyrajzi
számú ingatlan művelési
ág változtatásáról

67/20
17. (III. 7.)
számú
határozata

a Fényesliget sétányon
történő parkolóhely
kialakításról

68/2017. (III.
7.) számú

a Piliscsabai Tanoda 2016.
évi beszámolójának

utólagosan jóváhagyja a Piliscsaba 085/8. helyrajzi számú
ingatlan rekultivációs hasznosításával kapcsolatos
tevékenységgel kapcsolatban megfogalmazott véleményt,
amely határidőben megküldésre került a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztálya részére.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsaba 03. helyrajzi számú ingatlan
művelési ágának megváltoztatását kezdeményezi az illetékes
földhivatalnál, a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei
Járási Hivatala által kiadott hatósági bizonyítvány alapján
kivett kopárság művelési ágról kivett úttá.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a
művelési ág változtatása ügyében a hatósági eljárást a Pest
Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Földhivatalánál
indítsa el.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul a Piliscsaba 1592/1. helyrajzi számú terület
gépjármű várakozóhelyek kialakítása céljából történő
igénybevételéhez.
A beruházás részeként fent megjelölt közterületen 30 db
parkolóhely kerül kialakításra, melynek megváltásáért a
Fényesliget Projekt Kft (2510 Dorog, Bécsi út 33.) beruházó
Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról szóló
4/2012. (I. 31.) önkormányzati rendeletének 1. számú
melléklete alapján 30 x 100.000.- Ft + ÁFA, azaz
3.000.000.- Ft + ÁFA összeget köteles az Önkormányzat
részére megfizetni.
A használatbavételi engedélyezési eljárás megindítását
megelőzően szükséges a parkolóhelyek kialakítása. A
parkolók kialakításának a tervdokumentációját a beruházó
köteles az önkormányzat szakbizottsága részére benyújtani
véleményezés céljából. A bizottság hozzájárulása szükséges
a munkakezdéshez, valamint a bizottság a megfelelő
megépítés alapján a használatbavételi engedélyezési eljárás
során nyilatkozhat.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsabai Tanoda 2016. évi beszámolóját az előterjesztés 1.
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határozata
69/2017. (III.
7.) számú
határozata

elfogadásáról
Piliscsaba Roma
Nemzetiségi
Önkormányzattal kötendő
együttműködési
megállapodásról

70/2017. (III.
7.) számú
határozata

a Piliscsaba Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzattal kötendő
együttműködési
megállapodásról

71/2017. (III.
7.) számú
határozata

a Piliscsaba Német
Nemzetiségi
Önkormányzattal kötendő
együttműködési
megállapodásról

72/2017. (III.
7.) számú
határozata
73/2017. (III.
7.) számú
határozata

az IRMÁK Kft. működési
engedélyeztetési
eljárásának elfogadásáról
a Hauck János Német
Nemzetiségi Általános
Iskola bővítéséhez
kapcsolódó tulajdonosi
hozzájárulásról

74/2017. (III.
7.) számú
határozata

a Piliscsabai Polgár újság
felelős főszerkesztőjének,
valamint Piliscsaba Város
hivatalos honlapja és
Facebook oldala
szerkesztőjének
kiválasztásáról

számú melléklete szerint tartalommal elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.
§ (2) bekezdésére figyelemmel a Piliscsaba Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal az együttműködési
megállapodást elfogadja az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti tartalommal.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.
§ (2) bekezdésére figyelemmel a Piliscsaba Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzattal az együttműködési
megállapodást elfogadja az előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti tartalommal.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.
§ (2) bekezdésére figyelemmel a Piliscsaba Német
Nemzetiségi Önkormányzattal az együttműködési
megállapodást elfogadja az előterjesztés 3. számú
melléklete szerinti tartalommal.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
IRMÁK Kft. működési engedélyeztetési eljárásáról szóló
tájékoztatót elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
1878. helyrajzi számú, Piliscsaba Templom tér 7. alatt
található Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola
terembővítéséhez kapcsolódó engedélyeztetési eljáráshoz
szükséges tulajdonosi hozzájárulást, valamint
illetékmentességi nyilatkozatot megadja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsabai Polgár újság felelős főszerkesztői, tördelői
szerkesztői feladatainak, valamint Piliscsaba város hivatalos
honlapjának és Facebook oldalának szerkesztői feladatainak
ellátása tárgyában kiírt pályázat eredményéről az alábbi
döntést hozza:
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
pályázókat a fenti döntésről 8 napon belül tájékoztassa.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő: 8
napon belül

Felelős:
polgármester

75/2017. (III.
7.) számú
határozata

a Piliscsabai Polgár újság
felelős főszerkesztői,
tördelői szerkesztői
feladatainak, valamint
Piliscsaba Város hivatalos
honlapjának és Facebook
oldalának szerkesztői
feladatainak ellátására
vonatkozó ismételt
ajánlattételi felhívásról

76/2017. (III.
7.) számú
határozata

a szerződések
meghosszabbításáról

77/2017. (III.
7.) számú
határozata

a bíráló bizottság tagjairól

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsabai Polgár újság felelős főszerkesztői,
tördelői szerkesztői feladatainak, valamint Piliscsaba város
hivatalos honlapjának és Facebook oldalának szerkesztői
feladatainak ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívást az
előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, az
alábbi módosításokkal:
- a 4 pont első mondata az alábbiakra módosuljon:
…”legfeljebb 3 éves megbízási szerződést….”
- Ajánlattételi határidő: 2017. április 18. 16. óra
- Ajánlatok elbírálási határideje: 2017 május 9.
Az ajánlattételi felhívás a helyben szokásos módon – honlap,
hirdetőtábla, Facebook-oldal – mellett az alábbiak szerint
kerül kihirdetésre:
szomszédos
önkormányzatok
digitális
hirdetőfelületein,
- Piliscsabai Polgárban,
- illetve egyéb piaci hirdetőfelületeken legalább 2
alkalommal
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Sólyom Ágnes egyéni vállalkozó a Piliscsabai
Polgár főszerkesztői munkára, valamint Piliscsaba Város
hivatalos honlapjának szerkesztésére vonatkozó szerződését,
valamint a Pethő Nyomda szerződését 2017. május 31.
napjáig meghosszabbítja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsabai Polgár újság felelős főszerkesztőjének, valamint
Piliscsaba város hivatalos honlapjának és Facebook
oldalának szerkesztőjének kiválasztására Bírálóbizottságot
állít fel, tagjainak az alábbi személyeket választja:
-

Mocsáry Dezső, Humánszolgáltató Bizottság
elnöke
Schromeisz János, Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság
elnöke
Styevola István, Településfejlesztési, Üzemeltetési
Környezetvédelmi és Informatikai Bizottság elnöke
Rozovits Ferenc, Környezet-és Természetvédelmi
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78/2017. (III.
23.)
számú
határozata

Piliscsaba Város HÉSZ
módosításához,
pontosításához kapcsolódó
véleményezési
szakasz
lezárásáról

tanácsnok
- Simon Gyula, Közrendvédelmi tanácsnok
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Piliscsaba Város Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 14/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének
módosítása, pontosítása az 5. § (2) bekezdésére vonatkozóan
című tervmódosítással kapcsolatos véleményekről szóló
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:
1.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a lefolytatott véleményezési eljárás során
nem érkezett észrevétel, ezzel a véleményezési szakaszt
lezárja.
2. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló 11/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelete szerint a
helyi partnerségi egyeztetés, valamint az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
29/A. § (2) bekezdés a), c) pontjai szerinti egyeztetés
megtörtént. Az egyeztetés kapcsán az egyeztetésben
résztvevő partnerek részéről észrevételek, vélemények nem
érkeztek.
3. A véleményezési szakasz jelen döntés közzétételével
zárul le.
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 Helyi Építési Szabályzatának módosítása,
pontosítása című tervmódosítás egyeztetési anyagát az
integrált
településfejlesztési
stratégiáról
és
a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről
szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A. § szerinti végső
szakmai véleményezési szakasz keretében megküldi az
állami főépítész hatáskörében eljáró Pest Megyei
Kormányhivatalnak, ún. záró szakmai véleménye kikérése

Határidő:
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folyamatos

Felelős: Farkas
András
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79/2017. (III.
23.)
számú
határozata

az ASP pályázaton történő
indulásról

80/2017. (IV.
4.)
számú
határozata

a gyermekek 2017. évi
szünidei étkeztetéséről

81/2017. (IV.
11.) számú
határozata
82/2017. (IV.
11.) számú
határozata

az átruházott hatáskörben
hozott határozatokról

83/2017. (IV.
11.) számú
határozata

a lejárt határidejű
határozatok
végrehajtásáról szóló
beszámolóról
a Budaörsi
Rendőrkapitányság,
Pilisvörösvári rendőrőrs
2016. évi munkájáról szóló

céljával.
Piliscsaba Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
határoz – annak érdekében –, hogy Piliscsaba Város
Önkormányzat - a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az
önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.)
Korm. rendeletében meghatározottak szerint - az
önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási
kötelezettségének eleget tehessen, indul a KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 kódjelű „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
című pályázaton és egyben felhatalmazta Piliscsaba Város
Önkormányzat polgármesterét, hogy az önkormányzat
nevében
a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
kódjelű
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra
támogatási kérelmet nyújtson be és a támogatási jogviszony
létrejötte esetén, a kedvezményezetti kötelezettségeket és
jogokat gyakorolja Piliscsaba Város Önkormányzata
nevében és javára.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy 2017. évben az ingyenes szünidei
gyermekétkeztetés lehetőségét biztosítja. A költségek
fedezete a 2017. évi költségvetésben vásárolt élelmezés
soron tervezett összeg, illetve a pontos számadatok
véglegesítése után – az esetleges különbözet finanszírozása
– a 2017. évi költségvetés 9. melléklete szerint az ellátottak
pénzbeli juttatása sora.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2017. év március havi beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
készült beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Budaörsi Rendőrkapitányság, Pilisvörösvári rendőrőrs 2016.
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület ezúton köszönetét fejezi ki a

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

beszámoló elfogadásáról

84/2017. (IV.
11.) számú
határozata

a Piliscsabai Napsugár
Óvoda Alapító Okiratának
módosításáról

85/2017. (IV.
11.) számú
határozata

Piliscsaba Város
Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi
zárszámadási rendelettervezetéről
az Önkormányzat és
intézményei 2017. évi
költségvetésének I-II. havi
teljesítéséről szóló
tájékoztatójáról
a gyalogos átkelő és
buszmegálló építés
kivitelezőjének
kiválasztásáról

86/2017. (IV.
11.) számú
határozata

87/2017. (IV.
11.) számú
határozata

88/2017. (IV.
11.) számú
határozata

a Vasút utcai csatorna- és
járdaépítés kivitelezőjének
kiválasztásáról

89/2017. (IV.
11.) számú
határozata

az önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására
kiírt pályázaton való

Pilisvörösvári rendőrőrs dolgozóinak, ezen belül is a
piliscsabai Körzeti Megbízottaknak a 2016. évben végzett
munkájukért, mellyel nagyban hozzájárultak Piliscsaba
Város közbiztonságának fenntartásához.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az óvodavezető kérelmének megfelelően a
Piliscsabai Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítását
a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal,
valamint az Alapító Okiratot egységes szerkezetben a
határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.
évi
zárszámadási
rendelet-tervezetet
(költségvetési
beszámolót) további kidolgozásra javasolja.

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei
költségvetésének 2017. I-II. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatóját.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
gyalogos átkelők és buszmegálló építésének kivitelezésére a
WLE Kft-t (6724 Szeged, Teréz u. 11.) választja.
A kivitelezés összegét - amely a legutolsó árajánlat alapján a
bruttó 4.540.762,- Ft 5 %-kal csökkentett összege Piliscsaba Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
Beruházások soráról (Bajcsy Zsilinszky úti sor) biztosítja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Vasút utcai csatorna- és járdaépítés
kivitelezését 2017. július hónapban újratárgyalja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy a csatorna és járdaépítés kivitelezéshez
szükséges műszaki ellenőr kiválasztása tekintetében
folytassa le beszerzést a Képviselő-testület 2017. júliusi
üléséig.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Piliscsaba Város Önkormányzat indul az
önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatására kiírt pályázaton, a Dévényi Antal sporttelep

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

indulásról

90/2017. (IV.
11.) számú
határozata

vis maior pályázat önerő
módosításáról

épületének (Piliscsaba 1212. hrsz.) felújításával. Továbbá
felkéri polgármestert a pályázathoz szükséges előkészítési
munkák elvégzésére. Az önerő fedezete a 2017. évi
költségvetés a fejlesztési céltartalék sora.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy Határidő:
Felelős:
határoz, hogy a vis maior támogatás címen pályázatot nyújt azonnal
Polgármester
be a Belügyminisztériumhoz.
Végrehajtásért
A káresemény megnevezése: Út, előre nem látható
felelős:
PIVI
természeti erők miatt szükségessé váló védekezés és út
intézményvezet
helyreállítás.
ő
Helye: Piliscsaba, Végső utca 2018. helyrajzi szám és Árok
Végrehajtás
utca 2115. helyrajzi szám
előkészítésért
A káresemény forrásösszetétele:
felelős: PIVI
intézményvezet
Megnevezés
2017. év
%
ő
Saját forrás
1.436.336.-Ft
3.351.450.-Ft
Vis maior támogatási
igény védekezés + út
helyreállítás:
Források összesen
4.787.786.-Ft
A károk helyreállításának tervezett összköltsége bruttó
4.787.786.- Ft. Ebből a védekezés becsült költségigénye:
800.000.- Ft. Az út helyreállítás becsült költsége
3.987.686.- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem
tudja biztosítani.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a
káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A Képviselő-testület továbbá nyilatkozik arról, hogy a vis
maior cselekmény okozta helyzetet saját erejéből – részben
vagy egészben – nem tudja megoldani.
A károsodott ingatlan az önkormányzat alábbi kötelező
feladatának ellátását szolgálja:
Önkormányzati tulajdonban lévő belterületi közút.
A bekövetkezett
káreseménnyel
kapcsolatban az
Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.
Biztosító Társaság megnevezése
Allianz Hungaria Zrt.
Biztosítási szerződés száma
323894618

30
70

100

91/2017. (IV.
11.) számú
határozata

a Piliscsaba 142/117.
helyrajzi számú ingatlan
értékesítéséről

92/2017. (IV.
11.) számú
határozata

Orvosi rendelő
kivitelezéséhez szükséges
közbeszerzési feladatokat
ellátó vállalkozó
kiválasztásáról

93/2017. (IV.
11.) számú
határozata

az Orvosi rendelő felújítás
ajánlattételi felhívásához
szükséges műszaki
tartalom meghatározásáról

94/2017. (IV.
11.) számú
határozata

az Önkormányzat 2017. évi
közbeszerzési tervének a
módosításáról

95/2017. (IV.
11.) számú
határozata

a Hauck János Német
Nemzetiségi Általános
Iskola bővítésének

Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt.
Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira
tekintettel
történő
helyreállítását.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő –
vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2017. évi
fejlesztési céltartalék soráról biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Balassi Bálint utcában található 142/117.
helyrajzi számú, 1.577 m2 területű önkormányzati tulajdonú
ingatlan értékesítésére a határozat melléklete szerinti
tartalommal pályázati kiírást tesz közé.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az „önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására” kiírt pályázat Orvosi rendelő
kivitelezéséhez szükséges közbeszerzési feladatokkal az
Eqinox Tender Kft céget bízza meg, amelynek pénzügyi
fedezetét 1.000.000,- Ft összeget a fejlesztési céltartalék
sorról biztosítja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy az Orvosi rendelő felújításához
szükséges ajánlati felhívásához készíttesse el egy kiegészítő
egységben külső beruházásban is beilleszthető módon a
műszaki tartalmat az alábbiak szerint:
a.) alrészként a belső felújítás műszaki tartalmát,
b.) opcionális alrészként az energetikai pályázatban is
szereplő külső felújítás műszaki tartalmát.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési
tervéről szóló 5/2017. (I. 17.) számú határozata 1. számú
mellékletének jelen határozat 1. számú melléklete szerinti
módosítását elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Hauck János Német Nemzetiségi Általános
Iskola bővítését 2 millió forinttal támogatja, melynek

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

96/2017. (IV.
11.) számú
határozata

97/2017. (IV.
11.) számú
határozata

fedezetéről
a Hauck János Német
Nemzetiségi Általános
Iskola Testvérvárosi
cserediák programjának
támogatásáról
az Egyetem utca 9. 1. em.
38., 1379/5/A/38. helyrajzi
számú önkormányzati
tulajdonú rendőr szolgálati
lakás hasznosításáról

98/2017. (IV.
11.) számú
határozata

az új óvoda kivitelezéséhez
szükséges műszaki ellenőr
kiválasztásáról

99/2017. (IV.
11.) számú
határozata

a FÉBÉ Evangélikus
Szeretetszolgálattal
kapcsolatos megállapodás
előkészítéséről

100/2017. (IV.
11.) számú
határozata

a MIKK előirányzatának
módosításáról

101/2017. (IV.
11.) számú

a MIKK előirányzatának
módosításáról

fedezete a 2017. évi költségvetés fejlesztési céltartalék sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Hauck János Német Nemzetiségi Általános
Iskola Testvérvárosi cserediák programját 100.000 forinttal
támogatja, melynek fedezete a 2017. évi költségvetés
támogatások sora. (Testvérvárosi sor)
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsaba, Egyetem utca 9. 1. em. 38.,
1379/5/A/38. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú
rendőr szolgálati lakást határozatlan időre, 90 napos
felmondási idővel, a mellékelt bérleti szerződés tervezetben
foglalt feltételek mellett adja bérbe Fehér István rendőr
őrmester úr részére szolgálati lakásként.
Az előterjesztéshez kapcsolódó lakásbérleti, és a plusz
közterületi óraszám növelésére vonatkozó szerződések
aláírására (a bérlővel, és a rendőrséggel) felhatalmazza a
polgármestert.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az új
óvoda kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok
ellátására a Perfect Project Kft-t (2081 Piliscsaba, Aulich
Lajos utca 5.) választja.
A feladatok ellátására vonatkozó bruttó 2.400.300,- Ft-ot
Piliscsaba
Város
Önkormányzatának
2017.
évi
költségvetésének Fejlesztési Céltartalék soráról biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a piliscsabai 4/3. helyrajzi számú
ingatlan bérlésére vonatkozóan, a FÉBÉ evangélikus
nyomdával kötendő megállapodást készítse elő, azzal, hogy
a közműrákötések önállóan kerüljenek kialakításra.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Képviselő-testület 31/2017. (II. 14.) számú
határozatában a MIKK intézmény költségvetésében zárolt 2
félálláshely összege a működési céltartalékba kerüljön
átcsoportosításra.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a MIKK intézmény költségvetésében a külső

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester,
Közrendvédelmi
tanácsnok

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

határozata

102/2017. (IV.
11.) számú
határozata

103/2017.
(IV.11.)
számú
határozata
104/2017. (IV.
11.) számú
határozata
105/2017. (IV.
11.) számú
határozata

a Piliscsaba Város
Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott
pályázatokról szóló
beszámoló elfogadásáról
a településüzemeltetési
feladatkör negyedéves
eredményeiről készített
beszámoló elfogadásáról
a 2016-2017 telén történt
hó eltakarítási és síkosság
mentesítési feladatok
ellátásáról
a Piliscsabai Polgárőr
Egyesület 2016. évi
tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról

106/2017. (IV.
11.) számú
határozata

a Piliscsabai Önkéntes
Tűzoltó Egyesület 2016. évi
tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról

107/2017. (IV.
11.) számú
határozata

a
Piliscsabai
Sportegyesület 2016. évi
tevékenységéről
készült
beszámolójáról
Beszámoló a Piliscsabai
CÉH Egyesület 2016. évi
tevékenységéről

108/2017. (IV.
11.) számú
határozata

személyi juttatások sorra bruttó (járulékokkal együtt)
250.000,- Ft összeget biztosít, melynek fedezete az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési
céltartalék sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott pályázatokról készített beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

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

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 20162017. évi hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok
elvégzéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsabai Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Polgárőrségnek
és teljes tagságának, a 2016 évben végzett önkéntes
munkájukért, mellyel nagyban hozzájárultak Piliscsaba
Város közbiztonságának fenntartásához.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Önkéntes
tűzoltóságnak és teljes tagságának, a 2016. évben végzett
önkéntes munkájukért mellyel nagyban hozzájárultak
Piliscsaba
Város
élet,
és
vagyonbiztonságának
fenntartásához.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsabai Sportegyesület 2016. évi
tevékenységéről készült beszámolóját.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsabai CÉH Egyesület 2016. évi
tevékenységéről készült beszámolóját.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

109/2017. (IV.
11.) számú
határozata
110/2017. (IV.
11.) számú
határozata

a Művelődési Információs
Központ és Könyvtár 2016.
évi beszámolójának
elfogadásáról
a MIKK 2017-es zárva
tartási rendjéről

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Művelődési Információs Központ és Könyvtár 2016. évi
beszámolóját az előterjesztés 1. számú melléklete szerint
tartalommal elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MIKK
2017. évi zárva tartási rendjét alábbiak szerint határozza
meg:
 2017. július 24. – 2017. augusztus 13. között
 2017. december 18. – 2018. január 3. között.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Piliscsaba Város Egészségtervének 2017-es felosztását az
előterjesztés 1. 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

Határidő:

Felelős:

111/2017. (IV.
11.) számú
határozata

Piliscsaba Város
Egészségtervének 2017-es
felosztásáról

112/2017. (IV.
11.) számú
határozata

a Mária Út Közhasznú
Egyesülethez történő
csatlakozásról

113/2017. (IV.
11.) számú
határozata

Piliscsabai Jókai Mór
Általános Iskola
intézményátszervezéséről

114/2017. (IV.
11.) számú
határozata

B.I. lakhatási támogatás
megállapítása iránti
ügyében első fokon
meghozott határozat ellen
benyújtott fellebbezésről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy csatlakozik a Mária Út Közhasznú
Egyesülethez.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az Egyesületben az önkormányzat teljes körű
képviseletét ellátó személy Farkas András polgármester.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola fenntartó által
tervezett intézményátszervezéséről a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3)-(4) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva a KLIK felé a mellékelt
tulajdonosi véleményt fogalmazza meg, az alábbi
módosítással:
- Törlésre kerüljön az alábbi mondat: „A
feladatkörök felsorolásából ez az Ön levelében
hiányzik.”
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete B.
I. piliscsabai lakos Piliscsaba Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Humánszolgáltató Bizottságának 9702/2017 számú határozata ellen benyújtott fellebbezését
elutasítja, a Bizottság határozatát helybenhagyja.

115/2017. (IV.
11.) számú

Piliscsaba Város
Díszpolgára cím

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Piliscsaba Város Díszpolgára kitüntető cím adományozására

határozata

adományozásáról

érkezett jelölést nem támogatta.

azonnal

polgármester

116/2017. (IV.
11.) számú
határozata

Piliscsaba Junior
Sportolója díj
adományozásáról

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

117/2017. (IV.
11.) számú
határozata

Piliscsaba Sportolója Díj
adományozásáról

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

118/2017. (IV.
11.) számú
határozata

Piliscsaba Közösségének
Szolgálatáért díj
adományozásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
városi
kitüntető
címek
alapításáról
és
azok
adományozásának rendjéről szóló 22/2016. (X.12.)
önkormányzati rendelet 10. §-ában foglaltak alapján Szauter
Liza Beáta piliscsabai lakos részére a Piliscsaba Junior
Sportolója díjat adományozza.
A díj az Egészségnapon kerüljön átadásra.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
városi
kitüntető
címek
alapításáról
és
azok
adományozásának rendjéről szóló 22/2016. (X.12.)
önkormányzati rendelet 10. §-ában foglaltak alapján Szauter
Zita Janka piliscsabai lakos részére a Piliscsaba Sportolója
Díjat adományozza.
A díj az Egészségnapon kerüljön átadásra.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a Piliscsaba Közösségének Szolgálatáért
elismerő címre érkezett jelölés érvénytelen.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

119/2017. (IV.
11.) számú
határozata

Piliscsaba Senior
Sportolója díj
adományozásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a Piliscsaba Senior Sportolója címre
érkezett jelölés érvénytelen.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

120/2017. (IV.
28.)
számú
határozata

új óvoda kivitelezőjének
kiválasztásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsaba, Bajcsy-Zsilinszky u. 1216/1.
helyrajzi számú ingatlanon létesítendő új óvoda
kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzés
eredményéről az alábbi döntéseket hozza:
1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a FEHÉRÉP
Kft. (8000 Székesfehérvár, Sziget utca 13.) ajánlattevő
ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálat
alapján
az
ajánlattételi
felhívásban
és
a
dokumentációban foglalt előírásoknak megfelel.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Halastó
Camping Kft. (2085 Pilisvörösvár, Deák Ferenc utca
27.) 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

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

3.

4.

5.
6.

7.

felhívásban meghatározott pénzügyi és gazdasági,
valamint műszaki, illetőleg szakmai, valamint
engedély/jogosultság és szervezeti tagságra vonatkozó
szempontok igazolása alapján - a szerződés teljesítésére
alkalmas.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a JUKO
Építőipari és Szolgáltató Kft. (2112 Veresegyház, Lévai
utca 46.) és Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft. (2112
Veresegyház, Hajó utca 14.) közös ajánlattevők ajánlata
a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálat alapján az
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt
előírásoknak megfelel.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Sz+C Stúdió
Kft. (7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 30.) 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 pénzügyi és gazdasági, valamint
műszaki,
illetőleg
szakmai,
valamint
engedély/jogosultság és szervezeti tagságra vonatkozó
szempontok igazolása alapján - a szerződés teljesítésére
alkalmas.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy jelen
közbeszerzési eljárás eredményes.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ajánlattételi
felhívásban meghatározott értékelési szempontok
alapján a jelen közbeszerzési eljárás nyertes
ajánlattevője a Halastó Camping Kft. (2085
Pilisvörösvár, Deák Ferenc utca 27.) ajánlattevő lett,
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.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ajánlattételi
felhívásban meghatározott értékelési szempontok
alapján a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi
felhívásban meghatározott értékelési szempontok

121/2017. (V.
9.) számú
határozata
122/2017. (V.
9.)
számú
határozata
123/2017. (V.
9.)
számú
határozata

124/2017. (V.
9.)
számú
határozata
125/2017. (V.
9.)
számú
határozata

az átruházott hatáskörben
hozott határozatokról
a
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról
szóló
beszámolóról
az
Önkormányzat
és
intézményei
2017.
évi
költségvetésének I-III. havi
teljesítéséről
szóló
tájékoztatójáról
az adóhatóság 2017. I.
negyedévi adó-és behajtási
tevékenységéről
szóló
tájékoztatás elfogadásáról
a partnerségi egyeztetés
lezárásáról
Piliscsaba
Város Településrendezési
Eszközeinek
módosításához a Piliscsaba
3343/2. helyrajzi számú

alapján a jelen közbeszerzési eljárás nyertest követő
legkedvezőbb ajánlatot tevője az Sz+C Stúdió Kft.
(7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 30.) ajánlattevő lett,
mivel az ajánlatkérő számára a második legkedvezőbb
érvényes ajánlatot adta, melynek összege az ajánlatkérő
rendelkezésére álló fedezet mértékére is figyelemmel az
ajánlatkérő számára megfelelő, teljesíthető és
megvalósítható.
8. A Képviselő-testület Piliscsaba Város Önkormányzat
beruházás fedezetét az „Óvodai kapacitásbővítést célzó
beruházások támogatására” kiírt pályázaton elnyert
220.000.000,- Ft összegen felüli részét 120.000.000,- Ft
összegű hitel felvételével, valamint, az önerő összegét
35.564.160,- Ft-ot a 2017. évi költségvetése
beruházások sora terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2017. év április havi beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
készült beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei
költségvetésének 2017. I-III. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatóját.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az adóhatóság a 2017. I. negyedévi adó- és
behajtási tevékenységéről szóló tájékoztatását.

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyzőr

1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsaba 3343/2. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó
partnerségi egyeztetését lezárja.
2. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megállapítja,
hogy
a
településfejlesztéssel,
településrendezéssel
és
településkép-érvényesítéssel

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

ingatlanra vonatkozóan

126/2017.
(V.9.) számú
határozata
127/2017.
(V.9.) számú
határozata

a
piliscsabai
önkormányzati tulajdonú
temető
üzemeltetőjének
beszámolójáról
a
temetőkről
és
a
temetkezési tevékenységről
szóló
önkormányzati
rendelet felülvizsgálatáról

128/2017.
(V.9.) számú
határozata
129/2017.
(V.9.) számú
határozata

a SZIGÜ Kft.-vel kötött
üzemeltetési
szerződés
felülvizsgálatáról
a
temető
bővítésével
kapcsolatos tárgyalásokról

130/2017. (V.
9.)
számú
határozata

a
közétkeztetési
szolgáltatás ellátását végző
vállalkozás kiválasztására
vonatkozó eljárásról

összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
5/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete szerinti a
partnerségi egyeztetés megtörtént. A határozat 1. számú
melléklete szerinti, a partnerségi egyeztetés során felmerült
kérdéseket a Képviselő-testület megtárgyalta, és az arra
adott válaszokat elfogadta.
3. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy kezdeményezi a Molnár László Ingatlantulajdonossal, valamint a Magdolna Liget Projekt Kft
Beruházóval
2017.
január
17.
napján
kötött
településrendezési
szerződés
módosítását,
melynek
értelmében a Beruházó a településrendezési szerződés
2.10.3.6.
pontja
szerinti
infrastruktúra
fejlesztés
megvalósítására garanciát vállal.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a SZIGÜ Kft. temető üzemeltetéséről szóló 2016.
évi beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elrendeli a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
8/2014.
(V.
19.)
önkormányzati
rendeletének
felülvizsgálatát, szükség szerint új rendelet tervezetének
előkészítését.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Jegyzőt a SZIGÜ Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés
felülvizsgálatára.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy kezdje meg a temető bővítésével
kapcsolatos tárgyalásokat a telektulajdonosokkal, és a
támogatási oldalról történő tárgyalásokat Pilisjászfaluval.
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, a
közétkeztetési szolgáltatás ellátására vonatkozó ajánlattételi
felhívást az 1. számú melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
A Képviselő-testület javasolja, hogy az ajánlattételi felhívás
az alábbi vállalkozások részére kerüljön elküldésre:

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Liget Főzőkonyha Kft, 2081 Piliscsaba, József liget
utca 16/a.
- Logo-tipo Kft, 2084 Pilisszentiván, Sallai utca 4.
- Fényesliget Kávézó Kft, 2081 Piliscsaba,
Batthyany utca 1.
részére.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 57. § (3) bekezdése alapján ideiglenes
bizottságot hoz létre a közétkeztetési ajánlatok előzetes
vizsgálatának feladataira.
Ad-hoc Bizottság tagjai:
Humánszolgáltató Bizottság elnöke – Mocsáry Dezső
Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság elnöke – Schromeisz
János
Településfejlesztési, Üzemeltetési, Környezetvédelmi és
Informatikai Bizottság elnöke – Styevola István
-

131/2017. (V.
9.)
számú
határozata

a
közétkeztetési
ajánlattétel
bíráló
ideiglenes
bizottság
létrehozásáról

132/2017. (V.
9.)
számú
határozata

vis maior pályázat önerő
módosításáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a vis maior támogatás címen pályázatot nyújt
be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Út, előre nem látható
természeti erők miatt szükségessé váló út helyreállítás.
Helye: Piliscsaba, Végső utca 2018. helyrajzi szám és Árok
utca 2115. helyrajzi szám
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2017. év
Saját forrás
1.196.306.-Ft
Vis maior támogatási igény út 2.791.380-Ft
helyreállítás:
Források összesen
3.787.686.-Ft
Az út helyreállítás becsült költsége 3.987.686.- Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a
káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A Képviselő-testület továbbá nyilatkozik arról, hogy a vis
maior cselekmény okozta helyzetet saját erejéből – részben
vagy egészben – nem tudja megoldani.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

%
30
70
100

A károsodott ingatlan az önkormányzat alábbi kötelező
feladatának ellátását szolgálja:
Önkormányzati tulajdonban lévő belterületi közút.
A bekövetkezett
káreseménnyel
kapcsolatban az
Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.
Biztosító Társaság megnevezése
Allianz Hungaria Zrt.
Biztosítási szerződés száma
323894618

133/2017. (V.
9.)
számú
határozata

a
Piliscsaba
142/117.
helyrajzi számú ingatlan
értékesítéséről

134/2017. (V.
9.)
számú
határozata

az egészségügyi dolgozók
elhelyezéséről

Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt.
Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira
tekintettel
történő
helyreállítását.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő –
vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2017. évi
fejlesztési céltartalék soráról biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő a Piliscsaba Balassi Bálint
utcai 142/117. helyrajzi számú beépítetlen területértékesítése
tárgyában kiírt pályázat eredményéről az alábbi döntéseket
hozza:
1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Pilis System
Kft (2081 Piliscsaba, Bartók Béla utca 2.) ajánlata az
ajánlattételi felhívásban foglalt előírásoknak megfelel.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy jelen pályázati
eljárás érvényes és eredményes.
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az egyetlen
érvényes ajánlatot adó nyertes ajánlattevő a Pilis System Kft
(2081 Piliscsaba, Bartók Béla utca 2.).
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
nyertes ajánlattevővel történő adásvételi szerződés
aláírására.
5. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az értékesítésből
befolyt összeget játszótér kialakítására fordítja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az orvosi rendelő felújítása alatt az alábbi
helyszíneken látják el feladataikat az egészségügyi

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

135/2017. (V.
9.)
számú
határozata

az orvosi rendelő belső
felújítására
vonatkozó
ajánlattételi
felhívás
elfogadásáról

dolgozók:
- gyermekorvosi rendelés: Benedek Elek óvoda
- felnőtt háziorvosi rendelés: Uradalmi ház
a védőnői szolgálat: Hétszínvirág óvoda
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az orvosi rendelő belső felújítására vonatkozó
ajánlattételi felhívást - mely magában foglalja az ajánlattételi
dokumentációt és a kivitelezési szerződés tervezetet – az
előterjesztés 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közbeszerzési eljárásban az alábbi gazdasági társaságokat
hívja meg:
REOX Kft.
1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út. 2.
Nyári Dorottya - reox1@t-online.hu
Zengő Alföld Kft.
6726 Szeged, Thököly u. 49.
Putnik Ljubomir GLOBÁL 21 Kft.
6723 Szeged, Tápai u. 24.
Papos László AXILL Kft.
6721 Szeged, Felső Tisza part 21. 1/5.
Illésy Attila - info@axill.hu

136/2017. (V.
9.)
számú
határozata

a Civil Alap
elbírálásáról

pályázat

Bau-Investment Fővállalkozó Iroda Kft.
1135 Budapest, Szent László út. 48-50. A.I.5.
Tatai Béla - bauinvestmentiroda@gmail.com
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
piliscsabai civil szervezetek Civil Alapból történő 2017. évi
támogatásával kapcsolatban úgy dönt, hogy a következő
pályázók számára az alábbi összegek kerülnek kifizetésre:
Pályázók

Pályázat típusa

Megítélt
összeg

1.

Csabagyöngye Környezetvédelmi Érdekvédelmi
Egyesület

önálló (rendezvény, esemény)

100.000,- Ft

2.

Csabagyöngye Környezetvédelmi Érdekvédelmi
Egyesület
Piliscsaba
Garancstető
Érdekvédelmi
Egyesület

önálló (közterek karbantartása)

100.000,- Ft

önálló (rendezvény, esemény)

100.000,-Ft

Deutsche Schule Piliscsaba Alapítvány
Mosolygós Napsugár Alapítvány
Piliscsabai Németek Kulturális Egyesülete
Piliscsabai Természetjáró Egyesület
Piliscsabai „Klotildliget” Községszépítő és
Természetvédő Egyesület
Piliscsabai Vállalkozók Céhegyesülete
Együtt a Holnapunkért Egyesület
Piliscsabai Művészeti Alapítvány
Piliscsabai Evangélikus Közösség Raffay
Sándor Alapítványa
Klotildligeti Óvodáért Alapítvány
Shindo Sportegyesület

önálló (rendezvény, esemény)
önálló (rendezvény, esemény)
önálló (rendezvény, esemény)
önálló (rendezvény, esemény)
önálló (rendezvény, esemény)

100.000,- Ft
91.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000,- Ft

önálló (rendezvény, esemény)
önálló (rendezvény, esemény)
önálló (rendezvény, esemény)
önálló (rendezvény, esemény)

100.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000,-Ft

önálló (rendezvény, esemény)
önálló (rendezvény, esemény)

100.000,- Ft
100.000,- Ft

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
137/2017. (V. az
Egyetem
9.)
számú tájépítészeti
határozata
koncepciótervéről

utca

138/2017. (V. az Egyetem utcai járda- és
9.)
számú útépítés
ajánlati
határozata
felhívásáról

139/2017. (V.
9.)
számú
határozata
140/2017. (V.
9.)
számú

Fekete
Magdolna
logopédus beszámolójáról
a logopédiai
elfogadásáról

szerződés

15. Piliscsabai Sportegyesület
önálló (rendezvény, esemény)
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy Határidő:
Felelős:
dönt, hogy a Piliscsaba Egyetem utca fejlesztési tervének azonnal
Polgármester
vonatkozásában az elkészült tájépítészeti koncepciótervet a
bemutatott mértékig tudomásul veszi, ellentétételezéseként
300.000,- Ft + ÁFA összeg kifizetését engedélyezi a
fejlesztési céltartalék sorról.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Határidő:
Felelős:
Polgármestert, hogy útépítés, vízépítés, közműtervezés és azonnal
Polgármester
tájépítészet tekintetében ajánlati felhívást készíttessen
megfelelő műszaki tartalommal az Egyetem utca vasúti
átjáró és az Egyetem bejárata közötti szakaszára.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete Határidő:
Felelős:
elfogadja Fekete Magdolna logopédus a 2016/2017. azonnal
Polgármester
tanévben végzett logopédiai munkáról szóló beszámolóját
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Határidő:
Felelős: jegyző
logopédiai szolgáltatás tekintetében, a 2017/2018. tanévre a azonnal

100.000,- Ft

határozata

141/2017. (V.
9.)
számú
határozata

az
ASP
informatikai
rendszer
szállítói
szerződésének módosítása

142/2017. (V.
9.)
számú
határozata

a
Piliscsaba
Város
Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott
pályázatokról
szóló
beszámoló elfogadásáról
az Esztergomi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság
2016. évi munkájáról szóló
beszámolóról

143/2017. (V.
9.)
számú
határozata

144/2017. (V.
9.)
számú
határozata

a
Piliscsabai
Sportegyesülettel kötendő
együttműködési
megállapodásról

145/2017. (V.
9.)
számú
határozata

a
Piliscsabai
Sportegyesülettel kötendő
együttműködési
megállapodásról

146/2017. (V.
9.)
számú
határozata

a
Piliscsaba
Egészségtervhez
kapcsolódó

Város

bekért árajánlatok alapján Fekete Magdolna (2097
Pilisborosjenő, Szent Donát utca 83.) árajánlatát választja és
felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés 5. számú
melléklete szerinti megbízási szerződés aláírására.
A szolgáltatás fedezete Piliscsaba Város Önkormányzata
2017. évi költségvetésének az önkormányzat szolgáltatási
kiadások sora, valamint a különbözet vonatkozásában
Piliscsaba Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
általános tartalék sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a határozat mellékletét képező, a Magyar
Telekom Nyrt-vel megkötött szerződés módosítását
elfogadja
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott pályázatokról készített beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Esztergomi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnak a 2016. évben végzett
munkájukért, mellyel nagyban hozzájárultak Piliscsaba
Város élet- és vagyonbiztonságának fenntartásához.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsabai Sportegyesülettel kötendő
együttműködési megállapodás tervezetet az előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti tartalommal.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tulajdonosi hozzájárulását adja a piliscsabai 1212. helyrajzi
számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon a kezelő
Piliscsabai
Sportegyesület
pályavilágítás
építési,
korszerűsítési munkákat végeztessen, arra pályázatot
nyújtson be.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsaba Város Egészségtervéhez kapcsolódó
együttműködési megállapodás tervezetet az előterjesztés 1.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

együttműködési
megállapodás tervezetről

számú melléklete szerinti tartalommal, melynek fedezete a
2017. évi költségvetés működési céltartalék Egészségterv
sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a MIKK alapító okiratának módosítását az
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, a
MIKK egységes szerkezetű alapító okiratát az előterjesztés
2. számú melléklete szerinti tartalommal, a MIKK SzMSzének módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete
szerinti tartalommal, valamint a fenntartói nyilatkozatot az
előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
piliscsabai Művelődési Információs Központ és Könyvtár
könyvtári egységében az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által végzett szakértői vizsgálat 5. számú pontjára vonatkozó
határozati javaslatot nem támogatta.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete G.
E. piliscsabai lakos Piliscsaba Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Humánszolgáltató Bizottságának 14652/2017. (III. 28.) számú határozata ellen benyújtott
fellebbezését
elutasítja,
a
Bizottság
határozatát
helybenhagyja.

147/2017. (V.
9.)
számú
határozata

a
MIKK
alapdokumentumairól

148/2017. (V.
9.)
számú
határozata

a
MIKK
alapdokumentumairól

149/2017. (V.
9.)
számú
határozata

G.E. lakhatási támogatás
megállapítása
iránti
ügyében
első
fokon
meghozott határozat ellen
benyújtott fellebbezésről

150/2017. (V.
9.)
számú
határozata

a Piliscsabai Jókai Mór
Általános Iskola igazgatói
pályázatának
véleményezéséről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pozitívumként értékeli, hogy a pályázó helybeli, piliscsabai
lakos, aki helyismereti tapasztalatokkal rendelkezik.

a Piliscsabai Polgár újság
felelős főszerkesztőjének,
valamint Piliscsaba Város
hivatalos
honlapja
és
Facebook
oldala
szerkesztőjének
kiválasztásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsabai Polgár újság felelős főszerkesztői, tördelői
szerkesztői feladatainak, valamint Piliscsaba város hivatalos
honlapjának és Facebook oldalának szerkesztői feladatainak
ellátása tárgyában kiírt pályázat eredményéről az alábbi
döntéseket hozza:

151/2017. (V.
9.)
számú
határozata

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

A Képviselő-testület a pályázó, Virág Norbertné pályázatát
az iskola jövője szempontjából támogatja.

1. A Képviselő-testület a Bírálóbizottság javaslata alapján
megállapítja, hogy a Popcode Újmédia Kft és a Barnás
Márton ajánlata érvénytelen.

152/2017. (V.
9.)
számú
határozata

Piliscsaba Város Honlap
megújításáról

153/2017. (V.
9.) számú
határozata

a Piliscsaba 1877. helyrajzi
számú ingatlanon fennálló
elővásárlási
jog
vonatkozásában
történő
nyilatkozatról

154 /2017. (V.
26.)
számú

a partnerségi
lezárásáról

egyeztetés
Piliscsaba

2. A Képviselő-testület a Bírálóbizottság javaslata alapján
megállapítja, hogy Sólyom Ágnes egyéni vállalkozó (2083
Solymár, Ady Endre utca 3.) ajánlata az ajánlattételi
felhívásban foglalt előírásoknak megfelel.
3. A Képviselő-testület a Bírálóbizottság javaslata alapján
megállapítja, hogy a Kobold Stúdió Bt. (7257 Mosdós, Tóth
I. utca 2.) ajánlata az ajánlattételi felhívásban foglalt
előírásoknak megfelel.
4. A Képviselő-testület a Bírálóbizottság javaslata alapján
megállapítja, hogy jelen pályázati eljárás eredményes.
5. A Bírálóbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület
megállapítja, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott
értékelési szempontok alapján az összességében a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot adó nyertes ajánlattevő
Sólyom Ágnes egyéni vállalkozó.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
nyertes ajánlattevővel 3 évre szóló megbízási szerződés
aláírására az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti
tartalommal.
A megbízási díj kifizetésének ütemezése:
2017. június 1.- 2018. május 31. között
325.000,-Ft/hó
2018. június 1.- 2019. május 31. között
375.000,-Ft/hó
2019. június 1.- 2020. május 31. között
420.000,-Ft/hó
7. A fentiek fedezete a 2017. évi költségvetés egyéb
szolgáltatások sora, a különbözet a 2017. költségvetés
általános tartalék soráról fedezhető.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Piliscsaba Város Honlap megújítására
vonatkozólag meghívásos pályázatot bonyolít le 2017.
szeptember1. napjáig.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsaba 1877. helyrajzi számú, természetben
2081 Piliscsaba, Kálvária utca 1. szám alatti ingatlanon a
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81. §ában biztosított – harmadik személlyel szemben fennálló –
elővásárlási jogával nem kíván élni.
1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsaba 1602/4. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó

Határidő:
2017.
szeptember
1
Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Felelős: Jegyző

határozata

Város Településrendezési
Eszközeinek
módosításához a Piliscsaba
1602/4. helyrajzi számú
ingatlanra vonatkozóan

155/2017. (V.
26.)
számú
határozata

közszolgáltatási szerződés
felmondásáról

156/2017. (V
26.)
számú
határozata

a Piliscsaba, Iskola utca
útépítési és vízelvezetési
egyesített
tervdokumentációjának
elkészítésére

157/2017. (V.
26.)
számú
határozata

a
2017.
évi
járási
startmunka
program
pályázat visszavonásáról

158/2017. (V.
26.)
számú
határozata

az
orvosi
rendelő
felújításához kapcsolódó
szerződésekről

partnerségi egyeztetését lezárja.
2. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megállapítja,
hogy
a
településfejlesztéssel,
településrendezéssel
és
településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
5/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete szerinti a
partnerségi egyeztetés megtörtént. A határozat 1. számú
melléklete szerinti, a partnerségi egyeztetés során felmerült
kérdéseket a Képviselő-testület megtárgyalta, és az arra
adott válaszokat elfogadta.
1.)
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel 2014. március 31.
napján kötött közszolgáltatási szerződést hat hónapos
felmondási határidővel felmondja tekintettel arra, hogy a
Nemzeti
Hulladékgazdálkodási
Koordináló
és
Vagyonkezelő Zrt. visszavonta a Zöld Bicske Nonprofit Kft.
megfelelőségi véleményét.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
szerződés felmondásáról intézkedjen.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az új
hulladékszállítást ellátó közszolgáltató kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás előkészítéséről gondoskodjon.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Piliscsaba, Iskola utca útépítési és vízelvezetési egyesített
tervdokumentációjának elkészítésére a beadott ajánlatok
alapján a Bokút Tervező és Vállalkozó Bt-t (2039
Pusztazámor, Erkel Ferenc utca 19) választja és felkéri a
Polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
A szerződés összege, Piliscsaba Város Önkormányzata
2017. évi költségvetésének „Fejlesztési céltartalék” soráról
biztosítható.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy visszavonja a 2017. évi járási startmunka
programra benyújtott pályázatát, a pályázaton elnyert
18 901 390 Ft támogatást nem kívánja felhasználni.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a jegyzőkönyvnek átadott az Ökoport Kft. (2030
Érd, Bajuszfű u. 25.) ügyvezetője által javított és aláírt
szerződés módosítási változat alapján az orvosi rendelő és a

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

159/2017. (V.
29.)
számú
határozata

a
CIB
Bank
Zrt.
piliscsabai
fiókjára
vonatkozó
bérleti
jog
megváltásáról

160/2017. (V.
29.)
számú
határozata

az orvosi rendelő és a
Jókai Mór Általános Iskola
külső
felújításához
(energetikai
pályázat)
kapcsolódó
vállalkozási
szerződés módosításáról

161/2017. (VI.
13.) számú
határozata
162/2017. (VI.
13.) számú
határozata
163/2017. (VI.
13.) számú
határozata

164/2017. (VI.
13.)
számú
határozata

az átruházott hatáskörben
hozott határozatokról
a lejárt határidejű
határozatok
végrehajtásáról szóló
beszámolóról
az Önkormányzat és
intézményei 2017. évi
költségvetésének I-IV. havi
teljesítéséről szóló
tájékoztatójáról
a fejlesztési
hitelszerződésről

Jókai Iskola energetikai felújításával kapcsolatos tervezői
szerződés módosítását.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a CIB Bank Zrt. 2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál
u. 1-3. szám alatt található fiókjának bérleti jog
megváltására vonatkozóan 13.000.000,- Ft összegű ajánlatot
tesz a CIB Bank Zrt. részére. A fenti összeg megfizetését két
részletben kívánja az Önkormányzat kiegyenlíteni: 30 %-át
2017. december 31-ig, a fennmaradó összeg 70 %-át pedig
2018. június 30. napjáig.
A 2017. évre vonatkozó bérleti jog megváltás összege,
3.900.000,- Ft, melynek fedezete 2017. évi költségvetés
fejlesztési céltartalék sora, a 2018. évre vonatkozó bérleti
megváltás összege a 2018. évi költségvetésben kerüljön
tervezésre.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a határozat melléklete szerinti tartalommal az
orvosi rendelő és a Jókai Iskola külső felújításával
kapcsolatos vállalkozó szerződés módosítását.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2017. év május havi beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
készült beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei
költségvetésének 2017. I-IV. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatóját.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a hitelszerződést 1. számú melléklet szerinti
tartalommal, valamint felhatalmazza a polgármestert a

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

A nyílászárók cseréjéhez szükséges további 2.000.000,- Ft a
2017. évi költségvetés fejlesztési céltartalékának Klarissza
udvar kisebb felújításai soráról biztosítja.

165/2017. (VI.
13.) számú
határozata

a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat kérelméről
nyári táboroztatásra

166/2017. (VI.
13.) számú
határozata

a Felvidéki kitelepítés 70.
évfordulójának
támogatásáról

167/2017. (VI.
13.) számú
határozata

a BKTV szerződésről

168/2017. (VI.
13.) számú
határozata

a Piliscsaba Város
Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2017. (II. 16.)
számú rendeletének
módosításáról

szerződés aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsabai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
részére 200.000 forint összeget biztosít nyári táboroztatásra,
ha kizárólag magyar gyerekek vesznek rész a táborban.
Amennyiben külföldi gyerekek is részt vesznek a táborban,
akkor további 200.000,-Ft-ot biztosít.
Az előbbiekben említettek esetén a 200.000 forint fedezete a
2017. évi költségvetés Testvérvárosi sora, az utóbbi esetben
a 200.000 forint fedezete a 2017. évi költségvetés működési
céltartalék sora.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Felvidéki kitelepítés 70. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségre a piliscsabai lakosok utazási költségére
200.000 forint keretösszeget biztosít.
A fedezet a számla ellenében a 2017. évi költségvetés
Működési céltartalék sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a BKTV részére 6 hónapra 1.143.000 forint
kerüljön tervezésre (szolgáltatási kiadásokhoz) az általános
tartalék terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi költségvetés I. módosításának elfogadásához kéri a
saját hatáskörben történő átvezetést az alábbiak szerint:
- Az új óvodára vonatkozó hitelszerződés tervezet
alapján az első tőketörlesztés 2018. év, ezért az
idénre tervezett 12 M forint hiteltörlesztésből
kerüljön átcsoportosításra 10 M forint a fejlesztési
céltartalékba, 2 millió forint az általános tartalékba.
- A normatíva visszafizetés összege 1.891.000 forint
az általános tartalék terhére kerüljön megfizetése,
- Az orvosi rendelő költöztetéséből adódó
költségekre 2.000.000 forint kerüljön elkülönítésre
a dologi kiadásokhoz (fogorvosok bérleti díja,
lakossági
utazási
költségtérítés,
szállítási

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

költségek),
A zárszámadásban nevesítésre kerülő ÁFA
összegéből 12 M forint kerüljön a fejlesztési
céltartalékba,
- A lekötésből származó 2,2 M forint plusz bevétel
kerüljön az általános tartalékba,
- Az óvoda bútorzatára 10,5 M forint kerüljön a
beruházásokhoz,
- A FEB javaslata alapján Klarissza ház kisebb
felújítások–ból 2 millió forint kerüljön beépítésre
az orvosi rendelő energetikai felújítására,
- A FEB javaslata alapján Klotild-ligeti állomás
üzemeltetése, Arculati kézikönyv a Céltartalékban
összeg nélkül kerüljön szerepeltetésre,
- A Polgármesteri Hivatal bérmegtakarításából 1 M
forint plusz 220 ezer forint járulék kerüljön a
működési céltartalékba,
- A PIVI bérmegtakarításából 2 M forint plusz 440
ezer forint járulék kerüljön a működési
céltartalékba átcsoportosításra.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzati
tulajdonú
ingatlanok
hasznosítása
tekintetében úgy dönt, hogy
- az értékesítésre szánt ingatlanok értékesítésének
előkészítése történjen meg
- a jogilag rendezetlen helyzetű ingatlanok jogi
rendezése (Földhivatali, geodéziai ügyintézés …stb)
kezdődjön meg
A Képviselő-testület kéri, hogy a következő 2017. júliusi
képviselő-testületi üléséig kerüljön kimutatásra, hogy a
jelenleg forgalomképes ingatlanok vonatkozásában az
értékesítés megindítása (értékbecslés, közzététel, ingatlan
iroda költsége….stb) milyen költségekkel jár.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete Zelei
Zsolt pszichológus beszámolóját elfogadja.
-

169/2017. (VI.
13.) számú
határozata

önkormányzati tulajdonú
ingatlanok hasznosításáról

170/2017. (VI.
13.) számú
határozata
171/2017. (VI.
13.) számú
határozata

Zelei Zsolt pszichológus
beszámolójáról
a pszichológusi szerződés
elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
pszichológusi szolgáltatás tekintetében, a 2017/2018.
tanévre a bekért árajánlatok alapján Zelei Zsolt (2623

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester
Végrehajtásért
felelős: Győri
Gábor int.
vezető

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

172/2017. (VI.
13.)
számú
határozata

a
közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatás pályázaton való
részvételről
és
finanszírozásról

173/2017. (VI.
13.) számú
határozata

a Piliscsabai Polgár
nyomdai szerződéséről

174/2017. (VI.
13.) számú
határozata

a piliscsabai ügyelet
telephelyéről

175/2017. (VI.
13.) számú
határozata

a piliscsabai ügyelet
helyiségének biztosításáról

176/2017. (VI.
13.) számú
határozata

a piliscsabai ügyeletről
szóló lakossági fórumról

177/2017. (VI.
13.) számú

OMSZ által felvázolt
lehetőségekről történő

Kismaros, Hegyalja utca 3/6.) árajánlatát választja és
felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés
aláírására a határozat 1. számú melléklete szerinti
tartalommal.
A szolgáltatás fedezete Piliscsaba Város Önkormányzata
2017. évi költségvetésének az önkormányzat szolgáltatási
kiadások sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy részt vesz a közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás pályázaton. A pályázat keretében fényképezőgép
és nyomtató vásárlásra kér támogatást a 2017. évi központi
költségvetés 3. melléklet II. 4. a) pont szerint elkülönített
összegből. Az előterjesztésben szereplő vételár 268.622,forint összegéből 160.000,- Ft összeget kér pályázati
támogatásként, az önerőt 108.622,- forintot pedig a MIKK
2017. évi költségvetésében elkülönített dologi sorról
biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Piliscsabai Polgár újság nyomdai munkáira a bekért
árajánlatok alapján a Pethő Nyomdát választja, és
felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú
melléklete szerinti szerződés aláírására.
A szolgáltatás fedezete Piliscsaba Város Önkormányzata
2017. évi költségvetésének szolgáltatási kiadások sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a környező
településekkel (Tinnye, Pilisjászfalu) az orvosi ügyelet
piliscsabai telephelyének létrehozása tárgyában.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az átalakításra kerülő orvosi rendelőben
helyiséget biztosít az esetlegesen kialításra kerülő orvosi
ügyelet számára.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy piliscsabai telephellyel működő orvosi
ügyelet témájában lakossági fórum összehívása érdekében
intézkedjen.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Országos Mentőszolgálat által felvázolt

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
2017.

Felelős:
polgármester

határozata

egyeztetésről

178/2017. (VI.
13.)
számú
határozata

a fogorvosi szerződésekről

179/2017. (VI.
13.) számú
határozata

a
Piliscsaba
Város
Egészségtervhez
kapcsolódó
együttműködési
megállapodás tervezetről

180/2017. (VI.
13.) számú
határozata

a
Piliscsaba
Város
Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott
pályázatokról
szóló
beszámoló elfogadásáról
a piliscsabai belterületi
utak
kátyúzási
munkálatainak
beszámolójáról

181/2017. (VI.
13.) számú
határozata

182/2017. (VI.
13.) számú
határozata

a „Piliscsabai
Lokálpatrióta Egyesület”
névhasználati kérelméről

183/2017. (V.
13.) számú
határozata
184/2017. (VI.

a helyi esélyegyenlőségi
program felülvizsgálatáról
a Csaba-napok 2017. évi

lehetőségekről a polgármester 2017. szeptember 30. napjáig
egyeztessen az érintett települések polgármestereivel.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
határozat 1. számú és 2. számú melléklete szerinti fogorvosi
szerződéseket elfogadja, azzal a módosítással, hogy a 2 sz.
szerződésben (dr. Salgó Marianna fogorvos szabadsága
miatt) a 2017. augusztus 1-31. közötti időpont 2017.
augusztus 14- 31 közöttire módosuljon.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
fogorvosi szerződésekhez kapcsolódó költségek fedezetét az
előirányzat-módosítás keretében költöztetésre elkülönített 2
millió Ft összegből biztosítja, továbbá a lakossági utazási
költségek fedezetére is a fenti keretet jelöli meg. Az
esetleges további költségek fedezetét az általános tartalék
terhére biztosítja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsaba Város Egészségtervéhez kapcsolódó
együttműködési megállapodás tervezetet a határozat 1.
számú melléklete szerinti tartalommal, melynek fedezete a
2017. évi költségvetés működési céltartalék Egészségterv
sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott pályázatokról készített beszámolót.

szeptember
30.
Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős: Farkas
András

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
piliscsabai belterületi utak 2017. évi kátyúzási munkálatairól
szóló beszámolót elfogadja, és úgy dönt, hogy a következő
évtől a kátyúzási munkálatokhoz közlekedési e-napló
használata kerüljön bevezetésre.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
engedélyezi a „Piliscsabai Lokálpatrióta Egyesület”
számára a „Piliscsaba” név használatát a határozat 1. számú
melléklete szerint.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi
Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és megállapítja,
hogy felülvizsgálata nem szükséges.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős: elnök

Határidő:

Felelős:

13.) számú
határozata
185/2017. (VI.
13.) számú
határozata

előkészületeinek
tájékoztatójáról
a Piliscsabai Polgár újság
felelős főszerkesztőjének,
valamint Piliscsaba Város
hivatalos
honlapja
és
Facebook
oldala
szerkesztőjének
a
Piliscsabai
Polgár
főszerkesztői
szerződésének
módosításáról

2017. évi Csaba-napok előkészületeiről szóló határozati
javaslatot nem támogatta.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 15162017 (V. 9.) számú határozat
mellékletében szereplő szerződést az alábbiak szerint
módosítja:
 1. pont kiegészül az alábbi alpontokkal:
1.2 „A havonta megjelenő újság példányszáma:
2.800.”
1.3 „A terjedelem: lapszámonként 20 oldal (16
oldal belív és 4 oldal borító).”
 1.2 pont számozása 1.4-re módosul
 1.4 pont a.) bekezdésének 2. pontja kiegészül az alábbi
mondatrésszel „…archiválás, ami a végtermék,
valamint a lapból kimaradt dokumentumoknak az
önkormányzat Google Drive felhő alapú tarolójára
való feltöltésével történik,”
 1.4 pont a.) bekezdésének 4. alpontja kiegészül „…
Piliscsaba Város Fejlesztési és Üzemeltetési
Intézménye, alpolgármester,”
 1.4 pont a.) bekezdésének 5. alpontja kiegészül
„….írásban, legkésőbb a rendezvény előtt 5
munkanappal”;
- 1.4 pont b.) bekezdésének 3. alpontja módosul:
„Lapzárta éves lapterv szerint.”
- 1.4 pont b.) bekezdésének 4. alpontja módosul:
„megjelenés: minden hónap 7. napjáig”
- 1.4 pont b.) bekezdésének 5. és 6. alpontja törlésre
kerül
- 1.4 pont c.) bekezdésének második mondata az
alábbiakra módosul:
„A lap kereskedelmi célú hirdetéseinek mértéke
lapszámonként az aktuális terjedelem 20 %-át nem
haladhatja meg, címlapon nem jelenhet meg hirdetés,
reklám.”
- 1.4 pont d.) bekezdésének 4. alpontja az alábbiakra
módosul:

azonnal

polgármester

„A honlap teret ad az újságba be nem férő
információknak:”
 1.3 pont számozása 1.5-re módosul
 1.4 pont számozása 1.6-re módosul
 1.5 pont számozása 2-re módosul, a bekezdések
alpontozással kerülnek megjelölésre (2.1- től, 2.3-ig)
 1.6 pont számozása 3-re módosul, a mondatból a
„felelősége” szó törlésre kerül, és az alábbi két
alponttal kiegészül:
„3.1 Megbízó Megbízott rendelkezésére bocsát
minden olyan aktuális információt, amely
munkájának végzéséhez szükséges: a város éves
rendezvénynaptárát, az önkormányzat
képviselőtestületi üléseinek időpontját, a nyilvános
előterjesztéseket, a meghozott határozatokat és
rendeleteket azok elfogadásától számított egy héten
belül.
3.2 Megbízó gondoskodik a szerkesztendő honlap és
Facebook-oldal működéséről, hiba esetén javításáról,
a főszerkesztő és megbízottjai (munkatársai) számára
hozzáférést biztosít a kezelendő felületekhez.”
 2. pont számozása 4-re módosul, a bekezdések
alpontozással kerülnek megjelölésre (4.1- től, 4.3-ig)
 3. pont számozása 5-re módosul, az alábbi mondat
törlésre kerül: „Megbízónak minden hónap 24-ével
kell teljesítést igazolnia, mellyel egyidejűleg a honlap
és a Facebook szerkesztés is igazolásra kerül.”
valamint a bekezdések alpontozással kerülnek
megjelölésre (5.1- től, 5.3-ig),
 3.1 pont számozása 5.4-re módosul
 4. pont számozása 6-re módosul, az alpontok
számozása is módosul (4.1 6. 1-re, 4.2 6.2-re 4.36.3ra)
 5. pont számozása 7-re módosul, az alpontok
számozása is módosul (5.1 7. 1-re, 5.2 7.2-re)
 6. pont számozása 8-re módosul, az alpontok
számozása is módosul (6.1 8.1-re, 6.2 8.2-re 6.3 . 8.3ra)

 8. pont kiegészül az alábbi 8.4 alponttal: A felek a
megállapodás fenti 1-7. pontjában foglaltakat mint
akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, és azt
aláírásukkal nyugtázzák.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
határozat 1. számú melléklete szerinti szerződés aláírására.
186/2017. (VI.
13.) számú
határozata

173/2017 (VI. 13.) számú
határozat kiegészítéséről

187/2017. (VI.
20.)
számú
határozata

Az Orvosi rendelő belső
felújítását végző vállalkozó
kiválasztásáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
173/2017 (VI. 13.) számú, a Piliscsabai Polgár nyomdai
szerződéséről szóló határozatot kiegészíti az alábbiakkal:
2017. június 1. napjától a megrendelés 2.800 darabra történő
megemelése miatt, a különbőzet fedezete az Általános
tartalék.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsaba, Bajcsy-Zsilinszky u. 43. számú
ingatlanon lévő Orvosi rendelő belső felújítását végző
vállalkozó
kiválasztására
irányuló
közbeszerzés
eredményéről az alábbi döntéseket hozza:
1.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a BauInvestment Fővállalkozó Iroda Kft. (1135 Budapest, Szent
László út 48-50. A. I/5.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2)
bekezdése szerinti bírálat alapján az ajánlattételi felhívásban
és a dokumentációban foglalt előírásoknak megfelel.
2.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Globál 21
Kft. (6723 Szeged, Tápai u. 24.) ajánlattevő ajánlata
érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján,
mert egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
3.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Axill
Kft. (6721 Szeged, Felső Tisza-Part 21. I/5.) ajánlata
érvényes, mivel az ajánlat az ajánlattételi felhívásban és
dokumentációban foglalt előírásoknak megfelel, az
ajánlattevő nem állnak a kizáró okok hatálya alatt, az
ajánlattevő - az ajánlattételi felhívásban meghatározott
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai,
valamint engedély/jogosultság és szervezeti tagságra
vonatkozó szempontok igazolása alapján - a szerződés
teljesítésére alkalmas.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

188/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata
189/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata
190/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata

az átruházott hatáskörben
hozott határozatokról
a
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról
szóló
beszámolóról
a városi térfigyelő rendszer
kiépítéséről

191/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata

a Településképi Arculati
Kézikönyv elkészítéséről

4.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a jelen
közbeszerzési eljárás eredményes.
5.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy amennyiben
Ajánlatkérő
a
szükséges
fedezet
rendelkezésére bocsátásáról dönt - az ajánlattételi
felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján a
jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az Axill
Kft. (6721 Szeged, Felső Tisza-Part 21. I/5.) lett, mivel az
ajánlatkérő számára a legkedvezőbb érvényes ajánlatot
adta.
6.
Képviselő-testület a kivitelezéshez szükséges
fedezet különbözetét – 10.952.000,- Ft-ot – a fejlesztési
céltartalék terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozási szerződés aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2017. év június havi beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

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

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi
térfigyelő rendszer kiépítésére a beadott ajánlatok alapján a
B-Angel Biztonsági Szolgálat Kft. (2081 Piliscsaba, Fő út
104) 4.837.962,- Ft + ÁFA árajánlatát választja és
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Fedezete Piliscsaba Város Önkormányzat 2017. évi
költségvetés
Fejlesztési
céltartalék
közterületi
kamerarendszer sora.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester
Végrehatásért
felelős: Győri
Gábor
PIVI
vezető

1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképvédelmi
rendelet elkészítésére a beadott ajánlatok alapján a Z.É.
Műhely Kft. (3123 Cered Vörösmarty út. 4.) 2.000.000,- Ft
+ ÁFA árajánlatát választja és felhatalmazza a
Polgármestert a szerződés aláírására.
Forrása Piliscsaba Város Önkormányzat 2017. évi

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

192/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata
193/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata
194/2017.
(VII.
11.)
számú
határozat
195/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata
196/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata
197/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata
198/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata
199/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata

költségvetés fejlesztési céltartalék Egyetem utca sora.
2. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
főépítészi többlet költségek fedezésére 450.000,- Ft összeget
biztosít fejlesztési céltartalék terhére.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv
előkészítéséhez szükséges első lakossági fórumot 2017.
július 31-én 19 órai kezdettel, a második lakossági fórumot
2017. augusztus 22-én 19 órai kezdettel tartja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv első
lakossági fórumának megszervezésére 120.000,- Ft-ot
biztosít a 2017. évi költségvetés működési céltartalék
soráról.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Páduai Szent Antal Általános Iskola Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola 2016-2017. tanévi tájékoztatóját
elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hauck
János Német Nemzetiségi Iskola 2016-2017. tanévi
tájékoztatóját elfogadja.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Határidő:
azonnal

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsabai Napsugár Óvoda 2016-2017. tanévi beszámolóját
elfogadja.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

a Piliscsabai Szent László
Óvoda 2016-2017. tanévi
tájékoztatóját

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsabai Szent László Óvoda 2016-2017. tanévi
tájékoztatóját elfogadja.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

a Piliscsabai Jókai Mór
Általános Iskolába történő
beiratkozásról
szóló
tájékoztató elfogadásáról
az
augusztus
20-i
rendezvényről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskolába történő
beiratkozásról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017.
augusztus 20-i rendezvény Tinnyével együttes, Garancsi–
tónál történő megszervezését támogatja.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a mellékelt együttműködési

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Településképi
Arculati
Kézikönyv elkészítéséhez
szükséges lakossági fórum
időpontjának
meghatározásáról
Településképi
Arculati
Kézikönyv elkészítéséhez
szükséges első lakossági
fórum megszervezésének
költségéről
a Páduai Szent Antal
Általános Iskola 20162017.
tanévi
tájékoztatójáról
a Hauck János Német
Nemzetiségi
Iskola
2016-2017.
tanévi
tájékoztatójáról
a Piliscsabai Napsugár
Óvoda 2016-2017. tanévi
beszámolójáról

200/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata

az
egészségügyi
alapellátást
nyújtó
intézmény
fejlesztése
kapcsán
benyújtandó pályázatról

201/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata

a csapadékvíz elvezetés
fejlesztése
kapcsán
benyújtandó pályázatról

202/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata

az
Önkormányzat
és
intézményei
2017.
évi
költségvetésének I-V. havi
teljesítéséről
szóló
tájékoztatójáról
a
Piliscsaba
Város
Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott
pályázatokról
szóló
beszámoló elfogadásáról
energetikai
pályázat
kapcsán
benyújtandó
kifogásról

203/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata

204/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata
205/2017.
(VII.
11.)

a
használt
megvásárlásáról

megállapodás aláírására, a megállapodás hatálybalépésének
feltétele Tinnye Község Önkormányzata, mint társrendező
elfogadó határozata.
1.) Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy indul az egészségügyi alapellátást
nyújtó intézmény fejlesztése kapcsán benyújtandó
pályázaton az Erdészkertben található volt szociális
központ épületének a Védőnői Szolgálat részére
történő felújításával.
2.) Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a pályázati önrészt 2018. évi költségvetése terhére
biztosítja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy kérjen be
pályázatírói árajánlatokat az egészségügyi alapellátást nyújtó
intézmény fejlesztése, valamint a csapadékvíz pályázat
kapcsán és a legkedvezőbb ajánlatott adóval szerződést
kössön. A Képviselő-testület a pályázatírásra 600.000,- Ft +
ÁFA keretösszeget biztosít.
A Képviselő-testület által biztosított pénzösszeg forrása a
2017. évi költségvetés fejlesztési céltartalék sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei
költségvetésének 2017. I-V. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

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

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az energetikai pályázattal kapcsolatban a
kifogását benyújtja.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

bútorok
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy

számú
határozata

206/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata
207/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata
208/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata

a KTK&P Bt
szerződésének
felmondásáról

209/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata

az
orvosi
felújításához
műszaki
kiválasztásáról

210/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata
211/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata

az
orvosi
villámvédelmi
költségéről

bérleti

Dr. Kelemen Rita
bérleti
szerződéséről
az
orvosi
rendelő
újjáépítése
során
a
rezsiköltségről

rendelő
szükséges
ellenőr

rendelő
tervezés

az
orvosi
rendelő
villámvédelmének
kivitelezésének költségéről

dönt, hogy Dr. Goda Benedek és Dr. Kelemen Rita Kata
orvosoktól a kérelemben szereplő bútorokat (2 db íróasztal,
2 db irattároló szekrény, 2 db iroda szék, 1 db 380 cm
hosszú munkapult, 1 db falra szerelhető gyógyszertároló
szekrény) 250.000 forint összegért megvásárolja.
Fedezete a 2017. évi költségvetés működési céltartalék sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a KTK&P Bt-vel felmondja a bérleti szerződést a
mellékelt felmondási szerződés tervezet alapján.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az orvosi rendelő felújítása kapcsán
kezdeményezi dr. Kelemen Rita háziorvos bérleti
szerződésének módosítását.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az orvosi rendelő felújítása során a háziorvosi,
házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelések ideiglenes
helyszínen történő ellátása kapcsán az ideiglenes helyszínek
rezsiköltségének megfizetésétől eltekint. Felkéri a
Polgármestert, hogy erről az érintetteket erről írásban
értesítse.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az orvosi rendelő felújításával kapcsolatos
műszaki ellenőri feladatok ellátására a beadott ajánlatok
alapján a Perfect Project Kft. (2081 Piliscsaba, Aulich
utca 5.) 250.000,- Ft + ÁFA árajánlatát választja és
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Fedezete Piliscsaba Város Önkormányzat 2017. évi
költségvetés Fejlesztési céltartalék sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
orvosi rendelő felújításához kapcsolódó villámvédelmi
tervezés elkészíttetését (200 Ft ezer + ÁFA) a 2017. évi
költségvetés fejlesztési céltartalék soráról biztosítja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
orvosi rendelő felújításához kapcsolódó villámvédelem
kivitelezésére 200.000,- Ft + ÁFA keretösszeget biztosít a
2017. évi költségvetés fejlesztési céltartalék soráról.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

212/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata
213/2017.
(VII.11.)
határozata

214/2017.
(VII.
11.)
határozata

215/2017.
(VII.
11.)
határozata

216/2017.
(VII.
11.)
határozata

217/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata
218/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata

az orvosi rendelő külső
energetikai felújítás kiviteli
szerződés módosításához
kapcsolódó közbeszerzés
szakértő díjáról
Kisoroszi
Község
Önkormányzata
DunaVértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társuláshoz
való
csatlakozási szándékának
elfogadásáról
Szigethalom
Város
Önkormányzata
DunaVértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társuláshoz
való
csatlakozási szándékának
elfogadásáról
Szigetszentmiklós
Város
Önkormányzata
DunaVértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társulásból való kilépési
szándékának elfogadásáról
Halásztelek
Város
Önkormányzata
DunaVértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társulásból való kilépési
szándékának elfogadásáról
a
jegyző
2888-6/2017.
számú határozata ellen
benyújtott fellebbezésről
a K007 Kft. ellen az
Önkormányzat
által
szerződés
érvénytelenségének

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az orvosi rendelő külső energetikai felújítás
kiviteli
szerződésének
módosításához
kapcsolódó
közbeszerzési szakértő díját (160 ezer Ft + ÁFA) a
költségvetés fejlesztési céltartalék soráról biztosítja.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kisoroszi Község Önkormányzata Duna-Vértes Köze
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társuláshoz
való
csatlakozási szándékát elfogadja.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szigethalom Város Önkormányzata Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból való kilépési
szándékát elfogadja.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból való kilépési
szándékát elfogadja.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Halásztelek Város Önkormányzata Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból való kilépési
szándékát elfogadja.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Piliscsabáért Egyesület által, a jegyző 2888-6/2017. számú
határozata ellen benyújtott fellebbezés elutasításáról szóló
határozati javaslatot nem támogatta.
1.) Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a K007 Kft. ellen az Önkormányzat által
szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt indított
peres eljárás ügyében a benyújtott fellebbezést visszavonja.

megállapítása iránt indított
peres eljárás ügyében

219/2017.
(VII.
11.)
számú
határozata
220/2017.
(VII.
18.)
számú
határozata

221/2017.
(VII.
18.)
számú
határozata

Dr. Toldi Noémi ellen
jogalap nélküli gazdagodás
visszafizetése iránt indított
eljárásban felülvizsgálati
kérelem tárgyában
a felszíni csapadékvíz
elvezetési pályázat tartalmi
elemeinek
meghatározásáról

Önkormányzati tulajdonú
egészségügyi alapellátást
nyújtó
intézmények
fejlesztésének támogatása
Pest megyében elnevezésű

2.) Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
K007 Kft. ellen az Önkormányzat által szerződés
érvénytelenségének megállapítása iránt indított peres eljárás
ügyében az I. fokú bíróság által megítélt 903.000,- Ft
perköltséget az Önkormányzat 2017. évi költségvetése
„egyéb dologi kiadások” sorából biztosítja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Dr. Toldi Noémi ellen az Önkormányzat által
jogalap nélküli gazdagodás visszafizetése iránt indított peres
ügyben felülvizsgálati kérelmet nyújt be a Kúria felé.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén”
elnevezésű
pályázathoz
kapcsolódóan
a
Felszíni
vízelvezetési tanulmánytervben meghatározott alábbi
szakaszokra engedélyezési tervdokumentációt készíttet, a
szükséges eljárások lefolytatásával és nyilatkozatok
beszerzésével:
Ezek a V, L, H1 jelzéssel ellátott szakaszok, figyelemmel a
Magyar Közút által készítendő átereszekre, felhasználva a
V1 jelzésű szakasz már meglévő tervét.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
pályázat beadása érdekében kérjen be tervezői árajánlatokat
2017. július 21. napjáig, továbbá felhatalmazza a
legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval a szerződés
megkötésére.
A terveztetési munkák forrása az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének vízelvezetés, csatornázás pályázati alap,
önkormányzati utak fejlesztési sora.
A kiválasztott tervezőnek az engedélyeztetési eljárást 2017.
augusztus 10. napjáig meg kell kezdenie.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy az
„Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó
intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében”
elnevezésű pályázathoz készítendő műleírás, építészeti

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

pályázathoz építéstervező
megbízásáról

222/2017.
(VII.
18.)
számú
határozata

223/2017.
(VII.
18.)
számú
határozata

a közétkeztetési pályázat
elbírálásáról

a véleményezési szakasz
lezárásáról
Piliscsaba
Város Településrendezési
Eszközeinek
módosításához a Piliscsaba
3343/2. helyrajzi számú
ingatlanra vonatkozóan

alaprajz és költségbecslés készítéséhez építéstervezőt bízzon
meg és ehhez az önkormányzat 2017 évi költségvetésének
fejlesztési céltartalék soráról bruttó 200. 000 forint összeget
biztosít.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 111. § c) pontjára figyelemmel – a beérkezet
árajánlatok alapján a Ligeti Konyha Nonprofit Kft-t (2081
Piliscsaba, József liget utca 16/a.) választja és felhatalmazza
a Polgármestert a szerződés aláírására a 6. számú melléklet
szerinti tartalommal.
Fedezete a 2017. évi költségvetés önkormányzat vásárolt
élelmezés sora. A különbözet fedezetére az Állami
Támogatásból származó bevételt jelöli meg.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Piliscsaba településszerkezeti tervének, helyi
építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása a
3343/2. helyrajzi számú, Magdolna-liget területére c.
tervmódosítással
kapcsolatos
véleményekről
szóló
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozza:
1.

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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.

A véleményezési szakasz jelen döntés közzétételével
zárul le.

3.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
településrendezési
eszközök
módosítása
vonatkozásában kezdeményezze a végső szakmai
véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítész
hatáskörében eljáró megyei Kormányhivatalnak
benyújtandó dokumentációval.

4.

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Piliscsaba településszerkezeti tervének,
helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal,
illetve
folyamatos

Felelős: Farkas
András
polgármester

224/2017.
(VII.
18.)
számú
határozata

225/2017.
(VII.
18.)
számú
határozata

226/2017.
(VII.
24.)
számú
határozata

227/2017.
(VII.
24.)
számú
határozata

módosítása a Piliscsaba 3343/2. helyrajzi számú,
Magdolna-liget területére c. tervmódosítás egyeztetési
anyagát, melyet a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. §-a szerinti végső
szakmai véleményezési szakasz keretében megküld az
állami főépítész hatáskörében eljáró Pest Megyei
Kormányhivatalnak, ún. záró szakmai véleménye
kikérése céljával.
az Önkormányzat által a 1.) Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
Pest
Megyei dönt, hogy az Önkormányzat által a Pest Megyei
elleni
kártérítési
ügyben
hozott
Kormányhivatal
elleni Kormányhivatal
kártérítési ügyben hozott közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata iránt
közigazgatási határozatok indított peres eljárás ügyében a Budapest Környéki
bírósági
felülvizsgálata Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 9.K.27.542/2016/20.
ítéleteivel szemben
iránt
indított
peres és 9.K.27.544/2016/19. számú
fellebbezést nyújt be.
eljárásról
a Piliscsaba 210. helyrajzi Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
számú ingatlanon fennálló dönt, hogy a Piliscsaba 210. helyrajzi számú, természetben a
elővásárlási
jog 2081 Piliscsaba, Levente utca 15. szám alatti ingatlanon a
vonatkozásában
történő Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81. §ában biztosított – harmadik személlyel szemben fennálló –
nyilatkozatról
elővásárlási jogával nem kíván élni.
1.) Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
az
egészségügyi
alapellátást
nyújtó „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó
intézmény
fejlesztése intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében”
kapcsán
benyújtandó elnevezésű pályázathoz készült műleírás, építészeti alaprajz
és tervezői költségbecslés alapján a beruházás értékét 63,5
pályázatról
millió forintban állapítja meg, melyből a pályázati önerőt, (5
%) 3.175.000 forintot a pályázathoz biztosít.
2.) Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
pályázati önrészt 2018. évi költségvetése terhére biztosítja.
a „Települések felszíni Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy indul a „Települések felszíni csapadékvízcsapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek
elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési
fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

vízgazdálkodás
korszerűsítésének
támogatása Pest megye
területén”
benyújtandó
pályázatról

megye területén” elnevezésű pályázaton a Piliscsaba
Város Felszíni vízelvezetési tanulmánytervben H1, H12,
jelzéssel ellátott szakaszokkal, továbbá a V1 jelzéssel
ellátott szakasz 10-es út és a Kenyérmezei patak közötti
szakaszával.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
pályázati önrészt 2018. évi költségvetése terhére biztosítja.

228/2017.
(VII.
24.)
számú
határozata

229/2017. (IX.
12.)
számú
határozata
230/2017. (IX.
12.)
számú
határozata
231/2017. (IX.
12.)
számú
határozata
232/2017. (IX.
12.)
számú
határozata

a
Piliscsaba
Város
Önkormányzat Képviselőtestülete
220/2017. (VII. 18.) számú
határozatának
első
bekezdésének
módosításáról

az átruházott hatáskörben
hozott határozatokról
a
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról
szóló
beszámolóról
2017. évi Csaba-napok és
az augusztus 20-i ünnepség
tájékoztatójáról
a
Piliscsaba
Város
Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 220/2017. (VII. 18.) számú határozatának első
és második bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén”
elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan a Piliscsaba Város
Felszíni vízelvezetési tanulmánytervben H1, H12 jelzéssel
ellátott
szakaszokra
készíttet
engedélyezési
tervdokumentációt a szükséges eljárások lefolytatásával és
nyilatkozatok beszerzésével.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
pályázat beadása érdekében kérjen be tervezői árajánlatokat
2017. július 28. napjáig, továbbá felhatalmazza a
legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval a szerződés
megkötésére.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2017. év augusztus havi beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
készült beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 2017. évi Csaba-napok és az augusztus 20-i
ünnepségről készített beszámolót elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott pályázatokról készített beszámolót.

233/2017. (IX.
12.)
számú
határozata
234/2017. (IX.
12.)
számú
határozata
235/2017. (IX.
12.)
számú
határozata
236/2017. (IX.
12.)
számú
határozata

237/2017. (IX.
12.)
számú
határozata

pályázatokról
szóló
beszámoló elfogadásáról
a tervezett fejlesztések
alakulásáról
szóló
beszámolóról
a
településüzemeltetési
feladatkör
negyedéves
eredményeiről
készített
beszámoló elfogadásáról
a környezetvédelmi alap
felhasználásáról
az
Önkormányzat
és
intézményei
2017.
évi
költségvetésének I-VI. havi
teljesítéséről
szóló
tájékoztatójáról
előirányzat módosításról

239/2017. (IX.
12.)
számú
határozata

az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékére
állított
emlékmű
emléktáblájának
költségéről
Piliscsaba
legidősebb
lakója
Bélik
Jánosné
támogatásáról

240/2017. (IX.
12.)
számú

az adóhatóság 2017. II.
negyedévi adó-és behajtási

238/2017. (IX.
12.)
számú
határozata

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a tervezett fejlesztések alakulásáról szóló
beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a városüzemeltetési feladatkör negyedéves
munkájáról szóló intézményi beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló
beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei
költségvetésének 2017. I-VI. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatóját.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi költségvetésének II. módosításához:
- a korai fejlesztés 4 M forint összege kerüljön
átcsoportosításra a pénzbeli juttatások sorra.
- A pénzbeli ellátások soron lévő polgármesteri keret
összege 700.000,- forintra módosul.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc
emlékére állított emlékmű emléktáblájának nettó 145.000,Ft + ÁFA forintos költségét a működési céltartalék terhére
biztosítja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Piliscsaba legidősebb lakóját, Bélik Jánosnét
(2081 Piliscsaba, Szállás utca 25.), - aki idén szeptember 17én tölti a 110. életévét - egy összegű, egyszeri 110.000,- Ftos támogatásban részesíti, valamint az önkormányzat
vállalja egy fényképalbum elkészítését. A fenti költségek
fedezete 2017. évi költségvetés működési céltartalék sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az adóhatóság a 2017. II. negyedévi adó- és

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

határozata
241/2017.
(IX.12.)
számú
határozata
242/2017. (IX.
12.)
számú
határozata

tevékenységéről
szóló
tájékoztatás elfogadásáról
a
2016.
évi
belső
összefoglaló ellenőrzésről

behajtási tevékenységéről szóló tájékoztatását.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy elfogadja az 1. számú melléklet szerinti 2016. évi
belső összefoglaló ellenőrzési jelentést.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

a Piliscsaba – Garancstető
Érdekvédelmi
Egyesület
támogatásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja a Piliscsaba – Garancstető Érdekvédelmi
Egyesület kérelmét és a Garancstetőn elhelyezésre kerülő
plusz kamera megvalósítását bruttó 237.150,- Ft összeggel
támogatja és felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés, és a kamera megrendelésének aláírására.
A beruházás önkormányzati részének fedezetéül Piliscsaba
Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés Fejlesztési
céltartalék sorát határozza meg.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 13. § (1) és (2) bekezdése alapján a piliscsabai
3548/3. és 3548/4. helyrajzi számú ingatlanok tulajdonba
vételét kezdeményezi az MNV. Zrt-nél településüzemeltetési
feladatok ellátására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a köztemetőben emléktábla kerüljön elhelyezésre
a két kopjafa tövében a mellékelt műszaki tartalom szerint és
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására Peller
Károly műkőkészítő mesterrel (2081 Piliscsaba Fő út 23.) a
mellékelt árajánlat szerinti nettó 320.000,- Ft +ÁFA
összegben.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester
Végrehatásért
felelős: Jegyző,
Győri
Gábor
PIVI vezető

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:

Felelős:
polgármester

243/2017. (IX.
12.)
számú
határozata

állami
tulajdonú
ingatlanok igényléséről

244/2017. (IX.
12.)
számú
határozata

köztemetőben
történő
emléktábla elhelyezéséről
(Mártírok emlékmű)

245/2017. (IX.
12.)
számú
határozata

a Három Területrendezési
Terv
felülvizsgálatának
tervezetéről

246/2017. (IX.
12.)
számú

elektromos autótöltő pont
elhelyezéséről

A fenti költség fedezete az Önkormányzat 2017.évi
költségvetésének működési céltartaléka.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
támogatja a Három Területrendezési Terv (Országos
területrendezési terv, Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
területrendezési terve és a Budapesti Agglomeráció
területrendezési terve) felülvizsgálatának tervezetét, annak
tartalmi elemeivel szemben kifogása nincsen.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi,
hogy az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft

határozata

247/2017. (IX.
12.)
számú
határozata

a szociális étkezés árának
az emelkedéséből adódó
díjnövekményről

248/2017. (IX.
12.)
számú
határozata

az új szociális támogatási
formákról
szóló
hirdetmény megjelenéséről

249/2017. (IX.
12.)
számú
határozata

Dr. Kelemen Rita Kata
háziorvosnak a háziorvosi
tevékenység
ellátásáról
szóló tájékoztatójáról
Dr.
Széllinger
Eszter
gyermekorvosi
tevékenységének
ellátásáról
szóló
tájékoztatójáról
Dr.
Hoffer
Gábor
háziorvosi
tevékenységének
ellátásáról
szóló
tájékoztatójáról
Dr.
Bálint
Levente
háziorvosi

250/2017.
(IX.12.)
számú
határozata
251/2017. (IX.
12.)
számú
határozata

252/2017. (IX.
12.)
számú

felállítandó és üzemeltetendő töltőállomás létesítését
elsősorban a Piliscsaba 3/1 helyrajzi számú ingatlanon
támogatja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eMobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. által felállítandó és
üzemeltetendő töltőállomás létesítését másodsorban a
Piliscsaba 11. helyrajzi számú ingatlanon támogatja, a
Piliscsaba 11. helyrajzi számú ingatlan tekintetében a
tulajdonosi hozzájárulását megadja.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
szociális étkezés árának az emelkedéséből adódó
díjnövekményt nem hárítja át a támogatott személyekre, a
különbözet fedezetére az Állami Támogatásból származó
bevételt határozza meg.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy a szociális ellátásokról szóló 5/2015.
(II.
25.)
önkormányzati
rendelet
módosításának
megalkotásával 2017. szeptember 15. napjával bevezetésre
kerülő új szociális támogatási formákról szóló hirdetményt
2017. szeptember 15. napjáig Piliscsaba honlapján,
Facebook oldalán, a Hivatal hirdetőtábláján jelentesse meg,
valamint a Piliscsabai Polgár újság szerkesztőségéhez
juttassa el.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Dr. Kelemen Rita Kata háziorvosnak a háziorvosi
tevékenységéről készített tájékoztatóját.

azonnal

Határidő:
azonnal

Felelős: Farkas
András

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja
Dr.
Széllinger
Eszter
gyermekorvos
tevékenységéről készített tájékoztatóját.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének
elfogadja Dr. Hoffer Gábor háziorvos tevékenységéről
készített tájékoztatóját.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Dr. Bálint Levente háziorvos tevékenységéről

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

határozata

253/2017. (IX.
12.)
számú
határozata

254/2017. (IX.
12.)
számú
határozata
255/2017. (IX.
12.)
számú
határozata

256/2017. (IX.
12.)
számú
határozata

tevékenységének
ellátásáról
szóló
tájékoztatójáról
az
önkormányzat
gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi
feladatainak
átfogó
értékelése a 2016. évre
vonatkozóan
a Jókai Mór Általános
Iskola 2017/2018 tanév
indításáról
szóló
tájékoztatójáról
a
települési
arculati
kézikönyv
tervezői
szerződésének
módosításáról
a „Települések felszíni
csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek
fejlesztése, a települési
vízgazdálkodás
korszerűsítésének
támogatása
Pest
megye
területén”
benyújtandó pályázat
határozatának
módosításáról

készített tájékoztatóját.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évre
vonatkozó átfogó értékelését elfogadja.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jókai
Mór Általános Iskola 2017/2018. tanév indításáról szóló
tájékoztatóját elfogadja.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a határozat 1. számú mellékletét képező szerződést
a települési arculati kézikönyv tervezői szerződésének
módosításáról. A szerződés a határidő módosításáról szóló
törvénymódosítás országgyűlés által történő elfogadását
követően írható alá.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy indul a „Települések felszíni csapadékvízelvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén” elnevezésű pályázaton a Piliscsaba
felszíni vízelvezetési tanulmánytervben H1, V1 jelzéssel
ellátott szakaszokkal.
A beruházás által érintett helyrajzi számok:

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

HRSz
1639
1273

Fő út
Temető

utca
1862
árok
1881
Kálvária utca
1899
árok
2116
Kenyérmezei patak
62
Fő út

014
Fő út
3900
magántulajdon
61/2
árok
015/5
Kenyérmezei patak
016
Kenyérmezei patak
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén”
elnevezésű pályázat benyújtásához.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
pályázati önrészt 2018. évi költségvetése terhére biztosítja.
A pályázat költségeinek tervezett
összetétele:
A

pályázat tervezett öneröjének
7.079.056.A pályázat tervezett támogatásának
összege:
134.502.068.A beruházás teljes összege:
141.581.124.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 a Dr. Széllinger Bt-vel
2017. szeptember 1. hatállyal 2017. december 31-ig terjedő
időszakra vonatkozó megbízási szerződést meghosszabbítja
és felhatalmazza a polgármestert a 2. számú melléklet
szerinti megbízási szerződés aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsaba, Bajcsy-Zsilinszky u. 43. számú
ingatlanon lévő orvosi rendelő belső felújítását végző Axill
Kft-vel. (6721 Szeged, Felső Tisza-Part 21. I/5.) kötött
összege:

257/2017. (IX.
12.)
számú
határozata

a Dr. Széllinger Bt.
iskolaorvosi
ellátásra
vonatkozó
megbízási
szerződéséről

258/2017. (IX.
12.)
számú
határozata

az Orvosi rendelő belső
felújítására
vonatkozó
szerződés módosításáról

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

259/2017. (IX.
12.)
számú
határozata

Kotriczné Baris Zsuzsanna
iskolai tandíj átvállalása
iránti kérelméről

260/2017. (IX.
12.)
számú
határozata

Farkasné Lovász Julianna
iskolai tandíj átvállalása
iránti kérelméről

261/2017. (IX.
12.)
számú
határozata

Márton Judit kérelméről

262/2017. (IX.
12.)
számú
határozata

megbízási szerződés
ügyvédi irodával

263/2017. (IX.
25.)
számú
határozata

a 200/2017. (VII. 11.) és
226/2017 (VII. 24.) számú
határozatok
visszavonásáról

264/2017.
(IX.
25.)
számú

vállalkozási szerződés befejezésének határidejét 2017.
szeptember 30-ra módosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozási szerződés módosításának aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Kotriczné Baris Zsuzsanna iskolai tandíj
átvállalása iránti kérelmét támogatja. A 2017/2018. tanévi
évi Palánta Iskola támogatása 240.000 forint összegben
kerüljön
meghatározásra,
melynek
fedezetéül
az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési
céltartalék sorát határozza meg.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Farkasné Lovász Julianna iskolai tandíj
átvállalása iránti kérelmét támogatja. A 2017/2018. évi
Palánta Iskola támogatása 60.000 forint összegben kerüljön
meghatározásra, melynek fedezetéül az Önkormányzat 2017.
évi költségvetésének működési céltartalék sorát határozza
meg.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete Márton
Judit kérelmét – amelyben gyermekei speciális intézményi
elhelyezéséhez kért térítési díj támogatást – elutasítja.

az

az
egészségügyi
alapellátást nyújtó
intézmény fejlesztése

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi
Irodával megbízási szerződést köt a határozat 1. számú
melléklete szerinti tartalommal, valamint felhatalmazza a
Polgármestert a szerződés aláírására.
A szerződés fedezetéül az Önkormányzat 2017.évi
költségvetésének fejlesztési céltartalék sorát jelöli meg.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 200/2017. (VII. 11.) illetve a 226/2017 (VII.
24.) számú határozatait visszavonja.

1.)

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy indul az egészségügyi alapellátást
nyújtó intézmény fejlesztése kapcsán benyújtandó

Határidő:
azonnal

Határidő:
azonnal

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Felelős:
polgármester

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

határozata

265/2017. (X.
10.)
számú
határozata
266/2017. (X.
10.)
számú
határozata
267/2017. (X.
10.)
számú
határozata

268/2017. (X.
10.)
számú
határozata

pályázaton az Erdészkertben található volt szociális
központ épületének a Védőnői Szolgálat részére
történő felújításával.
A beruházás helyszíne: 2081 Piliscsaba, Bajcsy
Zsilinszky út 34. Hrsz: 1216/1
2.) Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul
az
„Önkormányzati
tulajdonú
egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében”
pályázat benyújtásához.
Pályázati
Felhívás
kódja:
PM_EUALAPELLATAS_2017
3.) Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
pályázati önrészt 2018. évi költségvetése terhére
biztosítja.
A pályázat költségeinek tervezett
összetétele:
A pályázat tervezett öneröjének
összege:
3.036.705.A pályázat tervezett támogatásának
összege:
57.697.403.A beruházás teljes összege:
60.734.108.az átruházott hatáskörben Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
hozott határozatokról
szóló 2017. év szeptember havi beszámolót.
a
lejárt
határidejű Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
határozatok
végrehajtásáról
szóló készült beszámolót.
beszámolóról
a
Piliscsaba
Város Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Önkormányzat Képviselő- elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott testülete által benyújtott pályázatokról készített beszámolót.
pályázatokról
szóló
beszámoló elfogadásáról
a
parlagfű
elleni Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
védekezésről szóló 2017. elfogadja a parlagfű elleni védekezésről szóló 2017. évi
évi
beszámoló beszámolót.
elfogadásáról
kapcsán benyújtandó
pályázat
határozatának
módosításáról

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

270/2017. (X.
10.)
számú
határozata

az
Önkormányzat
és
intézményei
2017.
évi
költségvetésének
I-VII.
havi teljesítéséről szóló
tájékoztatójáról
a
belső
építészeti
munkákról
az
orvosi
rendelőben

271/2017. (X.
10.)
számú
határozata

az orvosi rendelő külső
felújítási
pályázat
pályázatírójának díjáról

272/2017. (X.
10.)
számú
határozata

igazságügyi
díjról

273/2017. (X.
10.)
számú
határozata

a fogorvosi rendelések
biztosítására kötött bérleti
szerződésekről

274/2017. (X.
10.)
számú
határozata

peres üggyel kapcsolatos
megbízási
szerződés
megkötéséről

275/2017. (X.
10.)
számú
határozata

kötbér érvényesítéséről

276/2017. (X.

a

269/2017. (X.
10.)
számú
határozata

Piliscsaba,

szakértői

Bajcsy-

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei
költségvetésének 2017. I-VII. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatóját.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert az orvosi rendelő
belsőépítészeti terveivel kapcsolatos szerződés megkötésére
200 ezer forint összegben.
A fenti költségek fedezete a 2017. évi költségvetés
fejlesztési céltartalék sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert az orvosi rendelő
energetikai pályázattal kapcsolatos szerződés megkötésére
az Equinox Consulting Kft-vel.
A pályázatírás díjára bruttó 200.000 forint összeget a 2017.
évi fejlesztési céltartalék terhére biztosít.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az egészségügyi ellátás fejlesztésével kapcsolatos
pályázat
hiánypótlása
alapján
az
épülettervek
akadálymentességére vonatkozóan az igazságügyi szakértői
díjra 80.000 forint + ÁFA összeget biztosít a 2017. évi
költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a fogorvosi rendelések biztosítására kötött
bérleti szerződéseket 2017. október 31-ig meghosszabbítja
az orvosi rendelő felújítási munkái miatt és felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására, azzal a feltétellel, hogy
csak a megadott napokat számolják el.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a peres üggyel kapcsolatos
megbízási szerződés megkötésére, amelynek díja 80.000
forint + ÁFA összeg a 2017. évi költségvetés működési
céltartaléka terhére.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert arra, hogy tegyen lépéseket orvosi rendelő
felújítását végző vállalkozóval szemben a szerződésben
meghatározott kötbért érvényesítése érdekében.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:

Felelős:

10.)
számú
határozata

Zsilinszky út 44. szám
alatti
két
mérőórás
fogyasztás-mérőhely
létesítéséről

277/2017. (X.
10.)
számú
határozata

a 2017-2018. évi téli
síkosság mentesítés és hó
eltakarítási
munkára
vonatkozó
vállalkozó kiválasztásáról

278/2017. (X.
10.)
számú
határozata

a
tűzoltóautó
értékesítéséről

279/2017. (X.
10.)
számú
határozata

a Pilisvörösvári Pedagógia
Szakszolgálattal
történő
együttműködési
megállapodás
előkészítéséről

280/2017. (X.
10.)
számú
határozata

játszótér kijelöléséről

281/2017. (X.
10.)
számú

városi honlapra vonatkozó
koncepció kialakításáról

dönt, hogy a Bajcsy-Zsilinszky út 44. szám alatt két
mérőórás fogyasztás-mérőhely létesítését engedélyezi az
ajánlatban szereplő bruttó 618.947,- forint összegben,
valamint felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési
szerződés aláírására.
Fenti összeg fedezete a 2017. évi költségvetés fejlesztési
céltartalék sora.
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
2017-2018.
évi
közutak
téli
időszak
hó
és
csúszásmentesítésére a Szald-Ing Kft-vel (2500 Esztergom,
Petőfi S. u. 42.) kössön szerződést árlejtés kezdeményezését
követően.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a tulajdonában lévő LYN-473 forgalmi
rendszámú Mercedes-Benz L 409 típusú tűzoltóautót
értékesíti, az értékesítéséből befolyó összeg az önkéntes
tűzoltókat illeti.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az önkéntes tűzoltókkal kötött együttműködési
megállapodás aktualizálásra kerül.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Pilisvörösvári Pedagógia Szakszolgálattal
történő együttműködés alátámasztásához
szükséges
felméréssel kapcsolatos költségekre bruttó 15.000,- Ft
keretösszeget biztosít a Pilisvörösvári Pedagógia
Szakszolgálat részére és felhatalmazza a Polgármestert a
felmérésre vonatkozó megbízási szerződés aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsaba 142/117. helyrajzi számú ingatlan
eladásából származó bevételből a Piliscsaba 1216/1.
helyrajzi számú ingatlan (Erdészkert) Béla Király útja és
Bajcsy-Zsilinszky úti kereszteződésében található részén
kerüljön kialakításra a játszótér és felkéri a polgármestert,
hogy készíttessen vázlattervet a terület hasznosítására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
visszavonja a 152/2017. (V. 9.) számú határozatát.

azonnal

polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester
Végrehajtásért
felelős:
PIVI
intézményvezet
ő

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:

Felelős:
polgármester

határozata

282/2017. (X.
10.)
számú
határozata

283/2017. (X.
10.)
számú
határozata

284/2017. (X.

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Piliscsaba arculatához illeszkedő szlogenpályázat ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el:
1. 2017. október 20-ig megjelenik a felhívás a
honlapon és a facebook-oldalon
2. 2017. novemberi Piliscsabai Polgárban megjelenik
a felhívás
3. 2017. november 10-ig lehet szlogenjavaslatokat
küldeni
4. 2017. november 14. képviselő-testület kiválasztja a
három legjobb szlogenjavaslatot
5. 2017. november 30-ig elkészül a szavazófelület a
honlapon, hirdetés a facebook- oldalon
6. 2017. decemberi Piliscsabai Polgárban megjelenik
a szavazásra való felhívás
7. 2017. december 15. szavazás vége

a Közterületi Térfigyelő
Rendszer
Adatvédelmi
Szabályzatának hatályba
léptetéséről

a Dr. Bio Kft feladatellátási
szerződésének
módosításáról

az általános iskolai felvételi

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a fenti felhívással egyidőben a Kreatív Flotta
Stúdió által elkészített arculati tervek is kerüljenek
szavazásra bocsájtásra Piliscsaba facebook oldalán, valamint
a lakosság részéről javaslatokat várunk 2017. november 10.
napjáig írásban, amely a végső döntés meghozatalakor
súlyozásra kerül.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy a Közterületi Térfigyelő Rendszer
működtetésének, üzemeltetésének mihamarabbi megkezdése
érdekében az önkormányzati rendelet és a Közterületi
Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi Szabályzatának azonos
időpontban történő hatályba léptetéséről – a Jegyzőn
keresztül – gondoskodjon.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
mellékelt Dr. Bio Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (2519
Piliscsév, Rózsa köz 2/A.; cégjegyzékszáma: 01-09-023312,
adószáma: 14702413-1-11, statisztikai számjele: 147024138621-113-11) feladat-ellátási szerződés módosításának
tervezetét elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy

azonnal

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:

Felelős:

10.)
határozata
285/2017. (X.
10.)
számú
határozata
286/2017. (X.
10.)
számú
határozata

körzethatárokra
vonatkozó nyilatkozatról
az Árkus Irodatechnika
Kft.
névés
jelképhasználati
engedélyéről
a
közmeghallgatás
helyéről,
napirendi
pontjairól

287/2017. (X.
10.)
számú
határozata

a
Piliscsaba
1041/2.
helyrajzi számú ingatlanon
fennálló elővásárlási jog
vonatkozásában
történő
nyilatkozatról

288/2017. (X.
24.)
számú
határozata
289/2017. (X.
24.)
számú
határozata

a 256/2017. (IX. 12.) számú
határozat hatályon kívül
helyezéséről
a „Települések felszíni
csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek
fejlesztése, a települési
vízgazdálkodás
korszerűsítésének
támogatása Pest megye
területén”
benyújtandó
pályázatról

dönt, hogy nem javasolja a Piliscsabai általános iskolai
körzethatárok módosítását a 2018/2019. tanévben.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
engedélyezi az Árkus Irodatechnika Kft. számára a
„Piliscsaba” név- és jelképhasználatát a 2. számú
mellékletben szereplő határozat szerint.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. november 16-án 18 órakor a Klarissza Házban
közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás napirendi pontjai:
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi
vagyongazdálkodásáról
2. Beszámoló Piliscsaba Város Önkormányzat elmúlt
egy évben végzett munkájáról
3. Közérdekű kérdések, válaszok
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
nyilatkozik, hogy a Piliscsaba 1041/2. helyrajzi számú,
természetben 2081 Piliscsaba, Szent István király útja 32.
szám alatti ingatlan vonatkozásában a
Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81. §-ában
biztosított – harmadik személlyel szemben fennálló –
elővásárlási jogával nem kíván élni.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
256/2017. (IX. 12.) számú határozatát hatályon kívül
helyezi.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy indul a „Települések felszíni csapadékvízelvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén” elnevezésű pályázaton a Piliscsaba
felszíni vízelvezetési tanulmánytervben H1 jelzéssel ellátott
szakasszal.
A beruházás által érintett helyrajzi számok:
HRSz
1639
1273
utca
1862

Fő út
Temető
árok

azonnal

polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

1881
Kálvária utca
1899
árok
2116
Kenyérmezei patak
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén”
elnevezésű pályázat benyújtásához.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő- testülete a
pályázati önrészt 2018. évi költségvetése terhére biztosítja.
A pályázat költségeinek tervezett
összetétele:
A

pályázat tervezett önerejének
5.753.970,A pályázat tervezett támogatásának
összege:
109.325.429,A beruházás teljes összege:
115.117.499,A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
mellékelt nyilatkozat aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
akként határoz, hogy a Molnár László Ingatlantulajdonossal, valamint a Magdolna Liget Projekt Kft
Beruházóval
2017.
január
17.
napján
kötött
Településrendezési szerződéstől eláll, és felhatalmazza a
Polgármester Urat az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok
megtételére.
összege:

290/2017. (X.
30.)
számú
határozata

Molnár László Ingatlantulajdonossal, valamint a
Magdolna Liget Projekt
Kft Beruházóval 2017.
január 17. napján kötött
Településrendezési
szerződés megszüntetéséről

A hivatkozott szerződés 2.17 pontja az alábbiak szerint
rendelkezik:
2.17. Amennyiben
a
Beruházó,
vagy
az
Ingatlantulajdonos az Önkormányzat felé fennálló
fizetési kötelezettségeit- nem teljesíti, úgy erre
vonatkozó 15 napos határidőre történő felszólítást
követően fennálló eredménytelenség esetén az

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Önkormányzat jogosult a szerződéstől elállni, és a
felmerülő kárán túl kötbért követelni, melynek
összege a késedelmes naponként a késedelmesen
fizetett kötelezettség összegének egy százaléka. A
késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a
késedelmesen teljesítendő követelés összegét.
Megállapítható, hogy az Ingatlan-tulajdonos és a Beruházó
az Önkormányzat felé fennálló fizetési kötelezettségének
eleget nem tett. Az Önkormányzat a 2017. 09. 17. napján
kelt felszólítással szólította fel a szerződés hivatkozott
rendelkezései szerint az Ingatlan-tulajdonost és a Beruházót
a teljesítésre, mely felszólítások rendben átvételre kerültek
(2017. 09. 21. és 25. napján).

291/2017. (X.
30.)
számú
határozata

saját halottá nyilvánításról

292/2017. (XI.
14.)
számú
határozata
293/2017. (XI.
14.)
számú
határozata

az átruházott hatáskörben
hozott határozatokról

294/2017. (XI.
14.)
számú
határozata

a
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról
szóló
beszámolóról
az óvodai felvételi körzetek
megállapításáról

A felszólításra érdemben reagáló válasz a Beruházótól és az
Ingatlan-tulajdonostól nem érkezett, és a jelen határozat
meghozataláig teljesítésre sem került sor. Erre tekintettel az
Önkormányzat a szerződés rendelkezései szerint az elállásról
határozott, azzal, hogy további jogai vonatkozásában
kifejezetten jogfenntartással él.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Piliscsaba Város Önkormányzata Mocsáryné
Szeder Erika, önkormányzati dolgozót saját halottjának
tekinti, a temetés költségéit átvállalja. Forrása a szociális
sor.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2017. év október havi beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
készült beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
visszavonja a 28/2015. (II. 10.) számú határozatát, és az
óvodai felvételi körzeteket 2018. szeptember 1. napjától a
határozat melléklete szerint határozza meg.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester
Végrehajtásért:
Napsugár
Óvoda
intézményvezet
ő

295/2017. (XI.
14.)
számú
határozata

a
Piliscsaba
Város
Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott
pályázatokról
szóló
beszámoló elfogadásáról

296/2017. (XI.
14.)
számú
határozata

az adóhatóság 2017. III.
negyedévi adó-és behajtási
tevékenységéről
szóló
tájékoztatás elfogadásáról
az
Önkormányzat
és
intézményei
2017.
évi
költségvetésének I-IX. havi
teljesítéséről
szóló
tájékoztatójáról
a
2017.
évi
Városi
Egészségnapról
történő
beszámolóról

297/2017. (X.
10.)
számú
határozata

298/2017. (XI.
14.)
számú
határozata
299/2017. (XI.
14.)
számú
határozata

folyószámlahitel
felvételéről

300/2017. (XI. előirányzat módosításról
14.)
számú
határozata

301/2017. (XI.
14.)
számú
határozata

tűzifa szállítására irányuló
vállalkozási szerződésről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott pályázatokról készített
beszámolót.
2. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy az óvoda kertben
kivágásra került hársfa november hónapban pótlásra
kerüljön.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az adóhatóság a 2017. III. negyedévi adó- és
behajtási tevékenységéről szóló tájékoztatását.
1.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei
költségvetésének 2017. I-IX. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatóját.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a 2017. évi Városi Egészségnapról szóló
beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a CIB Bankkal 60 millió forint összegben
folyószámlahitel rendelkezésre tartására szerződést köt
2018. január 2. napjától 2018. december 28. napjáig terjedő
időszakra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
mellékelt hitelszerződés aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a normatíva és kamatainak visszafizetésére,
valamint a pénzbeli juttatások sorra történő 5 M forint
összeg átcsoportosításának fedezetére az előző évi
pénzmaradvány többlet
összegét
jelöli meg, a
pénzmaradvány fennmaradó része kerüljön az általános
tartalékba.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Szántó Tree Kft (2081 Piliscsaba, Hosszúrét út
14.) árajánlatát bruttó 43.000,- Ft/erdei m3 összegben.
A vállalkozási szerződés hatálya a 2017. november 15.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

302/2017. (XI.
14.)
számú
határozata

Piliscsaba
Város
szlogenpályázatának
meghosszabbításáról

303/2017. (XI.
14.)
számú
határozata

Piliscsaba
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
és
Piliscsaba
Város
Önkormányzata
között
kötendő együttműködési
megállapodás
tervezet
elfogadásáról
Piliscsaba
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat
és
Piliscsaba
Város
Önkormányzata
között
kötendő együttműködési
megállapodás
tervezet
elfogadásáról

304/2017. (XI.
14.)
számú
határozata

305/2017. (XI.
14.)
számú
határozata

306/2017. (XI.
14)
számú
határozata

Piliscsaba
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
és
Piliscsaba
Város
Önkormányzata
között
létesítendő együttműködési
megállapodás
tervezet
elfogadásáról
a Piliscsabai Polgárőr
Egyesület
gépjármű
vásárlásának

napjától 2018. április 30. napjáig terjedő időszakra terjed ki.
Forrása az ellátottak pénzbeli juttatása kiadási sor.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a szlogenjavaslatokról szóló pályázat
benyújtási határidejét 2017. november 24. napjáig
meghosszabbítja, a véleményezésre feltett arculati elemekről
szóló szavazással együtt.
Az erről szóló felhívás a város honlapjára, facebook oldalára
kerüljön fel.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsaba Roma Nemzetiségi Önkormányzat és
Piliscsaba Város Önkormányzata között kötendő
együttműködési megállapodás tervezetet az előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és
Piliscsaba Város Önkormányzata között kötendő
együttműködési megállapodás tervezetet az előterjesztés 2.
számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és
Piliscsaba Város Önkormányzata között létesítendő
együttműködési megállapodás tervezetet az előterjesztés 3.
számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy egyszeri, vissza nem térítendő céltámogatásban
részesíti a Piliscsabai Polgárőr Egyesület szolgálati

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

céltámogatásáról

307/2017. (XI.
14.)
számú
határozata

felszíni
vízelvezetési
pályázathoz kapcsolódóan
állami tulajdonú ingatlan
igénylése

308/2017. (XI.
14.)
számú
határozata

a Piliscsaba 4/16. helyrajzi
számú ingatlanon fennálló
elővásárlási jogról való
lemondásról

309/2017. (XI.
14.)
számú
határozata

a Piliscsaba 1857. helyrajzi
számú ingatlanon fennálló
elővásárlási
jog
vonatkozásában
történő
nyilatkozatról

310/2017. (XI.
22.)
számú
határozata

Piliscsaba
településképi
arculati kézikönyvének és
rendeletének partnerségi
egyeztetésének lezárására
és
a
véleményezési
dokumentumainak
elfogadására

gépjármű
beszerzését
a
Civil
támogatási
alap
maradványösszegének erejéig, 709.000,-Ft öszegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés aláírására és a támogatás átutalására.
A támogatás fedezete az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének Civil alap sor.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy kezdeményezi a 1639. helyrajzi számú
állami tulajdonban lévő terület csapadékvíz elvezetési
pályázattal érintett részének az önkormányzat részére történő
ingyenes átruházását.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
nyilatkozik, hogy a Piliscsaba 4/16. helyrajzi számú,
természetben a 2081 Piliscsaba, Templom tér 9. szám alatti
ingatlan vonatkozásában az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 25. § (1)
bekezdésében biztosított – harmadik személlyel szemben
fennálló – elővásárlási jogával nem kíván élni.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
nyilatkozik, hogy a Piliscsaba 1857. helyrajzi számú,
természetben 2081 Piliscsaba, Kálvária utca 15. szám alatti
ingatlan vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 5:81. §-ában biztosított – harmadik
személlyel szemben fennálló – elővásárlási jogával nem
kíván élni.
Piliscsaba Város Képviselő-testülete megismerte a TAK és
TKR munkaközi anyagát, amelyhez az alábbi módosítási
javaslatokat teszi:
a) Az 1.b. mellékletben a védelmi listát a felsorolt
értékjel, illetve helyrajzi számok alapján E-1. 10.
hrsz, E-10. 283. hrsz, E-11. 318. hrsz, E-13. 328/4.
hrsz, E-14. 331. hrsz, E-16. 338/1, hrsz., E-19. 378.
hrsz, E-20. 389/1 hrsz., E-23. 467. hrsz, E-31. 717.
hrsz, E-33. 796. hrsz, E-37. 945. hrsz, E-44. 1083.
hrsz, E-56, 1291. hrsz, E-60. 1721. hrsz, E-73.
1244. hrsz, E-78. 1186. hrsz, határozza meg az
épületekre vonatkozóan.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Hat
áridő:
azonnal

Felelős:
polgármester

b) A 3. melléklet a településre javasolt növényekre az
Őshonos Fa és Cserjefajok Tájékoztató Jegyzéke
Rozovits Ferenc által megjelölt lista alapján
kerüljenek beépítésre.
c) A TAK utolsó fejezete a „Jó példák” fejezet
további fotókkal, illetve példákkal egészüljön ki.
d) A TKR 45. § (1) bekezdése egészüljön ki azzal,
hogy
„az
önkormányzat
a
mindenkori
költségvetésében a tárgyévet megelőző év összes
helyi adóbevételének 1%-át a helyi védelem céljára
fordítja”.
Piliscsaba Város Képviselő-testülete támogatja
Budakalász
Város
Önkormányzata
által
elkészíttetett „Pilis” és „Hurrá, építkezünk!”
fejezeteinek az átvételét, és felhatalmazza a
polgármestert, az ezzel kapcsolatos Megállapodástervezet aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzata az a, b, c, d pontokkal
valamint a partnerségi egyeztetés kérdéseire adott
válaszokkal való kiegészítésekkel elfogadja a TAK és TKR
munkaközi anyagát és támogatja a javított dokumentációt
véleményezési eljárásra megküldését.
Melléklet
1. Partnerségi vélemények és válaszok
Megállapodás-tervezet
Budakalász
Város
Önkormányzatával
Piliscsaba
Város
Településképi
Arculati Kézikönyve – tervezet
3. Piliscsaba
Város
Településképi
Rendelete – tervezet
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megalkotja Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 23/2016. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló melléklet
szerinti rendeletet.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
visszavonja Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel kötött

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

2.

311/2017. (XI.
22.)
számú
határozata

a helyi adókról szóló
önkormányzati
rendelet
módosításáról

312/2017. (XI.
22.)
számú

a
hulladékszállítási
közszolgáltatási

határozata

szerződésről

313
/2017.
(XI.
22.)
számú
határozata

előirányzat módosításról

314/2017.
(XII.
5.)
számú
határozata

a KEHOP 5.2.9. számú
épületenergetikai pályázat
ismételt benyújtásáról

315/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata
316/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata
317/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata

az átruházott hatáskörben
hozott határozatokról
a
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról
szóló
beszámolóról
a Piliscsabai Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat
eszközvásárlás
iránti
kérelméről

hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés felmondásáról
szóló 155/2017. (V.26.) számú határozatát. Felhatalmazza a
Polgármestert a felmondás visszavonásáról szóló
dokumentumok aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a PIVI 2017. évi költségvetését az alábbiak
szerint módosítja:
Bér -2.000 e Ft, járulék -440 e Ft, dologi kiadások +5.966 e
Ft, továbbá a hiányzó összeg fedezetére az Önkormányzat
általános tartalékát jelöli meg 3.526 e forint összegben.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy ismételten pályázatot nyújt be 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. helyrajzi számú (Egészségház) és 10.
helyrajzi számú (Jókai Mór Általános Iskola) ingatlanok
komplex energetikai felújítására.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Felelős:
polgármester

Határidő: 2017.
december 8.

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

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

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja a Piliscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat
eszközvásárlás
iránti
kérelmét.
Az
eszközbeszerzéshez szükséges 1.900.000,- Ft fedezetet a
2017. évi Költségvetés szociális soráról biztosítja. A soron
fennmaradó összeget autóvásárlásra fordítja.

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felhatalmazza a polgármestert, hogy 2017. december 8.
napjáig a KEHOP 5.2.9 számú pályázatra vonatkozó
pályázati dokumentáció benyújtásáról intézkedjen.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2017. év november havi beszámolót.

318/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata

a Piliscsabai Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat
szakmai programjának és
SZMSZ-ének elfogadása

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
jóváhagyja a Piliscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat mellékelt szakmai programját (Esetnapló,
Házirend, Szervezeti felépítés) és Szervezeti és Működési
Szabályzatát.

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

319/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata

Piliscsaba
Város
Önkormányzat 2018. évi
költségvetés ütemtervének
elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetési ütemtervét a határozat melléklete szerinti
tartalommal.

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

320/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata

Piliscsaba
Város
Önkormányzat 2018. évi
költségvetési alapelveinek
meghatározásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018.
évi költségvetési irányelvek kapcsán a határozat melléklete
szerinti költségvetési alapelveket rögzíti.

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

321/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata

az
Önkormányzat
és
intézményei
2017.
évi
költségvetésének I-X. havi
teljesítéséről
szóló
tájékoztatójáról
a
Piliscsaba
Város
Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott
pályázatokról
szóló
beszámoló elfogadásáról
az Önkormányzat 2017. évi
közbeszerzési
tevékenységről
szóló
beszámolójának
elfogadásáról
a polgármester 2017. évben
végzett munkájáról szóló
beszámolóról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzata és intézményei
költségvetésének 2017. I-X. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatóját.

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

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

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési
tevékenységről szóló beszámolót.

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a polgármester 2017. évi munkájáról szóló
beszámolót.

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

a

Piliscsaba

Felelős:

Határidő:

322/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata
323./2017.
(XII.
12.)
számú
határozata
324/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata
325/2017.

Településfejlesztési,

Város

Önkormányzata

Képviselő-testülete

(XII.
12.)
számú
határozata

Üzemeltetési,
Környezetvédelmi
és
Informatikai
Bizottság
2017. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról

elfogadja
a
Településfejlesztési,
Üzemeltetési,
Környezetvédelmi és Informatikai Bizottság 2017. évi
munkájáról szóló beszámolót.

Polgármester

azonnal

326/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata

a
Humánszolgáltató
Bizottság
2017.
évi
munkájáról
szóló
beszámoló elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a Humánszolgáltató Bizottság, 2017. évi
munkájáról szóló beszámolót.

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

327/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata

a Pénzügyi Ellenőrzési
Bizottság
2017.
évi
munkájáról
szóló
beszámoló elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2017. évi
munkájáról szóló beszámolót.

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

328/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata

Piliscsaba
Város
Képviselő-testülete 2018.
évi
munkatervének
elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Képviselő-testületének 2018. évi
munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

329/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata

a 2018. évi belső ellenőrzési
tervről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat 2018. évi belső
ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal.

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

330/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata

a 2018. évi Egészségtervre
fordítandó
összeg
meghatározásáról

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

331/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata

az
Erdősor
kiszabályozásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetésben a
2018. évi Egészségtervre 2 millió forint keretösszeget
biztosít, mely elkülönítésre kerül a szerződések
folytatólagosságának biztosítása érdekében.
1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Piliscsaba 090/3.
helyrajzi számú ingatlan változási vázrajzban megjelölt
része vonatkozásában 688.000 forint áron fejezze ki vételi
szándékát a tulajdonosok felé.

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

utca

332/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata

„testvér-települési
programok
és
együttműködések”
című
pályázaton
történő
indulásról

333/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata

a
pilisvörösvári
új
rendőrségi
épület
építésével
kapcsolatos
önkormányzati
támogatásáról

334/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata

Piliscsaba
Város
szlogenjavaslatairól

335/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata

a Dr. Széllinger Bt.
iskolaorvosi
ellátásra
vonatkozó
megbízási
szerződéséről

336/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata

a piliscsabai
1787/4.
helyrajzi
számú
önkormányzati
ingatlan
használatba adásáról

2. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés
aláírására, valamint a változási vázrajz Földhivatali
nyilvántartásban történő átvezetése érdekében szükséges
lépések megtételére.
A kifizetés forrása a 2017. évi Költségvetés csereerdősítésre
kijelölt sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy indul a „Testvér-települési programok és
együttműködések” című pályázaton.

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének úgy
dönt, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
terhére (lakosságarányosan) 4.392.983,-Ft-tal hozzájárul a
pilisvörösvári
új
rendőrségi
épület
felépítésének
költségeihez, amennyiben valamennyi érintett önkormányzat
támogató döntést hoz a beruházással kapcsolatban.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
alábbi 3 szlogenjavaslatot bocsátja szavazásra a Város
hivatalos honlapján 2018. január 20. napjától – 2018. február
10. napjáig:
1. Piliscsaba - Otthon a Pilisben
2. Piliscsaba. Örök. Zöld.
3. Piliscsaba - Otthon a zöldben
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola, a
Jókai Mór Általános Iskola, a Páduai Szent Antal Általános
Iskola, a Napsugár Óvoda és a Szent László Óvoda tanulói
számára az iskolaorvosi feladatok ellátására a Dr. Széllinger
Bt-vel kötendő megbízási szerződést meghosszabbítja a 2.
számú melléklet szerinti tartalommal a 2018. január 1. és
2018. augusztus 31-ig terjedő időszakra, felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a piliscsabai 1787/4. helyrajzi számú
önkormányzati ingatlant 2018. január 1. napjától 1 év
időtartamra, ingyenesen adja használatba állattartás céljára

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

337/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata

a 2018. évi orvosi ügyeleti
ellátás
hozzájárulási
díjának elfogadásáról

338/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata

a gyepmesteri
ellátásáról

339/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata

a
Piliscsabai
Polgár
nyomdai szerződéséről

340/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata

a Pilisvörösvári Pedagógia
Szakszolgálattal
történő
együttműködési
megállapodásról

341/2017.
(XII.
12.)
számú
határozata

az állami út igényléséhez
szükséges
telekalakítási
rajz elkészítéséről

342/2017.
(XII.
12.)
számú

saját halottá nyilvánításról

feladatok

Horváth Jánosné, 2081 Piliscsaba, Máriapark u. 28. szám
alatti lakos részére.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Zsámbék Város Önkormányzata által megállapított
2018. évi orvosi ügyeleti ellátás hozzájárulási díját
5.392.602,- Ft összeggel. Felkéri a polgármestert a szerződés
aláírására.
Továbbá a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
folytasson tárgyalásokat orvosi ügyeletre vonatkozó
határozatlan idejű szerződés megkötése érdekében, három
hónapos rendes felmondási idő mellett.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a gyepmesteri feladatok ellátására a Kovácsolat
Bt-vel (2045 Törökbálint, Aranyeső u. 1.) köt szerződést
2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig a
határozat melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Piliscsabai Polgár nyomdai munkára a bekért árajánlatok
alapján a Pethő Nyomdaipari Szolgáltató Kft-t (1142
Budapest Kassai u. 157/D) választja 2018. január 1 napjától
2018. december 31. napjáig, felhatalmazza a Polgármestert a
melléklet szerinti szerződés aláírására.
A szolgáltatás fedezete Piliscsaba Város Önkormányzata
2018. évi költségvetésének szolgáltatási kiadások sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 0-3 év közötti piliscsabai gyermekek fejlesztése
érdekében 2.000.000,- Ft keretösszeget biztosít a 2018. évi
költségvetés terhére.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az állami út igényléséhez szükséges
telekalakítási rajz elkészítésére a VIVA GEO LTD Kft –vel
(8700 Marcali, Bene F. u. 17.) köt szerződést 150.000,- Ft+
Áfa összegben, felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Ducza Mihálynét a Piliscsabai Polgármesteri
Hivatal munkatársát saját halottjának tekinti, a temetés
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költségéit átvállalja.

határozata
343/2017. (XII.
19.) számú
határozata
344/2017. (XII.
19.) számú
határozata

Piliscsaba Város
Településképi Arculati
Kézikönyvének elfogadásáról
gépjárműbeszerzésről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
határozat mellékletét képező Piliscsaba Város Településképi
Arculati Kézikönyvét.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a VW Caddy Kombi 1.2 TSI BMT gépjárművet megvásárolja a
Piliscsaba Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata számára
a legkedvezőbb árajánlatot adó Styevola és Fia Kft-től (2500
Esztergom, Táti út 28.) bruttó 5.190.000,- Ft értékben.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírásra.
Forrása 2017. évben a 2017. évi Költségvetés Szociális sora
2.700.000,- Ft összegben, a fennmaradó összeg a 2018. évi
költségvetésben kerüljön tervezésre.
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