Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozatai 2018. évben
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4/2018.
(I.
16.)
számú
határozata

Tartalma

Határidő

Felelős

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy – dr.
Guba Zsolt önkormányzati osztályvezető és dr. Boóc Ádám
ügyvéd, jogi képviselő bevonásával – legkésőbb 2018.
február 28-ig megállapodást készítsen elő a K007 Kft-vel, az
Önkormányzat és a K007 Kft. között fennálló valamennyi
vitás jogviszony végleges rendezéséről, azzal, hogy az
Önkormányzat által a megállapodás alapján átadandó
ingatlanok az alábbiak lehetnek: Hrsz. 1679, 1680, Hrsz.
1724/25, 1724/26. fenti ingatlanok mellett a megállapodás
alapján teljesítendő készpénz összege nem lehet több
70.000.000, azaz hetvenmillió forintnál, azzal, hogy az
Önkormányzatnak a tárgyalások során törekednie kell a
fizetendő készpénz összegének lehetőség szerinti
csökkentésére, illetve a minél hosszabb fizetési határidő
rögzítésére. A Képviselő-testület kiemeli, hogy a
megkötendő Megállapodást feltétlenül közjegyző előtt
közokiratba kell foglalni, és annak a K007 Kft-vel
kapcsolatban mindennemű vitás jogviszonyt a véglegesség
igényével kell rendeznie.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2017. év december havi beszámolót.

Határidő:
2018.
február 28

Felelős:
Polgármester

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
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott pályázatokról készített beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

5/2018. (I.16.)
számú
határozata

beszámoló elfogadásáról
a
településüzemeltetési
feladatkör
2017.
évi
eredményeiről
készített
beszámoló elfogadásáról

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

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

6/2018.
(I.
16.)
számú
határozata

az
Önkormányzat
és
intézményei
2017.
évi
költségvetésének I-XI. havi
teljesítéséről
szóló
tájékoztatójáról

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

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

7/2018.
(I.
16.)
számú
határozata

a
CIB
Bank
Zrt.
piliscsabai
fiókjára
vonatkozó
bérleti
jog
megváltásáról

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

8/2018.
(I.
16.)
számú
határozata

a
FÉBÉ
Evangélikus
Szeretetszolgálat
támogatás
iránti
kérelméről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a CIB Bank Zrt. 2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u.
1-3. szám, 1236/2. helyrajzi szám alatt található, a Bank
fiókjának korábban helyt adó ingatlan bérleti jog
megváltására vonatkozóan 9.450.000,- Ft + ÁFA
egyösszegű ajánlatot tesz a CIB Bank Zrt. részére. Továbbá
a fenti ajánlathoz kapcsolódóan az ajánlattétel
megküldésével egyidejűleg 5 % előleget fizet.
A Képviselő-testület a felhatalmazza a polgármestert a
szükséges nyilatkozatok (előterjesztés mellékletét képező
„kötelező ajánlati nyilatkozat”, „titoktartási Megállapodás”,
valamint az „adatkezelési tájékoztató”) aláírására, illetve
felkéri az ajánlat megküldésére és az 5 %-os előleg CIB
Bank részére történő átutalására 2017. január 19. napjáig.
A Képviselő-testület fenti ajánlatát az ajánlat CIB Bankhoz
érkezésétől számított 120 napig tartja fenn.
A fenti bérleti jog megváltás összege Piliscsaba Város
Önkormányzat 2018. évi költségvetésben kerüljön
tervezésre.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a FÉBÉ Evangélikus Szeretetszolgálat által
üzemeltetett piliscsabai uszoda műszaki felújítását 1 millió
forinttal támogatja és felhatalmazza a polgármestert a
mellékelt támogatási szerződés aláírására.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

9/2018.
(I.
16.)
számú

a piliscsabai 02/1. helyrajzi
számú
ingatlan

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsaba 02/1. helyrajzi számú önkormányzati

Határidő:

Felelős:
Polgármester

határozata

értékesítésre
meghirdetéséről

történő

10/2018.
(I.
16.)
számú
határozata

a gyermekek
étkeztetéséről

szünidei

11/2018.
(I.
16.)
határozata

az általános iskolai felvételi
körzethatárokra
vonatkozó nyilatkozatról

12/2018.
(I.
16.)
számú
határozata

Piliscsaba
Város
szlogenjavaslatairól

13/2018.
(I.
29.)
számú
határozata

a K007 Kft-vel kötendő
egyezségkötésről

tulajdonú külterületi ingatlantalant értékesítésre meghirdeti.
Az ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati kiírást a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy 2018. évben az ingyenes szünidei
gyermekétkeztetés lehetőségét a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők részére is biztosítja, a várható
költségek kerüljenek tervezésre Piliscsaba
Város
Önkormányzat 2018. évi költségvetésében.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a határozat melléklete szerinti Piliscsabai általános
iskolai körzethatárokat a 2018/2019. tanévre vonatkozóan.

azonnal

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az alábbi szlogenjavaslatokról történjen a
korábban elfogadott ütemterv szerint lakossági szavazás:
1. Piliscsaba. Örök. Zöld.
2. Piliscsaba. Otthon a zöldben
3. Piliscsaba. Közösségek városa.
4. Piliscsaba. Itthon a Pilisben
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy az Önkormányzat egyezségi megállapodást
köt a K007 Kft-vel a közöttük fennálló valamennyi vitás
jogviszony végleges rendezéséről, azzal, hogy az
Önkormányzat által a megállapodás alapján átadandó
(adásvétel) ingatlanok az alábbiak lesznek: Piliscsaba 1679.,
1680., 1724/25. és a 1724/26. helyrajzi számú ingatlanok
mellett a megállapodás alapján teljesítendő készpénz
összege 50.000.000, azaz ötvenmillió forint.
A Képviselő-testület elfogadja az egyezségi megállapodás
tervezetet az 1. számú melléklet szerinti tartalommal,
valamint a Piliscsaba 1679., 1680., 1724/25 és a 1724/26.
helyrajzi számú ingatlanok adásvételi szerződéstervezeteinek a 2., 3. 4. és 5. számú melléklet szerinti
tartalommal és felhatalmazza a Polgármestert azok
aláírására.
A Képviselő-testület kiemeli, hogy a megkötendő
Megállapodást feltétlenül közjegyző előtt közokiratba kell
foglalni, és annak a K007 Kft-vel kapcsolatban mindennemű

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő
2018. január
30.

Felelős:
polgármester

14/2018.
(I.
29.)
számú
határozata

óvodavezetői
betöltéséről

15/2018.
(I.
29.)
számú
határozata

döntés a „Védjük meg
településünket, védjük meg
hazánkat” címet viselő
felhívás elfogadásáról

16/2018. (II.
13.)
számú
határozata

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

vitás jogviszonyt a véglegesség igényével kell rendeznie.
A fenti egyezségkötés és ingatlanvásárlás pénzügyi fedezete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetése.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §
(7) bekezdése alapján egyetért a Piliscsabai Napsugár Óvoda
vezetője Matejkáné Székely Szilvia ismételt vezetői
megbízásával. Felkéri a Piliscsabai Napsugár Óvoda
nevelőtestületét, hogy az ismételt megbízással kapcsolatban
foglaljon állást.

álláshely







Piliscsaba Város Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük
meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Piliscsaba Város Képviselő-testülete elutasítja a Sorostervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező
irodát működtessenek.
2. Piliscsaba Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges
betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha
kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a
bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsaba 4/2. helyrajzi számú, természetben
2081 Piliscsaba, Templom tér 9. szám alatti ingatlan
283/1033 tulajdoni hányadát megvásárolja, valamint az
özvegyi jogot megváltja az alábbi feltételek mellett:
A vételár 35.000.000,- Ft, amit 7 év alatt fizet ki az
Önkormányzat az alábbiak szerint:
a szerződés aláírását és a birtokbaadást követően
5.000.000,- Ft, azt követően minden évben egyenlő
részletekben 5.000.000,- Ft kerül eladó részére átutalásra,
a birtokbaadást követően történik a vételár első
részletének kifizetése,
Kamatfizetés kikötésére a szerződésben nem kerülhet sor,
A fenti tulajdoni hányadot kizárólag a tulajdonjog
fenntartás nélküli átruházása keretében kívánja
megvásárolni.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester




17/2018. (II.
13.)
számú
határozata

a Nagy Sándorné kegyeleti
jog megsértése ügyében
indult bírósági eljárás
peren kívüli egyezséggel
történő lezárásáról

18/2018. (II.
13.)
számú
határozata
19/2018. (II.
13.)
számú
határozata

az átruházott hatáskörben
hozott határozatokról

20/2018. (II.
13.)
számú
határozata

a
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról
szóló
beszámolóról
az
Önkormányzat
és
intézményei
2018.
évi
költségvetésének
tervezetéről

ingatlan birtokbaadására kizárólag bérlő nélkül, per-,
teher- és igénymentesen kerülhet sor
a birtokbaadás végső határideje 2018. március 25. napja
A Képviselő-testület a fent leírt feltételek mellett
felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére.
A kötelezettségvállalás idei pénzügyi forrása az
Önkormányzat 2018. évi költségvetésében kerül tervezésre.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Nagy Sándorné kegyeleti jog megsértése
ügyében a Budapest Környéki Törvényszék előtt
10.P20.593/2017/6-I. szám alatt folyamatban lévő bírósági
peres eljárást lezáró egyezségi megállapodás-tervezetet a
melléklet
szerinti
tartalommal
elfogadja,
egyben
felhatalmazza a polgármestert az egyezségi megállapodás
aláírására.
A kötelezettségvállalás pénzügyi forrása az Önkormányzat
2018. évi költségvetésében kerül tervezésre.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2018. év január havi beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
készült beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018.
évi költségvetés tervezetének továbbdolgozását javasolja.

Határidő:
azonnal

Felelős: Jegyző

21/2018. (II.
13.)
számú
határozata

a
Piliscsaba
Város
Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott
pályázatokról
szóló
beszámoló elfogadásáról

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

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

22/2018.

az adóhatóság 2017. I-IV.

Piliscsaba

Határidő:

Felelős: jegyző

(II.

Város

Önkormányzat

Képviselő-testülete

13.)
számú
határozata

negyedévi adó-és behajtási
tevékenységéről
szóló
tájékoztatás elfogadásáról

elfogadja az adóhatóság a 2017. I-IV. negyedévi adó- és
behajtási tevékenységéről szóló tájékoztatását.

azonnal

23/2018. (II.
13.)
számú
határozata

a
Piliscsabai
Sportegyesület 2017. évi
beszámolójának
elfogadásáról
Napsugár Óvoda óvodai
felvételi
időpontjának
meghatározása

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsabai Sportegyesület 2017. évi
tevékenységéről készült beszámolóját.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az óvodai felvételi előjegyzés alábbi ütemezését:
Felvételi előjegyzés:
2018. április 23. 8.00 - 16.00
2018. április 24. 12.00 - 17.00
2018. április 25. 7.00 - 13.00
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Napsugár Óvoda nyári zárva tartási rendjét az
alábbiak szerint:
Hétszínvirág Tagóvoda: 2018. június 18. napján bezár,
Erdészkerti Tagóvoda:
2018. június 18 – 2018. augusztus
17.
Benedek Elek Óvoda:
2018. július 9
2018.
szeptember 1.
Klotildligeti Tagóvoda: 2018. július 30 - 2018. augusztus
18.
Napsugár Óvoda:
2018. július 9 - 2018. július 27.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Művelődési Információs Központ és Könyvtár 2018. évi
programtervét kéri továbbdolgozni.
A Képviselő-testület a rendezvényekre szánt kiadási
költséget 4.500.000,- Ft-ban határozza meg, a sátorbérlés
összegére további 200.000,- Ft-ot biztosít.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja az IRMÁK Kft. 2017. évi beszámolóját.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester,
Óvodavezető

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester,
Óvodavezető

Határidő:
azonnal

Felelős:
Intézményvezet
ő

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri
az Érdi Tankerületi Központ vezetőjét, hogy készítsen
tájékoztatót a 2018/2019. tanévben induló első osztály
tekintetében.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a

Határidő
2018.
február 20.

Felelős:
polgármester

Határidő:

Felelős:

24/2018. (II.
13.)
számú
határozata

25/2018. (II.
13.)
számú
határozata

Napsugár Óvoda
tartási rendjéről

26/2018. (II.
13.)
számú
határozata

a
MIKK
2018.
programtervének
elfogadásáról

27/2018. (II.
13.)
számú
határozata

az IRMÁK Kft. 2017. évi
beszámolójának
elfogadásáról

28/2018. (II.
13.)
számú
határozata

Érdi Tankerületi Központ
Jókai Mór Általános Iskola
jövőjéről
szóló
tájékoztatójáról
a
MIKK
melletti

29/2018

(II.

zárva

évi

13.)
számú
határozata

épületrész
állagmegóvásáról

30/2018. (II.
13.)
számú
határozata

a piliscsabai 02/1. helyrajzi
számú
ingatlan
értékesítéséről

31/2018. (II.
13.)
számú
határozata

a
szavazatszámláló
bizottság tagjainak és
póttagjainak
megválasztásáról

Polgármestert arra, hogy Piliscsaba 4/3. helyrajzi számú,
MIKK épülete melletti önkormányzati ingatlan (volt asztalos
műhelyek) két egymás melletti helyisége tekintetében az
állagmegóvás vonatkozásában tegyen intézkedéseket, a
soron következő képviselő-testületi ülésre a költségekkel
kapcsolatos előterjesztést nyújtsa be, továbbá a Klarisszaépületben lévő további önkormányzati tulajdonú helyiségek
állagmegóvására kérjen be javaslatokat.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő a Piliscsaba 02/1. helyrajzi
számú külterületi terület értékesítése tárgyában kiírt pályázat
eredményéről az alábbi döntéseket hozza:
1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy Olaj Dávid Péter
és Olaj-Rabóczky Anett (2081 Piliscsaba, Nagybaczoni
Nagy Vilmos u. 17.) 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 Olaj Dávid
Péter és Olaj-Rabóczky Anett (2081 Piliscsaba,
Nagybaczoni Nagy Vilmos u. 17.)
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
nyertes ajánlattevővel történő adásvételi szerződés
aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§
(1) bekezdése, 25.§ alapján a szavazatszámláló bizottság
tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja
meg.
Szavazatszámláló bizottság tagjai:
- Békési Mária
- Csuzdi Csaba Józsefné Pácsonyi Mária
- Duróné Pallos Mária Judit
- Gálffy István András
- Kovács Anita
- Kovácsné Lieber Mária
- Kőkuti Beatrix Hilda
- Matusek Ágnes Eszter

azonnal

polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
2018.
március 19.

Felelős: jegyző /
HVI vezető

32/2018. (II.
a
13.)
számú
határozata

Polgármesteri
Hivatal
köztisztviselőinek
illetmény-emeléséről

- Mészáros Zoltán
- Murner Kinga
- Nyiri Lajosné
- Őri Erzsébet Rozália
- Pálfyné Murner Nóra
- Sárközi Istvánné
- Szudár Mihályné
- Telepó Anna Margit
- Valkóné Csobán Katalin
- Zalczerné Csősz Anna
Szavazatszámláló bizottság póttagjai:
- Bacskai Anikó
- Bereczné Dajka Magdolna
- Bélik Gáborné
- Bicskei Edina
- Dobay-Nagy Annamária
- Gáspár Kristóf
- Hársfalvi Zsolt
- Husvéti Aranka
- Keresztfalvi Noémi Éva
- Keresztfalvi Zsuzsanna Rita
- Németvölgyi Barbara
- Németvölgyi Péterné
- Peregovics Zoltánné
- Takácsné Molenda Klaudia
- Triffné Magyar Andrea
- Szolomaierné Veibel Márta Terézia
- Weszelovszky Dávid Róbert
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek
bérrendezése
érdekében
három
eszközrendszert vegyen figyelembe:
- illetményalap növelése,
- személyi bér megállapítása (azoknál, akiknek az
illetménye nem éri el a minimálbért),
- eltérítés (annak érdekében, hogy meg lehessen
tartani a köztisztviselők besorolás szerinti szolgálati
idejéből,
végzettségéből
adó
illetménykülönbségeket).

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

33/2018. (II.
13.)
számú
határozata

a polgármester 2018. évi
szabadságolási
ütemtervének
jóváhagyásáról

34/2018. (III.
13.)
számú
határozata
35/2018. (III.
13.)
számú
határozata

az átruházott hatáskörben
hozott határozatokról

36/2018. (III.
13.)
számú
határozata
37/2018. (III.
13.)
számú
határozata
38/2018. (III.
13.)
számú
határozata
39/2018. (III.
13.)
számú
határozata

a
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról
szóló
beszámolóról
a
MIKK
2017.
évi
munkájáról
készült
beszámoló elfogadásáról
a
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálat
2017. évi beszámolójának
elfogadásáról
a
Piliscsabai
Cserkészcsapat 2017. évi
beszámolójának
elfogadásáról
aljegyzői
státusz
létrehozásáról

Ezen szempontok figyelembevételével készüljön egy terv és
legyen meghatározva az összeg, amit a 2018. évi
költségvetés tervezésekor figyelembe lehet venni.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 225/C. § (1) – (4) bekezdésére figyelemmel a
polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését a
határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2018. év február havi beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
készült beszámolót.

Határidő:
folyamatos

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Művelődési Információs Központ és Könyvtár
2017. évi munkájáról készült beszámolót a határozat 1.
számú melléklete szerint tartalommal.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2017.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsabai Cserkészcsapat 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

1.) Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy
dönt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § (1) bekezdése alapján a
jegyző által meghatározott feladatok ellátására, a jegyző
helyettesítésére aljegyzői státuszt hoz létre 2018. május 1jétől.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a
Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 19/2014. (X. 27.) önkormányzati
rendelet módosításában foglaltaknak eleget téve az aljegyzői
pályázat kiírásáról a vonatkozó jogszabályoknak

Határidő: 30
napon belül,
a
soron
következő
képviselőtestületi ülés

Felelős:
Polgármester,
Jegyző

40/2018. (III.
13.)
számú
határozata

Piliscsabai Jókai Mór
Általános
Iskola
intézményátszervezéséről

41/2018. (III.
13.)
számú
határozata
42/2018. (III.
13.)
számú
határozata

Piliscsabai Jókai Mór
Általános
Iskola
intézményátszervezéséről
az Irmák Kft ellátási
szerződéséből
adódó
bepótlási kérelemről

43/2018. (III.
13.)
számú
határozata

a Hauck János Német
Nemzetiségi
Általános
Iskola
bővítéséhez
kapcsolódó
tulajdonosi
hozzájárulásról

megfelelően – az önkormányzati rendelet-módosítás
hatálybalépésétől számított 30 napon belül – gondoskodjon.
3.) A Képviselő-testület felkéri továbbá a Jegyzőt, hogy a
2018. évi költségvetési rendelet- tervezet összeállítása során
a Polgármesteri Hivatal állományi létszámába az aljegyzői
státuszt vezesse be és a szükséges bérigényt tervezze be.
4.) A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az
aljegyzői státusz létrehozásából adódó szervezeti
változtatásokat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-én vezesse
át és jóváhagyás végett terjessze elő azokat a soron
következő képviselő-testületi ülésre.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola fenntartója által
tervezett intézményátszervezésről a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3)-(4) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva az alábbi tulajdonosi
véleményt adja:
- elfogadja a tájékoztatást
- támogatja
a
Tankerületi
Központ
intézményátszervezési javaslatát.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja a Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskolában
történő első osztály indítását a 2018/2019. tanévben.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
Irmák Kft. ellátási szerződéséből adódó bepótlás 2018. évi
összegét a 2018. évi költségvetésében 500.000 forintban
határozza meg. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
IRMÁK Kft-vel kötött ellátási szerződést vizsgálja felül.
1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzati tulajdonában álló, Piliscsaba 1878. helyrajzi
számú, Piliscsaba Templom tér 7. alatt található Hauck
János Német Nemzetiségi Általános Iskola pályázat
benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja.
2. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
fentiekben megjelölt fejlesztési célt 5.000.000,- Ft-tal
támogatja. Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás
aláírására.
A fentiek fedezete Piliscsaba Város Önkormányzat és
intézményei 2018. évi Költségvetésében kerüljön tervezésre.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
2018.
március 31.

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

44/2018. (III.
13.)
számú
határozata

médiaszolgáltató
kiválasztásáról

45/2018. (III.
13.)
számú
határozata

a
MIKK
2018.
programtervének
elfogadásáról

46/2018. (III.
13.)
számú
határozata

előirányzat módosításáról

47/2018. (III.
13.)
számú
határozata

Levente utcai óvodaépület
értékesítésének, valamint a
CIB
épület
hasznosításának
előkészítéséről

48/2018. (III.
13.)
számú
határozata

a
Piliscsaba
Város
Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott
pályázatokról
szóló
beszámoló elfogadásáról

évi

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
médiaszolgáltatás tekintetében 2018. április 1. napjától
2019. március 31. napjáig a bekért árajánlatok alapján a
Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft (2092 Budakeszi, Fő
utca 211.) 300.000,- Ft + ÁFA ajánlatát választja és
felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
A szolgáltatás fedezete Piliscsaba Város Önkormányzata
2018. évi költségvetésébe kerüljön tervezésre.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Művelődési Információs Központ és Könyvtár 2018. évi
programtervét a határozat 1. számú melléklete szerinti, de
kizárólag a programelemekre tekintettel, a pénzügyi tételek,
valamint Borversenyre vonatkozó tételek nélkül fogadja el.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a MIKK költségvetése a rendezvények
tekintetében, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon
400.000 forinttal kerül csökkentésre, a borverseny céh egylet
általi megszervezése miatt, valamint a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek a ruhapénzére tervezett összeg
átcsoportosításra kerül az általános tartalékba.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a Levente utcai óvodaépület
vagyonrendeletünkben meghatározott módon történő
értékesítését készítse elő (rendelet módosítás előkészítése,
pályázati kiírás összeállítása, meghirdetése). A javasolt
bruttó eladási érték 38 millió forint.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a CIB banktól bérleti jog
visszavásárlással megszerzett épületrész hasznosítása
tekintetében a szerződés megvalósulása után bérbeadásra
vonatkozó előterjesztést nyújtson be. A bérbeadás
elsősorban pénzintézeti tevékenységre, másodsorban más
tevékenységre vonatkozzon.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott pályázatokról készített beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

49/2018. (III.
13.)
számú
határozata
50/2018. (III.
13.)
számú
határozata
51/2018. (III.
13.)
számú
határozata

a Piliscsabai Céh Egylet
2017. évi beszámolójának
elfogadásáról
a Pilis Televízió 2017. évi
beszámolójának
elfogadásáról
Civil
Alap
pályázat
kiírásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsabai Céh Egylet 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Pilis Televízió 2017. évi tevékenységéről készült
beszámolót.
1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
piliscsabai civil szervezetek Civil Alapból történő
támogatására vonatkozó, az 1. számú mellékletben található
pályázati felhívást elfogadja.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
PIVI
intézményvezet
ő

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

A pályázatok beadási határideje: 2018. április 13.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. május
15.
2. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete adhoc bizottságot hoz létre a pályázatok előzetes
vizsgálatának, bírálatának feladataira.
Ad-Hoc Bizottság tagjai:


52/2018. (III.
13.)
számú
határozata

kátyúzási és
munkálatok
megkezdéséről

útjavítási

53/2018. (III.
13.)
számú
határozata

vis
maior
kivitelezőjének
kiválasztásáról

pályázat

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
Piliscsaba belterületi útjainak 2018. évi kátyúzási és javítási
feladatainak elvégzésére a mellékelt árajánlat alapján a Belpa Kft-t (2081 Piliscsaba Szállás utca 23.) választja.
Fedezete a PIVI intézménynél a szolgáltatási soron szereplő
nettó 4 millió forint. A Képviselő-testület felhatalmazza az
intézményvezetőt a szerződés aláírására a fenti összeg
erejéig.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsaba Árok utca útjavítási munkáinak elvégzésére a
mellékelt árajánlat alapján a Hornyák Kft-t (2890 Tata,
Janek Géza utca 8-10.) választja és felhatalmazza a
Polgármestert a szerződés aláírására 2.182.070,- Ft + ÁFA

54/2018. (III.
13.)
számú
határozata

az
I.
Világháborús
emlékmű-felújítási
pályázatról

55/2018. (III.
13.)
számú
határozata

a Piliscsaba 1225. helyrajzi
számú ingatlan tulajdonba
adásáról

56/2018. (III.
13.)
számú
határozat

fénymásolók
bérleti
szerződéseire
vonatkozó
ajánlat elfogadásáról

57/2018. (III.
13.)
számú
határozata
58/2018. (III.
13.)
számú
határozata

az Önkormányzat 2018. évi
közbeszerzési tervéről

59/2018. (III.
13.)
számú
határozata

a
2017.
évi
Egészségnapról
beszámolóról

Piliscsaba Város arculati
elemeinek
és
szlogenjavaslatainak
pályázati
eredményhirdetéséről
Városi
történő

összeg erejéig.
Fedezete Piliscsaba Város Önkormányzatának 2018. évi
költségvetésének Vis maior pályázat soron szereplő összeg.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy indul az I. Világháborús emlékmű-felújítási
pályázaton, amely keretén belül az emlékművet felújíttatja,
körülbelül 180 fokban elfordíttatja és áthelyezteti.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsaba 1225. helyrajzi számú
önkormányzati ingatlant Máthé Attiláné szentendrei lakos
részére eladja 180.000- Ft-os vételáron.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza Piliscsaba Város Jegyzőjét a fénymásolók
bérleti díjára vonatkozó szerződés aláírása a legjobb
árajánlatot adó céggel.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét a melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a város szlogenje a következő legyen: Piliscsaba.
Örök. Zöld.
2. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert arra, hogy kérje fel a tervezőt, hogy a
2016-ban elkészített arculati elemeit tartalmazó tervezettől
eltérően Piliscsaba címerét hagyja eredeti formájában.
1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az Egészségterv 2017. évi beszámolóját.
2. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyzőn keresztül járjon
utána, hogy a nyersanyagnorma emelésének milyen
lehetőségei vannak.
3. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyzőn keresztül a
közétkeztetésre kiírásra kerülő pályázatnál előzetes
egyeztetést folytasson a szakértőkkel a minőségi javulás
érdekében, valamint tegyen javaslatot arra vonatkozóan,
hogy milyen szempontok kerüljenek beépítésre a

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős: Farkas
András
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

60/2018. (III.
13.)
számú
határozata

Piliscsaba Város 2018. évi
Egészségtervéhez
kapcsolódó
együtt
megállapodás
tervezetekről

61/2018. (III.
13.)
számú
határozata

a Védőnői Szolgálat 2017.
évi
beszámolójának
elfogadásáról

pályázati kiírásba.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a jegyzőt, hogy kísérje figyelemmel a
közétkeztetés, egészséges életmód terjesztése, javítása
tárgyában kiírt pályázati lehetőségeket, azokon való
indulásról tájékoztassa a Humánszolgáltató Bizottságot
és a Képviselő-testületet.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsaba Város Egészségtervéhez kapcsolódó
együttműködési megállapodás-tervezeteket a határozat 1., 2.
és 3. számú mellékletei szerinti tartalommal és
felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.
Fedezete a 2018. évi költségvetés Egészségterv sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Védőnői Szolgálat munkájáról szóló 2017. évi
beszámolót.

62/2018. (III.
13.)
számú
határozata

a Tanoda 2017.
beszámolójának
elfogadásáról

évi

63/2018. (III.
13.)
számú
határozata

Piliscsaba
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselőtestületével
kötendő
együttműködési
megállapodásról
Piliscsaba
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselőtestületével
kötendő
együttműködési
megállapodásról
Piliscsaba
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselőtestületével
kötendő
együttműködési
megállapodásról

4.

64/2018. (III.
13.)
számú
határozata

65/2018. (III.
13.)
számú
határozata

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Tanoda 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.
§ (2) bekezdésére figyelemmel elfogadja az együttműködési
megállapodást Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületével a határozat melléklete szerinti
tartalommal.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.
§ (2) bekezdésére figyelemmel elfogadja az együttműködési
megállapodást Piliscsaba Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületével a határozat melléklete szerinti
tartalommal.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.
§ (2) bekezdésére figyelemmel elfogadja az együttműködési
megállapodást
Piliscsaba
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületével a határozat melléklete
szerinti tartalommal.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

66/2018. (III.
13.)
számú
határozata

Iskola-egészségügyi ellátás
biztosítására
történő
felhívásról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert arra, hogy folytasson tárgyalásokat a
településen praktizáló háziorvosokkal a Dr. Szepesi László
Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolában (2081
Piliscsaba, József Attila utca 2.) történő iskola-orvosi
tevékenység biztosítása érdekében és annak eredményéről a
soron következő képviselő-testületi ülésen számoljon be.

Határidő:
azonnal,
illetve
a
soron
következő
képviselőtestületi ülés

Felelős:
polgármester

67/2018. (III.
13.)
számú
határozata

a NKA - Hangfoglaló
Könnyűzene
Támogató
Program
Kollégium,
valamint a Halmos Béla
Program
Ideiglenes
Kollégium közös, nyílt
pályázati felhíváson való
érvényes
részvétel
tárgyban
NKA
Hangfoglaló
Könnyűzene
Támogató
Program
Kollégium,
valamint a Halmos Béla
Program
Ideiglenes
Kollégium közös, nyílt
pályázatának felelőséről
a Kenderesi út és 10-es
számú
főút
csomópontjának
építése
miatt bevezetésre kerülő
forgalmi szabályokról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a NKA - Hangfoglaló Könnyűzene Támogató
Program Kollégium, valamint a Halmos Béla Program
Ideiglenes Kollégium közös, nyílt pályázaton részt kíván
venni, az abban említett „Zenei koncepció” kidolgozását
támogatja és azt a jövőben hasznosítani kívánja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
pályázat benyújtására.

Határidő:
azonnal

Felelős: Farkas
András
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a NKA - Hangfoglaló Könnyűzene Támogató
Program Kollégium, valamint a Halmos Béla Program
Ideiglenes Kollégium közös, nyílt pályázata tekintetében a
pályázat felelőse Balasi Anikó önkormányzati tanácsadó.

Határidő:
azonnal

Felelős: Farkas
András
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy 2018. március 21. és 2018. május 21. között
balesetvédelmi szempontból az alábbi forgalmi szabályok
kerülnek bevezetésre a Kenderesi út és 10-es számú főút
csomópontjának építése miatt:
- Béla király útja egyirányúsításra kerül az Egyetem
utca irányából a Rét utca irányába az Egyetem utca
és a Rét utca között
- Rét utca egyirányúsításra kerül a Béla király útja ás
a Fő út között a Fő út irányába
- a Rét utca Fő úti csatlakozásánál „kötelező haladási
irány jobbra” tábla kerül kihelyezésre
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsaba 4/2. helyrajzi számú, természetben 2081
Piliscsaba, Templom tér 9. szám alatti ingatlan 283/1033

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

68/2018. (III.
13.)
számú
határozata

69/2018. (III.
13.)
számú
határozata

70/2018. (III.
13.)
számú
határozata

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

megvásárlásáról






71/2018. (III.
13.)
számú
határozata

72/2018. (III.
13.)
számú
határozata

a K007 Kft-vel kötött
egyezségi
megállapodás
közjegyzői
okiratba
foglalásának
jóváhagyásáról
Piliscsabáért Emlékplakett
cím adományozásáról

tulajdoni hányadának megvásárlása ügyében hozott 16/2018.
(II. 13.) számú határozatát (a továbbiakban: Határozat) az
alábbiak szerint módosítja:
A Határozat 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„a szerződéskötést követően történik a vételár első
részletének kifizetése,”
A Határozat 6. bekezdése az alábbiak módosul:
„a birtokbaadás végső határideje: 2018. április 30.”
A Határozat az alábbi mondattal egészül ki:
„Radványi Miklós tulajdonost 2018. évben terhelő reklámés építményadó fizetési kötelezettségét az Önkormányzat
átvállalja.”
A Határozat az alábbi további mondattal egészül ki:
„A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést
közjegyzői okiratba foglalják, melynek költségeit az
Önkormányzat viseli.”
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy az Önkormányzat K007 Kft-vel 2018. január
30. napján kötött közjegyzői okiratba foglalt egyezségi
megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
városi
kitüntető
címek
alapításáról
és
azok
adományozásának rendjéről szóló 22/2016. (X.12.)
önkormányzati rendelet 8. §-ában foglaltak alapján Radó
Ottó István piliscsabai lakos részére a Piliscsabáért
Emlékplakett kitüntető címet adományozza.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

A Német Nemzetiségi Önkormányzat által rendezett
borversenyen kerül átadásra.
73/2018. (III.
13.)
számú
határozata

Piliscsabáért Emlékplakett
adományozásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
városi
kitüntető
címek
alapításáról
és
azok
adományozásának rendjéről szóló 22/2016. (X. 12.)
önkormányzati rendelet 8. §-ában foglaltak alapján
Piliscsabai Sport Egyesület részére a Piliscsabáért
Emlékplakett díjat adományozza.
A díj az Egyesület 90 éves évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségen kerül átadásra.

74/2018. (III.
13.)
számú
határozata

Piliscsabáért Emlékplakett
adományozásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
városi
kitüntető
címek
alapításáról
és
azok
adományozásának rendjéről szóló 22/2016. (X. 12.)
önkormányzati rendelet 8. §-ában foglaltak alapján
javasolja a polgármester részére, hogy Szabó János
piliscsabai lakos részére a Piliscsabáért Emlékplakett díjat
adományozza.
A Képviselő-testület javasolja, hogy az Egyesület 90 éves
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen kerül átadásra.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

75/2018. (III.
13.)
számú
határozata

Piliscsabáért Emlékplakett
adományozásáról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
városi
kitüntető
címek
alapításáról
és
azok
adományozásának rendjéről szóló 22/2016. (X. 12.)
önkormányzati rendelet 8. §-ában foglaltak alapján Mendli
László, a Mezőgazdasági Szakközépiskola volt igazgatója
részére a Piliscsabáért Emlékplakett díjat adományoz.
A díj a Szepesi napon kerül átadásra.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

76/2018. (III.
13.)
számú
határozata

Piliscsaba
Sportolója
adományozásáról

Senior
Díj

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 dr.
Farkas Elek piliscsabai lakos részére a Piliscsaba Senior
Sportolója Díjat adományozza.
A díj az Egészségnapon kerül átadásra.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

77/2018. (III.
13.)
számú
határozata

Piliscsaba
Sportolója
adományozásáról

Junior
Díj

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 Udvari
Zsófia piliscsabai lakos részére a Piliscsaba Junior
Sportolója Díjat adományozza.
A díj az Egészségnapon kerül átadásra.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

78/2018. (III.
13.)
számú
határozata

Piliscsaba Sportolója 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 Triff
Gergely piliscsabai lakos részére a Piliscsaba Sportolója
Díjat adományozza.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

A díj az Egészségnapon kerül átadásra.
79/2018. (III.
13.)
számú
határozata

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

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete B.
I. piliscsabai lakos Piliscsaba Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Humánszolgáltató Bizottságának 4522/2018. számú határozata ellen benyújtott fellebbezését
elutasítja, a Bizottság határozatát helybenhagyja.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

80/2018. (IV.
10.)
számú
határozata

az átruházott hatáskörben
hozott határozatokról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2018. év március havi beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

81/2018. (IV.
10.)
számú
határozata

a
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról
szóló
beszámolóról
a
Budaörsi
Rendőrkapitányság,
Pilisvörösvári
rendőrőrs
2017. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról

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

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Budaörsi Rendőrkapitányság, Pilisvörösvári
rendőrőrs 2017. évi munkájáról szóló beszámolóját.
A Képviselő-testület ezúton köszönetét fejezi ki a
Pilisvörösvári rendőrőrs dolgozóinak, ezen belül is a
Piliscsabán szolgálatot teljesítő rendőröknek a 2017. évben
végzett munkájukért, mellyel nagyban hozzájárultak
Piliscsaba Város közbiztonságának fenntartásához.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsabai Polgárőr Egyesület 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámolót. A Képviselő-testület
köszönetét fejezi ki a Polgárőrségnek és teljes tagságának, a
2017. évben végzett önkéntes munkájukért, mellyel nagyban
hozzájárultak
Piliscsaba
Város
közbiztonságának
fenntartásához.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A Képviselőtestület köszönetét fejezi ki az Önkéntes Tűzoltóságnak és
teljes tagságának, a 2017. évben végzett önkéntes
munkájukért mellyel nagyban hozzájárultak Piliscsaba
Város élet- és vagyonbiztonságának fenntartásához.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

82/2018. (IV.
10.)
számú
határozata

83/2018.
(IV.10.)
számú
határozata

a Piliscsabai Polgárőr
Egyesület
2017.
évi
tevékenységéről
szóló
beszámoló elfogadásáról

84/2018. (IV.
10.)
számú
határozata

a Piliscsabai Önkéntes
Tűzoltó Egyesület 2017. évi
tevékenységéről
szóló
beszámoló elfogadásáról

85/2018. (IV.
10.)
számú

az Esztergomi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság

határozata

2017. évi tevékenységéről
szóló
beszámoló
elfogadásáról

2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

86/2018. (IV.
10.)
számú
határozata

óvodavezetői
megbízás
meghosszabbításáról

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

87/2018. (IV.
10.)
számú
határozata

a Piliscsabai Napsugár
Óvoda Alapító Okiratának
módosításáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Napsugár Óvoda ismételt intézményvezetői megbízásával
kapcsolatban Székely Szilvia személyét illetően egyetértését
fejezi ki, a vezetői megbízását 2018. június 13. napjától
2023. június 12. napjáig meghosszabbítja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy törlésre kerül a Piliscsabai Napsugár Óvoda
Alapító Okiratából a Hétszínvirág tagóvoda, elfogadja a
Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosító okiratát a
melléklet szerinti, valamint az egységes szerkezetű Alapító
Okiratát a melléklet szerinti.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

88/2018. (IV.
10.)
számú
határozata

a MIKK 2018-as zárva
tartási rendjéről

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

89/2018. (IV.
10.)
számú
határozata

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

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MIKK
2018. évi zárva tartási rendjét az alábbiak szerint fogadja el:
 2018. július 23. – 2018. augusztus 10. között
 2018. december 20. – 2019. január 4. között.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott pályázatokról készített beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

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

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

90/2018.
(IV.10.)
számú
határozata
91/2018. (IV.
10.)
számú
határozata

a 2017-2018. telén történt
hó eltakarítási és síkosság
mentesítési
feladatok
ellátásáról
szóló
beszámolóról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a 2017-2018. évi hó eltakarítási és síkosság
mentesítési feladatok elvégzéséről szóló beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

92/2018. (IV.

a 2017-2018. telén történt

1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Határidő:

Felelős:

PIVI

10.)
számú
határozata

hó eltakarítási és síkosság
mentesítési
feladatok
ellátásáról

93/2018. (IV.
10.)
számú
határozata

Hauck
János
Német
Nemzetiségi
Általános
Iskolára
vonatkozó
vagyonkezelési
szerződésről

94/2018. (IV.
10.)
számú
határozata

a
Piliscsabai
ingatlanbérleti
szerződésének
megújításáról

TANODA

felkéri a polgármestert, hogy nyújtson be költségvetési
előirányzat módosítási javaslatokat, amelyekben a
hóeltakarítás valódi összeggel szerepel, és javaslatokat
tartalmaz az összeg fedezetéhez.
2. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri Piliscsaba Város Fejlesztési és Üzemeltetési
Intézmény vezetőjét, hogy kérjen be árajánlatokat a hó
eltakarítást végző vállalkozóktól a 2018-2019-es évre
vonatkozóan.
3. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri Piliscsaba Város Fejlesztési és Üzemeltetési
Intézmény vezetőjét, hogy dolgozzon ki alternatívákat a hó
eltakarítás saját erőből történő megvalósítására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsabai Német Nemzetiségi Önkormányzattal
(székhely: 2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1-3.) kötendő
mellékelt vagyonkezelési szerződést az alábbi kiegészítéssel:
- 7. pont kiegészül az alábbi félmondattal:
„kivéve a vagyonrendelő hozzájárulásával
végzett átalakításokat”
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Tinnye - Piliscsabai Református Társegyházközséggel 2016.
szeptember 14. napján megkötött Erdészkerti házra
vonatkozó szívességi használati szerződést közös
megegyezéssel 2018. január 31. napjával megszünteti.
2. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Magyarországi Református Egyházzal
(székhelye: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.) ingatlanbérleti
szerződést köt az Erdészkerti ház vonatkozásában 2018.
február 1. napjától 2020. január 31. napjáig Tanoda című
projekt megvalósítása céljából a melléklet szerinti
tartalommal.
Felhatalmazza
aláírására.

a

Polgármestert

a

fenti

szerződések

azonnal

vezetője,
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

95/2018. (IV.
10.)
számú
határozata

az
„Önkormányzati
tulajdonú belterületi utak
szilárd burkolattal történő
kiépítésének, felújításának
és
korszerűsítésének
támogatása
gazdaságfejlesztési
céllal
Pest megye területén” című
pályázat
benyújtásához
szükséges
műszaki
dokumentációt
készítő
tervező kiválasztásáról

96/2018. (IV.
10.)
számú
határozata

tűzifa szállítására irányuló
vállalkozási szerződésről

97/2018. (IV.
10.)
számú
határozata

Iskola-egészségügyi ellátás
biztosításáról a Dr. Szepesi
László
Mezőgazdasági,
Erdészeti
Szakközépiskolában

98/2018. (IV.
10.)
számú
határozata

a Levente utca 13. szám
alatti
ingatlan
értékesítéséről

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 pályázat benyújtásához szükséges
műszaki dokumentáció – a Hársfa utca vonatkozásában az
útburkolat és járda kiviteli terveinek, a József Attila utca
vonatkozásában a MÁV átjárótól a Szent István útig terjedő
szakaszon az útburkolat kiviteli terveinek – elkészítésével, a
beérkezett ajánlatok alapján az Útvonal Kft-t (2500
Esztergom, Sugár u. 11.) bízza meg. A tervezési díjat
Piliscsaba Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
fejlesztési céltartalék soráról biztosítja és felkéri a
Polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy tűzifa szállításra irányuló vállalkozási szerződést
köt – a 2017. november 16. napján megkötött szerződésben
foglalt tartalommal – 2018. május 1. napjától 2019. április
30. napjáig terjedő időszakra a Szántó Tree Kft-vel
(Piliscsaba, Hosszúrét út 14.) bruttó 43.000,- Ft/ erdei m3
összegben, melynek forrása a 2018. évi költségvetés
szociális sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy dr. Maradi Attila gyermekorvossal 2018.
augusztus 31-ig terjedő időszakra szerződést köt bruttó
35.000,- Ft/ hó összegben Dr. Szepesi László
Mezőgazdasági, Erdészeti Szakközépiskolában ellátandó
iskola–egészségügyi ellátás céljából, oly módon, hogy a
szerződésben a teljes gyereklétszám szűrése szerepeljen.
A megbízási díj forrása a 2018. évi költségvetés szolgáltatás
sora.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
megbízási szerződés aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Levente utca 13. szám alatti 211. helyrajzi
számú önkormányzati tulajdonú ingatlant értékesíti, az
ingatlan értékesítésére vonatkozóan a melléklet szerinti
tartalommal pályázati kiírást tesz közé, az alábbi
módosításokkal:

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

99/2018. (IV.
10.)
számú
határozata

- beadási határidő: 2018. május 28. 10.00 óra
- pályázatok bontása: 2018. május 28. 13.00 óra
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsabai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 130/2014. (VI.17.) számú határozatát
hatályon kívül helyezi és elfogadja a Piliscsabai
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát
a határozat melléklete szerint, az alábbi kiegészítésekkel:

a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési
Szabályzatának
elfogadásáról

-

-

-

-

100/2018 (IV.
10)
számú
határozata

Lakossági
Fórum
Esztergom – M1 autópálya
közúti kapcsolat fejlesztése
tárgyban

101/2018. (IV.
10.)
számú
határozata

megbízási
kötéséről
Mészáros,

szerződés
a
Kelemen,
Sándor
és

I. rész 3. pontjának első mondata az alábbiakra
módosuljon: „A Hivatal jogállása: a hivatal önálló jogi
személyiséggel rendelkező, önállóan működő, gazdasági
szervezettel rendelkező költségvetési szerv.”
I. rész 7. pontjában a 2004. évi CXL. törvény helyett
„2016 évi CL törvény az általános közigazgatási
rendtartásról” szerepeljen
I. rész 9. pontjából törlésre kerül a Piliscsaba Város
Önkormányzata
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálata (2081 Piliscsaba, Templom tér 13.)
III. rész 1. g) pontjában törlésre kerül „mezőőr”
IV. rész 7. a) pontja kiegészül az „aljegyző”-vel
V. rész 6. pontjában a „helyi” szó módosul „piliscsabai”
–ra
II. rész 2.b) pontjában, a III rész 1.a) pontjában, valamint
a III rész 1.c) pontjában „osztályvezető” szó módosul
„aljegyző és osztályvezető”–re
Piliscsaba Város Képviselő-testülete megtárgyalta az
„„Esztergom – M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése
Tanulmányterv, Megvalósíthatósági tanulmány, KHT,
valamint engedélyezési és kiviteli terv elkészítése” kapcsán
Lakossági Fórumösszehívása” napirendi pontot és felkéri a
polgármestert, hogy 2018. április 26-án 19 órára a fenti
tárgyban lakossági fórumot hívjon össze. A lakossági fórum
helyszíne a Művelődési Információs Központ és Könyvtár.
A lakossági fórumot a város hivatalos honlapján, hivatalos
Facebook oldalán tegye közzé.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi
Irodával megbízási szerződést köt a határozat 1. számú

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Társai Ügyvédi irodával

102/2018. (IV.
19.)
számú
határozata

103 /2018.
(IV.
26.)
számú
határozata
104
/2018.
(IV.
26.)
számú
határozata

az
„Önkormányzati
tulajdonú belterületi utak
szilárd burkolattal történő
kiépítésének, felújításának
és
korszerűsítésének
támogatása
gazdaságfejlesztési
céllal
Pest megye területén” című
pályázat
benyújtásához
szükséges
műszaki
tartalom meghatározásáról
és a pályázaton való
indulásról

melléklete szerinti tartalommal, valamint felhatalmazza a
Polgármestert a szerződés aláírására.
A megbízási díj fedezete a 2018. évi költségvetés általános
tartalék tartalék sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy indulni kíván az „Önkormányzati tulajdonú
belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének,
felújításának
és
korszerűsítésének
támogatása
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című
pályázaton.

Határidő:
azonnal

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

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért
felelős: Jegyző
Végrehajtás
előkészítésért

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 pályázat benyújtásához szükséges
műszaki tartalom a mellékletben szereplő tervezett költségek
figyelembevételével az alábbiak szerint alakul:
- Bartók Béla út útépítés
- Kinizsi Pál utca
- Zrínyi Miklós utca
- Iskola utca
- Hársfa utca

102/2018 (IV. 19.) számú
határozat hatályon kívül
helyezéséről

A pályázatban szereplő önerő összege: 7.894.737,- Ft.
Piliscsaba Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséből
biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat
határidőre történő benyújtására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy 102/2018 (IV. 19.) számú határozatát hatályon
kívül helyezi a mai nappal.

az
„Önkormányzati
tulajdonú belterületi utak
szilárd burkolattal történő
kiépítésének, felújításának
és
korszerűsítésének
támogatása

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy indulni kíván az „Önkormányzati tulajdonú
belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének,
felújításának
és
korszerűsítésének
támogatása
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című
pályázaton.

gazdaságfejlesztési
céllal
Pest megye területén” című
pályázat
benyújtásához
szükséges
műszaki
tartalom meghatározásáról
és a pályázaton való
indulásról

105
/2018.
(IV.
26.)
számú
határozata

az
„Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések támogatására”
című
pályázat
benyújtásához szükséges
műszaki
tartalom
meghatározásáról és a
pályázaton való indulásról

felelős:
Fejlesztési
és
Üzemeltetési
intézményvezet
ő

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 pályázat benyújtásához szükséges
műszaki tartalom a mellékletben szereplő tervezett költségek
figyelembevételével az alábbiak szerint alakul:
Bartók Béla út útépítés
Kinizsi Pál utca
Zrínyi Miklós utca
Iskola utca (útépítés)
József Attila utca (I. ütem)
A pályázatban szereplő önerő összege: 7.894.737,-Ft.
Piliscsaba Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséből
biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat
határidőre történő benyújtására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy indulni kíván az Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázaton.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására” című pályázat benyújtásához
szükséges műszaki tartalom az alábbiak szerint alakul:
-

Szent László Király útja és József Attila út Deák
Ferenc út felé 130 fm-en útfelújítás.
Hársfa utca a Bajcsy- Zs. úttól a Levente utcáig 120
fm-en útfelújítás
Béla Király úton a Bajcsy – Zs. úttól a Kinizsi utcáig
55 fm-en járda felújítás.

A pályázatban szereplő önerő összege: 2.647.059,- Ft.
Piliscsaba Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséből
biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat
határidőre történő benyújtására.

Határidő:
azonnal

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

106
/2018.
(IV.
26.)
számú
határozata

Piliscsabai
Sportegyesülettel kötendő
együttműködési
megállapodásról

107/2018. (IV.
26.)
számú
határozata

a

Piliscsabai
Sportegyesülettel
kötendő
együttműködési
megállapodásról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsabai Sportegyesülettel kötendő
együttműködési megállapodás tervezetet az előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti tartalommal. Az alábbi
módosításokkal:
- Az 1.3-ban kerüljön törlésre a „pályavilágítás” szó.
- A 2.3-ban a „kívánnak elkölteni” módosuljon
„ingatlanra költik” szókapcsolatra.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tulajdonosi hozzájárulását adja a piliscsabai 1212
helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon a
kezelő Piliscsabai Sportegyesület, építési, korszerűsítési
munkákat végeztessen, arra pályázatot nyújtson be.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárulását adja, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben a beruházás
üzembe helyezését követő 30 napon belül a Magyar
Állam javára az ingatlan nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön
bejegyzésre.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy Piliscsaba Város
Önkormányzat nevében Farkas András polgármester
induljon a WIFI 4EU pályázaton, és hogy a pályázati
részvételhez szükséges nyilatkozatot aláírja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy támogatja az Esztergom - M1 autópálya közötti
közúti kapcsolat kialakítását az ismertetett nyomvonalfolyosó felhasználásával, azon belül a nyomvonalváltozatok
tekintetében állást nem foglal.
Piliscsaba Város elsődleges érdeke, hogy a tehergépjárműforgalom csökkenjen a város belterületén, és Piliscsaba
közigazgatási területén, valamint annak közvetlen
környezetében a természeti és épített környezet ne sérüljön.
Piliscsaba Város támogatja az Esztergom-M1 autópálya
közötti közúti kapcsolat mielőbbi létesítését azzal, hogy:
1. a Piliscsaba-Tinnye elkerülő I. és II. ütem egy

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős: Farkas
András

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

2.

108/2018 (V.
7.)
számú
határozata

a WIFI 4EU pályázaton
való részvételről

109/2018. (V.
7.)
számú
határozata

javaslat az Esztergom-M1
autópálya közötti közúti
kapcsolat véleményezése
tárgyában

2.

3.

110/2018. (V.
15.)
számú
határozata
111/2018. (V.
15.)
számú
határozata
112/2018. (V.
15.)
számú
határozata
113/2018. (V.
15.)
számú
határozata

az átruházott hatáskörben
hozott határozatokról
a
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról
szóló
beszámolóról
a SZIGÜ Kft. 2017. évi
temetőüzemeltetési
tevékenységéről
készült
beszámolójáról
az óvodai beiratkozásról
készült
beszámoló
elfogadásáról

ütemben valósuljon meg úgy, hogy a Natura 2000
érintett terület környezetében a (6+500) – (8+500)
km szelvények között felszín alatti (pl. alagút)
nyomvonalvezetéssel kerüljön kiépítésre, továbbá
javasolja új nyomvonal vizsgálatát Piliscsaba lőtér,
080/4 hrsz-ú ingatlan érintésével a kedvező
domborzati viszonyok figyelembevétele okán.
amennyiben csak Piliscsaba-Tinnye elkerülő I.
ütem valósul meg az Esztergom-M1 autópálya
közötti közúti kapcsolattal egy időben, abban az
esetben Piliscsabán belterületi összekötő út épüljön
a
településmagot nyugatról
elkerülve új
nyomvonalon a 1133 j. másodrendű út és a 10. sz
főút között, a 10. sz. főút –i csatlakozás
tekintetében körforgalmú csomópont kialakítással a
Hosszú réti iparterület és a településmag határán.
Az új nyomvonal biztosítson kapcsolatot a Vár
utcai iparterület részére.
Valamint Piliscsaba teljes területén a 7,5t
össztömeget meghaladó átmenő teherforgalom
kerüljön tiltásra.

Piliscsaba Város Képviselő-testülete vállalja, hogy a Város
településrendezési eszközeit, a tervezett utak kialakítása
érdekében módosítja.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2018. 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 a SZIGÜ Kft. 2017. évi temetőüzemeltetési
tevékenységéről készült beszámolóját.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az óvodai beiratkozásról készült beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

114/2018. (V.
15.)
számú
határozata

a Csaba-napok 2018. évi
előkészületeinek
beszámolójáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a Csaba-napok 2018. évi előkészületeiről szóló
beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

115/2018. (V.
15.)
számú
határozata

a Piliscsabai Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat
élelmiszermentési pályázat
keretében
végzett
tevékenységéről
készült
beszámolójáról
az
önkormányzat
gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi
feladatainak
átfogó
értékelése a 2017. évre
vonatkozóan
a 2081 Piliscsaba, Szent
István király útja 32.
számú, 1041/2. helyrajzi
számú ingatlan használati
szerződéséről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat élelmiszermentési pályázat keretében végzett
tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2017. évre vonatkozó átfogó
értékelését.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 2081 Piliscsaba, Szent István király útja 32.
számú, 1041/2. helyrajzi számú ingatlan használati
szerződését a mellékelt változási vázrajz alapján a melléklet
szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a
polgármestert a használati szerződés aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 2081 Piliscsaba, Szent István király útja 32.
számú, 1041/2. helyrajzi számú ingatlan 1/2-ed tulajdoni
hányadát értékesítés céljából meghirdeti, az ingatlan
értékesítésére vonatkozóan a melléklet szerinti tartalommal
pályázati kiírást tesz közé.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott pályázatokról készített beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat 2017. évi belső
ellenőri jelentését.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a „Testvértelepülési programok és
együttműködések” című pályázat megvalósításához

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

116/2018. (V.
15.)
számú
határozata

117/2018. (V.
15.)
számú
határozata

118/2018. (V.
15.)
számú
határozata

a 2081 Piliscsaba, Szent
István király útja 32.
számú, 1041/2. helyrajzi
számú
ingatlanrész
értékesítéséről

119/2018. (V.
15.)
számú
határozata

a
Piliscsaba
Város
Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott
pályázatokról
szóló
beszámoló elfogadásáról
a belső ellenőri jelentésről

120/2018. (V.
15.)
számú
határozata
121/2018. (V.
15.)
számú
határozata

a
Bethlen
Gábor
–
Testvértelepülési pályázat
– pénzügyi tervéről

122/2018. (V.
15.)
számú
határozata

a
Dévényi
Antal
Sportközpont
felújítási
munkáit végző vállalkozó
kiválasztásáról

123/2018. (V.
15.)
számú
határozata

2018. évi Egészségtervéhez
kapcsolódó
együttműködési
megállapodás tervezetről

124/2018. (V.
15.)
számú
határozata

2018. évi Egészségtervéhez
kapcsolódó
együttműködési
megállapodás tervezetről

125/2018. (V.
15.)
számú
határozata

Fakataszter elkészítéséről

126/2018. (V.
15.)
számú
határozata

a Civil Alap
elbírálásáról

pályázat

szükséges önkormányzati forrást az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének testvértelepülési soráról 200.000,- Ft-ig
biztosítja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Dévényi Antal sporttelep épületének (Piliscsaba 1212. hrsz.)
felújítására a beérkezett ajánlatok alapján a Bel-Pa Kft-t
(2081 Piliscsaba, Szállás utca 23/a) választja, és
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására, a kivitelezési határidő 2018. augusztus 31. napja.
A kivitelezés összegét az elnyert pályázati támogatáson felül
(19.963.604.- Ft) Piliscsaba Város Önkormányzatának 2018.
évi költségvetésének Beruházások soráról biztosítja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsaba Város Egészségtervéhez kapcsolódó
PRO VITALITAS Egészségügyi és Humánpolitikai
Szolgáltató Betéti Társasággal (1123 Budapest, Kékgolyó
utca 15/b.) kötendő, melléklet szerinti együttműködési
megállapodás-tervezetet és felhatalmazza a polgármestert
annak aláírására.
Fedezete a 2018. évi költségvetés Egészségterv sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza az Alpolgármestert az Egészségtervre
elkülönített összeg felhasználására, év végi elszámolással.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert,hogy a Németh-Alpin
Parképítő Bt-vel (2081 Piliscsaba, Béla király u. 92/C)
szerződést kössön fakataszter elkészítésére bruttó
2.800.000,- forint értékben. A szerződés fedezete a teljesítést
figyelembe véve a 2019. évi költségvetés.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
piliscsabai civil szervezetek Civil Alapból történő 2018. évi
támogatásával kapcsolatban úgy dönt, hogy a következő
pályázók számára az alábbi összegek kerülnek kifizetésre:
Rendezvények tekintetében:
Csabagyöngye
Környezetvédelmi
Érdekvédelmi Egyesület

100.000,- Ft

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba - Garancstető Érdekvédelmi
Egyesület
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

100.000,- Ft

Magdolna-Völgy Egyesület
Piliscsabai Hétszínvirág Óvoda
Piliscsabai Táncház Egyesület
Iosephinum Fejlesztéséért Alapítvány

99.000,- Ft
84.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000, - Ft

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

Köztéri karbantartás tekintetében:
Csabagyöngye
Érdekvédelmi Egyesület

Környezetvédelmi

Piliscsabai Németek Kulturális Egyesülete
Piliscsabai „Klotildliget”
Természetvédő Egyesület

127/2018. (V.
15.)
számú
határozata

a Vöröskereszt Piliscsaba
Alapszervezete
részére
történő kifizetés

128/2018. (V.

a Piliscsaba, Iskola utca

Községszépítő

100.000,- Ft
100.000,- Ft

és

100.000,- Ft

Továbbá a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Piliscsaba
Vöröskereszt Alapszervezet (1191 Budapest, Bikszádi utca
43.) pályázatát elutasítja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a támogatások soron belül külön sorra kerül
100.000,- Ft a Vöröskereszt Piliscsabai Alapszervezete
részére, amely véradások szervezésre kerül kifizetésre külön
megállapodás alapján, felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Forrása a 2018 évi költségvetés Támogatások-Civil pályázat
sora.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:

Felelős:

15.)
számú
határozata

útépítési és vízelvezetési
egyesített
tervdokumentációjának
elkészítésére

129/2018. (V.
15.)
számú
határozata

Szabó Imre kérelméről

130/2018. (V.
15.)
számú
határozata

Szabó Imre kérelméről

131/2018. (V.
15.)
számú
határozata

ingatlan árverésen történő
részvételről

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
felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés
aláírására.
A szerződés összege, Piliscsaba Város Önkormányzata
2018. évi költségvetésének „Általános tartalék” soráról
biztosítható.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fundamenta Lakáskasza
Zrt. (1027 Budapest, Tölgyfa utca 24.) részére 2.350.000
forint értékű jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Piliscsaba
Város Önkormányzat javára bejegyzett zálogjog mögé a
Szabó Imre tulajdonában álló, természetben a Piliscsaba, Fő
út 123. szám alatti, 1256. helyrajzi számú ingatlan
vonatkozásában.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul a Szabó Imre tulajdonában álló, természetben a
Piliscsaba, Fő út 123. szám alatti, 1256. helyrajzi számú
ingatlan vonatkozásában a Piliscsaba Város Önkormányzatát
megillető vételár-tartozás egyösszegű kifizetéséhez. Fenti
tulajdonos a végtörlesztés biztosítékaként tartozáselismerő
nyilatkozatban vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben
fennálló vételár-hátralékát 120 napon belül megfizeti
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy indul a piliscsabai 3548/4. helyrajzi számú
ingatlan értékesítésére a Bencze és Bencze Végrehajtó Iroda
által 062.V.0143/2009/129. számon kiírt elektronikus
árverésen.
Az Önkormányzat nevében megtehető legmagasabb
licitösszeg: 6 millió forint
A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt és az
Aljegyzőt aa fenti licitösszegig az elektronikus árverésen
történő vételi ajánlat benyújtására.
Licitnyertesség esetén az ingatlan vételárából 4 milliót az
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének a fejlesztési
céltartalék templomtorony sora, 2 milliót az általános
tartalék sora terhére kell megfizetni.

azonnal

polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

132/2018. (VI.
12.)
számú
határozata
133/2018. (VI.
12.)
számú
határozata
134/2018. (VI.
12.)
számú
határozata
135/2018. (VI.
12.)
számú
határozata

az átruházott hatáskörben
hozott határozatokról
a
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról
szóló
beszámolóról
Fekete
Magdolna
logopédus beszámolójáról
a logopédiai
elfogadásáról

szerződés

136/2018. (VI.
12.)
számú
határozata

a Piliscsabai TANODA
helyiségének kialakításáról

137/2018. (VI.
12.)
számú
határozata

CIB
Bank
helyiségeinek
felhasználásáról

138/2018. (VI.
12.)
számú
határozata

a
Piliscsaba
Város
Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott
pályázatokról
szóló
beszámoló elfogadásáról
a piliscsabai belterületi

139/2018. (VI.

volt

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2018. 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 Fekete
Magdolna logopédus beszámolóját elfogadja.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
logopédiai szolgáltatás tekintetében, a 2018/2019. tanévre a
bekért árajánlatok alapján Fekete Magdolna (2097
Pilisborosjenő, Szent Donát utca 83.) árajánlatát választja és
felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti
megbízási szerződés aláírására.
A szolgáltatás fedezete Piliscsaba Város Önkormányzata
2018. évi költségvetésének az önkormányzat szolgáltatási
kiadások sora.
Piliscsaba Város Képviselő Testülete támogatja, hogy a
Tanoda bővítése az Erdészkertben, a Családsegítő Szolgálat
volt épületében valósuljon meg. A szükséges felújításokat a
PIVI vállalkozói adományok felhasználásával rendleje meg
és végeztesse el.
Piliscsaba Város Képviselő Testülete felkéri a polgármestert,
hogy a CIB Bank volt helyiségeinek felhasználására
vonatkozóan egy lehetséges alternatívaként a soron
következő FEB ülésig dolgozza ki a Civil tér funkciót,
amelyben a nemzetiségek és civil szervezetek
működhetnének, illetve egy olyan alternatívát, ami a
helyiség pénzintézet számára történő meghirdetésére
vonatkozik
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott pályázatokról készített beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
következő
ülés

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:

Felelős:

12.)
számú
határozata
140/2018. (VI.
12.)
számú
határozata
141/2018. (VI.
12.)
számú
határozata

utak
kátyúzási
munkálatainak
beszámolójáról
az adóhatóság 2018. I.
negyedévi adó-és behajtási
tevékenységéről
szóló
tájékoztatás elfogadásáról
a költségvetés módosításra
vonatkozó javaslatról

142/2018. (VI.
12.)
számú
határozata

Helyi
Esélyegyenlőségi
Program
hatályban
tartásáról

143/2018. (VI.
12.)
számú
határozata
144/2018. (VI.
12.)
számú
határozata

a
SILÓ
Evangélikus
Szeretetszolgálat
kérelméről
a
közétkeztetési
szolgáltatás ellátását végző
vállalkozás kiválasztására
vonatkozó eljárásról

145/2017. (VI.

a

közétkeztetési

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a piliscsabai belterületi utak 2018. évi kátyúzási
munkálatairól szóló beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az adóhatóság a 2018. I. negyedévi adó- és
behajtási tevékenységéről szóló tájékoztatását.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
költségvetés 20 millió forinttal történő csökkentésére
vonatkozó módosítás kidolgozásáról szóló határozati
javaslatot nem támogatta.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4)
bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve a Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról szóló
141/2013. (VII. 9.) számú határozatával elfogadott Helyi
Esélyegyenlőségi Programot 2018. december 31. napjáig
hatályban tartja.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a SILÓ
Evangélikus Szeretetszolgálattal ellátási szerződésre
vonatkozó kérelmét forráshiány miatt elutasítja.
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, azzal a kikötéssel, hogy a nyersanyagárat kell
feltüntetni.
A Képviselő-testület javasolja, hogy az ajánlattételi felhívás
az alábbi vállalkozások részére kerüljön elküldésre:
- 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

azonnal

polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:

Felelős:

12.)
számú
határozata

ajánlattétel
ideiglenes
létrehozásáról

bíráló
bizottság

146/2018. (VI.
12.)
számú
határozata

az
Erdészkerti
játszótérépítés
kivitelezőjének
kiválasztásáról

147/2018. (VI.
12.)
számú
határozata

az Erdészkerti játszótér
szabályzatáról

148/2018. (VI.
12.)
számú
határozata

a Vasút utcai csatorna- és
járdaépítés kivitelezőjének
kiválasztásáról

149/2018. (VI.
12.)
számú
határozata

a CIB Bank Zrt-vel kötött
használati
szerződés
megszüntetéséről

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
- külső közétkeztetési szakértő - dr. Benda Judit
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
Erdészkerti játszótér építésének kivitelezésére az IPS
Gyermekszem Kft-t (2084 Pilisszentiván, Hársfa utca 2/A.)
bízza meg.
A kivitelezés összegét, amely bruttó 9.160.396,- Ft
Piliscsaba Város 2018. évi költségvetésének Beruházások,
játszótér kialakításának soráról biztosítja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri
jegyzőt, hogy a következő Képviselő-testületi ülésre az új
Erdészkerti játszótérre vonatkozó játszótéri szabályzat
kerüljön elkészítésre.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vasút
utcai csatorna- és járdaépítés kivitelezésére a WLE Kft-t
(6724 Szeged, Teréz utca 11., levelezési cím 1506 Budapest
Pf.: 14) választja. A kivitelezés összegét, amely bruttó
31.649.427,- Ft Piliscsaba Város 2018. évi költségvetésének
Bajcsy-Zsilinszky – Vasút utca közmű rekonstrukció,
útépítés, csatornázás, járdaépítés soráról biztosítja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az 1996. május 21-én az Inter-Európa – majd CIB
Bank néven továbbműködő – Bankkal a 2081 Piliscsaba,
Kinizsi Pál utca 1-3. szám alatt található fiókjának

azonnal

polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
következő
Képviselőtestületi ülés
Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Felelős:
polgármester

150/2018. (VI.
12.)
számú
határozata

a CIB Bank Zrt-vel ATM
készpénzkiadó automata
működtetésére vonatkozó
együttműködési
megállapodás
elfogadásáról

151/2018. (VI.
12.)
számú
határozata
152/2018. (VI.
12.)
számú
határozata

Bethlen pályázat pénzügyi
elszámolásának felelősének
kinevezéséről
az önkormányzati utak
felújításának tervéről

használatára kötött bérleti szerződést megszüntető
megállapodás tervezetet a melléklet szerinti tartalommal, és
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
A fenti bérleti jog megváltás összegének fedezete Piliscsaba
Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
beruházások sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a CIB Bank Zrt. 2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca
1-3. szám alatt található volt fiókja melletti ATM
készpénzkiadó
automata
üzemeltetésére
vonatkozó
együttműködési megállapodás tervezetet – a határozat
melléklete szerinti tartalommal – és felhatalmazza a
polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Bethlen Alap pályázatra vonatkozó pénzügyi elszámolás
felelősének a Polgármestert jelöli ki.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzati kezelésű utakra vonatkozóan az Piliscsaba
Város Önkormányzat 2019. és 2020. években tervezett
útfelújítási beruházásairól az alábbiak szerint tájékoztatja a
DMRV Zrt.:
Piliscsaba Város Önkormányzat 2019 – 2020 évek között az
alábbi önkormányzati utak felújítását tervezi:
1. Bartók Béla út
2. Kinizsi Pál utca
3. Zrínyi Miklós utca
4. Iskola utca
5. József Attila utca
6. Szent László Király útja
7. Hársfa utca
8. Béla király útja
9. Szállás utca
10. Liszt Ferenc utca
11. Kálmán király útjának József Attila utca és
Széchenyi utca közötti szakasz
12. Mátyás király út
13. Csévi út
14. Árok utca
15. Máriapark utca

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

16. Kenderesi út
17. Egyetem utca
153/2018.
(VI.
12.)
számú
határozata

Piliscsaba
Kiadvány
tárgyában

Fejlesztése
összeállítása

154
/2018.
(VI.
12.)
számú
határozata

129/2018. (V. 15.) számú
határozat hatályon kívül
helyezéséről

Piliscsaba Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
elkészíti Piliscsaba fejlesztési Kiadványát.
A Képviselő-testület a Kiadvány elkészítése érdekében az
alábbi intézkedésekről határoz:
1. felhatalmazza
átruházott
hatáskörben
a
Településfejlesztési,
Üzemeltetési,
Környezetvédelmi és Informatikai Bizottságot
a Kiadvány elkészítéséhez szükséges mindennemű
döntési és operatív feladat ellátásra, megbízások
kiadására és azok teljesülésének ellenőrzésére a
Polgármester aláírási jogát fenntartva,
2. kijelöl Témafelelőst, a FEB elnök személyében és
Szakmai felelőst a Főépítész személyében,
3. kijelöli a FEB-t a szakmai munka támogatására,
4. kijelöl egy 3 fős stratégiai döntéshozó
munkacsoportot
a
hatékony
munkavégzés
érdekében, az alábbi személyek tekintetében:
a. Témafelelős, Styevola István,
b. Polgármester, Farkas András
c. FEB által delegált tag, Koós Gábor.
5. felhatalmazza a Szakmai felelőst a partnerségi
egyeztetés megszervezésére és lebonyolítására,
6. felhatalmazza a Témafelelőst a szükséges előzetes
tárgyalások lefolytatására és a döntéshozók részére
a Kiadvány bemutatására,
7. előírja a Kiadvány elkészítésében részt vevők
számára az elkészítés idejére Titoktartási nyilatkozat
megtételét.
A kiadvány elkészítéséhez szükséges forrást Piliscsaba
Város 2018. évi költségvetésének Működési céltartalék
Fejlesztési projekt előkészítési alap sora tartalmazza
3.000.000,-Ft értékben.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy 129/2018 (V. 15.) számú határozatát hatályon
kívül helyezi a mai nappal.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

155/2018. (VI.
12.)
számú
határozata

Szabó Imre kérelméről

156/2018. (VI.
18.)
számú
határozata

aszfaltozási munkálatokról
Piliscsaba
közigazgatási
területén belül

157/2018. (VI.
11.)
számú
határozata

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

158/2018.
(VII.
3.)
számú
határozata

vis
maior
munkálatainak
kivitelezőjével
Vállalkozói
módosításáról

159/2018.

az

I.

pályázat
kötött
szerződés

Világháború

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fundamenta Lakáskasza
Zrt. (1027 Budapest, Tölgyfa utca 24.) részére 3.060.000
forint értékű jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Piliscsaba
Város Önkormányzat javára bejegyzett zálogjog mögé a
Szabó Imre tulajdonában álló, természetben a Piliscsaba, Fő
út 123. szám alatti, 1256. helyrajzi számú ingatlan
vonatkozásában.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsaba belterületi útjai közül a Mátyás
király útja Deák Ferenc utca és Kossuth Lajos utca közötti
szakaszát és a Mátyás közhöz való bekötés útfelújítási,
aszfaltozási munkálatainak elvégzésére a Főút Aszfalt Kft-t
(1097 Budapest Illatos út 19-21.) választja.
Fedezet az önkormányzat költségvetésében a rendelet 11. sz.
– Tartalékállomány - mellékletben Templomtorony címén
meghatározott szolgáltatási soron szereplő bruttó 4 millió
forint és a Pilisvörösvári Rendőrőrs építésére meghatározott
szolgáltatási soron szereplő bruttó 1.5 millió forint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
szerződés aláírására a fenti összeg erejéig.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsaba 2140. hrsz-ú, természetben
Piliscsaba, Garancsi utca 4. szám alatti ingatlan, Győrffi
Lajos tulajdonában álló 196/1200 tulajdoni hányada
vonatkozásában a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 5:81 § - ban biztosított – harmadik személlyel
szemben fennálló – elővásárlási jogával nem kíván élni.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert 2018. április 12. napján a
Hornyák Kft-vel (2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.) aláírt
vállalkozási szerződés melléklet szerinti 1. számú
módosításának aláírására.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős: Jegyző

Határidő:
azonnal

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy

Határidő:

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

(VII.
3.)
számú
határozata

történelmi emlékeit őrző
emlékművek
rendbetételére,
renoválására,
helyreállítására,
új
emlékművek felállítására
elnevezésű
pályázat
kivitelezőjének
kiválasztásáról
és
a
pályázat önerejéről

160/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata
161/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata
162/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata

az átruházott hatáskörben
hozott határozatokról

163/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata
164/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata

a lejárt határidejű
határozatok
végrehajtásáról szóló
beszámolóról
a városi térfigyelő rendszer
bővítéséről

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

dönt, hogy az I. Világháborús emlékmű-felújítására a
legkedvezőbb ajánlatot adó Deér Zoltán vállalkozóval
szerződést köt bruttó 3.972.827,- Ft értékben. A kivitelezési
szerződés aláírására a Támogatási szerződés megkötése után
kerül sor.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Az pályázat megvalósításához szükséges bruttó 1.500.000,Ft önerőből 1 millió forint Piliscsaba Város Önkormányzata
2018. évi költségvetésének fejlesztési céltartalék I.
Világháborús Emlékmű áthelyezés sorának, valamint
500.000 Ft az fejlesztési céltartalék Pilisvörösvári Rendőrőrs
építésére meghatározott sorának a terhére biztosítható.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2018. év június havi beszámolót.

azonnal

Polgármester

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 úgy
határoz, hogy a közterületi kamerarendszer fejlesztésére és
bővítésére a bekért árajánlatok alapján a B-Angel Kft. (2081
Piliscsaba, Fő utca 104.) kivitelezőt választja bruttó
2.750.304,- Ft értékben, és felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozási szerződés aláírásra.
A beruházás fedezetére Piliscsaba Város Önkormányzatának
2018. évi költségvetés Fejlesztési céltartalék közterületi
kamerarendszer sora szolgál.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott pályázatokról készített beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester
Végrehatásért
felelős: Győri
Gábor
PIVI
intézményvezet
ő

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a városüzemeltetési feladatkör negyedéves
munkájáról szóló intézményi beszámoló elfogadását.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Páduai Szent Antal Általános Iskola Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola 2017-2018. tanévi tájékoztatóját
elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jókai
Mór Általános Iskola 2017-2018. tanévi tájékoztatóját
elfogadja.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

a Hauck János Német
Nemzetiségi Iskola
2016-2017. tanévi
tájékoztatójáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hauck
János Német Nemzetiségi Iskola 2017-2018. tanévi
tájékoztatóját elfogadja.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

a Piliscsabai Napsugár
Óvoda 2017-2018. tanévi
beszámolójáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsabai Napsugár Óvoda 2017-2018. tanévi beszámolóját
elfogadja.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

a Piliscsabai Szent László
Óvoda 2016-2017. tanévi
tájékoztatójáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsabai Szent László Óvoda 2017-2018. tanévi
tájékoztatóját elfogadja.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

a Piliscsabai Jókai Mór
Általános Iskolába történő
beiratkozásról szóló
tájékoztatóról

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

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Zelei Zsolt pszichológus
beszámolójáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete Zelei
Zsolt pszichológus beszámolóját elfogadja.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

a pszichológusi szerződés
elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
pszichológusi szolgáltatás tekintetében, a 2018/2019.
tanévre a bekért árajánlatok alapján Zelei Zsolt pszichológus
(2623 Kismaros, Hegyalja utca 3/6.) ajánlatát választja és
felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés
aláírására a melléklet szerinti tartalommal.
A szolgáltatás fedezete Piliscsaba Város Önkormányzata
2018. évi költségvetésének az önkormányzat szolgáltatási

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

165/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata
166/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata
167/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata

a Páduai Szent Antal
Általános Iskola 201762018. tanévi
tájékoztatójáról
a Jókai Mór Általános
Iskola 2016-2017. tanévi
tájékoztatójáról

168/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata
169/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata
170/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata
171/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata
172/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata

173/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata
174/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata

az Augusztus 20-i program
2018. évi előkészületeinek
beszámolójáról

175/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata

házi segítségnyújtás
szolgáltatás nyújtására
vonatkozó feladat-ellátási
szerződésekről

176/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata

II. Rákóczi Ferenc
mellszobrának
felújításáról

177/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata

a CIB Bank volt piliscsabai
bankfiókja helyiségeinek
hasznosításáról

házi segítségnyújtás
szolgáltatás nyújtására
vonatkozó feladat-ellátási
szerződésekről

kiadások sora.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
2018. évi Augusztus 20. program előkészületeiről szóló
beszámolót elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy feladat-ellátási szerződést köt a SILÓ
Evangélikus Szeretetszolgálattal 2018. augusztus 1.
napjától házi segítségnyújtás szolgáltatás ellátására a
határozat mellékletében
található tartalommal
és
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
A fenti szolgáltatás fedezete az Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének szociális kiadások sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy feladat-ellátási szerződéseket köt az IRMÁK
Kft–vel 2018. augusztus 1. napjával házi segítségnyújtás és
idősek nappali ellátása szolgáltatás ellátására a határozat
mellékleteiben található tartalommal, azzal a kikötéssel,
hogy a jelenleg érvényben lévő, 2016. december 15. napján
kötött feladat-ellátási szerződés az új szerződés hatályba
lépésével egyidejűleg hatályát veszti.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására.
A fenti szolgáltatás fedezete az Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének szociális kiadások sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja a Klotild téren található II. Rákóczi Ferenc
mellszobrának felújítását a mellékelt kérelem alapján,
felkéri a felújítást vállaló két civil szervezetet, hogy a szobor
és annak környezete épségére vonatkozóan tegyenek
felelősségvállalási nyilatkozatot.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a korábbi CIB Bank piliscsabai bankfiókjának a
helyiségét a mellékelt pályázati kiírás szerint meghirdeti
pénzintézetek számára, továbbá az országos lefedettségű
magyarországi pénzintézetek közül tizenegyet megszólít és
tájékoztat a tárgyi felhívásról.
A pályázatai kiírásban pontosítani kell a megtekintés idejét,
valamint a felelőst telefonszámmal meg kell nevezni, a
bánatpénz szövegrészt ki kell javítani pályázati biztosítékra,

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős.
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

178/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata

a SZIGÜ
Temetőüzemeltető Kft-vel
kötött kegyeleti
közszolgáltatási szerződés
módosításáról

amelynek összege 250.000,-Ft.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy elfogadja a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft-vel
2011. november 2-án megkötött kegyeleti közszolgáltatási
szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti
tartalommal, az alábbi módosításokkal:
- a határozat-tervezet 2.2 pontja az alábbiak szerint
módosuljon:
„Üzemeltető vállalja, hogy a 2019. október 16. –
2021. október 15. közötti időszakra vonatkozóan a
szerződés aláírásakor Megbízó részére egyösszegben
2.000.000
Ft,
azaz
kettőmillió
forint
temetőüzemeltetési hozzájárulást fizet.”
3. pontban kerüljön meghatározásra, hogy a
temetőben a zöldterületek kezelése, kialakítása a
természetvédelmi
tanácsnok
egyetértésével
történhet,
- a temetőüzemeltető az elektronikus temetői
nyilvántartás évente lementett változatát köteles
átadni a hivatal részére.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
kegyeleti közszolgáltatási szerződés-módosítás aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/01438-1/2018 számú
törvényességi felhívást áttekintette, a felhívásra adott választ
a határozat 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

-

179/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata

a PE/030/01438-1/2018
számú törvényességi
felhívásra adott válaszról

180/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata

iskola-egészségügyi ellátás
biztosításáról a Dr. Szepesi
László Mezőgazdasági,
Erdészeti
Szakközépiskolában

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy szerződést köt a határozat melléklete szerinti
tartalommal dr. Maradi Attila gyermekorvossal a Dr.
Szepesi
László
Mezőgazdasági,
Erdészeti
Szakközépiskolában ellátandó iskola – egészségügyi ellátás
céljából.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
A fenti megbízási szerződés fedezete az Önkormányzat
2018. évi költségvetésének általános tartalék sora.

181/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata

iskola-egészségügyi ellátás
biztosításáról

182/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata

Budaörsi
Rendőrkapitányság
parancsnoki
kinevezésének
egyetértéséről
Dévényi
Antal
Sportközpont tetőszigetelés
felújítási munkáit végző
vállalkozó kiválasztásáról

183/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata

184/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata

a közétkeztetési
ajánlattételi felhívás
elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy szerződést köt a határozat melléklete szerinti
tartalommal dr. Széllinger Eszter gyermekorvossal a Hauck
János Német Nemzetiségi Általános Iskolában, a Piliscsabai
Jókai Mór Általános Iskolában, a Páduai Szent Antal
Általános Iskolában, a Napsugár Óvodában, valamint a
Szent László Óvodában ellátandó iskola-egészségügyi
feladatok ellátása céljából.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
A fenti megbízási szerződés fedezete az Önkormányzat
2018. évi költségvetésének általános tartalék sora.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért dr. Pál Adrián rendőr alezredes Budaörsi
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésével.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

aPiliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Dévényi Antal sporttelep épületének (Piliscsaba 1212. hrsz.)
tetőszigetelésének felújítására a beérkezett ajánlatok alapján
a Bel-Pa Kft-t (2081 Piliscsaba, Szállás utca 23/a.) választja,
és felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására, a kivitelezési határidő: 2018. szeptember 15.
napja.
A kivitelezés összegét Piliscsaba Város Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének Beruházások PSE önrész soráról
biztosítja.
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 melléklet szerinti
tartalommal.
Fedezete a 2018. évi költségvetés önkormányzat vásárolt
élelmezés sora. A különbözet fedezetére az Állami
Támogatásból származó bevételt jelöli meg, az esetleges
többletköltségek fedezete az általános tartalék.
Továbbá Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

185/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata

a DMRV Zrt-vel kötendő
használati szerződés
tervezetről

186/2018.
(VII. 10.)
számú
határozata

ingatlanok értékesítéséről

187/2018.
(VIII. 17.)
számú
határozata

a „Helyi piacok fejlesztése
Pest megye területén”
című pályázaton való
indulásról

188/2018.
(VIII. 17.)
számú
határozata

a „Helyi piacok fejlesztése
Pest megye területén”
című pályázat
összeállításáról

testülete, úgy határoz, hogy kéthavonta konzultációra hívja a
Humánszolgáltató
Bizottság
keretein
belül
az
intézményvezetőket, valamint a Ligeti Konyha Nonprofit
Kft képviselőit.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy elfogadja el a DMRV Zrt-vel kötendő használati
szerződés tervezetet a határozat melléklete szerinti
tartalommal, felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Levente utca 13. szám alatti 211. helyrajzi
számú, Szent István király u. 32. szám alatti 1041/1.
helyrajzi számú, valamint a Szent István király u. 32. szám
alatti 1041/2. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú
ingatlanokat értékesíti, az ingatlanok értékesítésére
vonatkozóan a melléklet szerinti tartalommal pályázati
kiírást tesz közé, azzal a módosítással, hogy elérhetőségnek
a Fejlesztési és Üzemeltetési Intézmény ügyeleti számát
jelöli meg.
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat a
www.ingatlan.com internetes hirdetőoldalon is tegye közzé
egy hónap időtartamra.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy indul a PM_PIAC_2018 kódszámú, „Helyi
piacok fejlesztése Pest megye területén” című pályázaton.
A piac létesítésének helye a piliscsabai 1243. helyrajzi
számú, 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú ingatlan.
A Képviselő-testület a legfeljebb 11.100.000,- Ft pályázati
önrészt az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére
biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására, valamint a pályázat benyújtásához
szükséges nyilatkozatok megtételére.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a „Helyi piacok fejlesztése Pest megye
területén” című pályázat pályázatírói feladatainak ellátására
az Equinox Consulting Kft. (7400 Kaposvár, Damjanich
u. 6. II. lph. 3/2.) ajánlatát fogadja el, amely az alábbi

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

189/2018.
(VIII. 17.)
számú
határozata

a „Helyi piacok fejlesztése
Pest megye területén”
című pályázattal
kapcsolatos tervezői
feladatok ellátásáról

190/2018. (IX.
11.) számú
határozata
191/2018. (IX.
11.) számú
határozata

az átruházott hatáskörben
hozott határozatokról

192/2018. (IX.
11.) számú
határozata

a lejárt határidejű
határozatok
végrehajtásáról szóló
beszámolóról
a Piliscsabai Jókai Mór
Általános Iskolába történő
beiratkozásról szóló
beszámolóról

tételekből áll össze:
- 1. részfeladat: A Projekt előkészítésével
kapcsolatos feladatok, első díjrészlet - bruttó
381.000,-Ft
- 1. részfeladat: A Projekt előkészítésével
kapcsolatos feladatok, második díjrészlet- bruttó
2.882.900,-Ft
- 2. részfeladat: Projektmenedzsment - bruttó
2.667.000,-Ft
összesen bruttó 5.930.900,-Ft.
A fenti költségekből az első díjrészlet (bruttó 381.000,-Ft)
fedezete a 2018. évi költségvetés Fejlesztési céltartalék sora,
nyertes pályázat esetén a további tételek fedezete az
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséből a megnyert
pályázati összeg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés
aláírására a kiválasztott céggel.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a „Helyi piacok fejlesztése Pest megye
területén” című pályázat műszaki dokumentációjának
elkészítésére Pintér Balázs (1034 Budapest, Kecske utca
25.) vállalkozó ajánlatát fogadja el bruttó 1.841.500,- Ft
értékben, amelyet a 2018. évi költségvetés Fejlesztési
céltartalék soráról biztosít, nyertes pályázat esetén a fedezet
a pályázati összeg, és felkéri a polgármestert a kiválasztott
vállalkozóval a szerződés aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2018. év július - augusztus havi beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
készült beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskolába történő
beiratkozásról szóló tájékoztatót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

193/2018. (XI.
11.) számú
határozata

a Szent László Óvoda
fenntartójával kötendő
támogatási szerződésről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsabai Szent László Óvoda fenntartójával
kötendő támogatási szerződés-tervezetet az előterjesztés
melléklete szerint az alábbi kiegészítésekkel:
- az ez év január 31. napjával lejárt Közoktatási
megállapodás 2. pontjával kerüljön kiegészítésre a
szerződés,
a
„Piliscsaba
Nagyközség
Önkormányzatának megbízásából Megbízott”
tagmondatot kivéve, valamint
- a Támogatási szerződés 2. pontjában „a
megállapított támogatási díj”helyett „megállapított
támogatási összegre”, illetve „a támogatottal
történő egyeztetés után” helyett „támogatottal
történő
kétoldalú
megbeszélést
követően”
módosuljon.
Továbbá felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

194/2018. (IX.
11.) számú
határozata

az önkormányzat
gyermekjóléti és
gyermekvédelmi
feladatainak 2017. évi
átfogó értékelésének
kiegészítésről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a 116/2018. (V. 15.) számú határozattal elfogadott,
Piliscsaba Város Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2017. évre vonatkozó átfogó
értékelés kiegészítését a melléklet szerinti tartalommal.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

195/2018. (IX.
11.) számú
határozata

a Piliscsaba Város
Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott
pályázatokról szóló
beszámoló elfogadásáról
a 2018. évi parlagfű elleni
védekezésről szóló
beszámoló elfogadásáról

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
elfogadja a 2018. évi parlagfű elleni védekezésről szóló
beszámolót.

Határidő:

Felelős: jegyző

196/2018. (IX.
11.) számú
határozata

azonnal

197 /2018.
(IX. 11.)
számú
határozata
198 /2018.
(IX. 11.)
számú
határozata

a környezetvédelmi alap
felhasználásáról szóló
beszámoló elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló
beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

a környezetvédelmi alap
felhasználásáról

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

199 /2018.
(IX. 11.)
számú
határozata

a környezetvédelmi alap
felhasználásáról

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

200/2018. (IX.
11.) számú
határozata

a PIVI előirányzat
módosításáról

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

201/2018. (IX.
11.) számú
határozata

az Önkormányzat és
intézményei 2018. évi
költségvetésének I-III. havi
pénzforgalmi jelentésről
szóló tájékoztatójáról
az Önkormányzat és
intézményei 2018. évi
költségvetésének I-VI. havi
teljesítéséről szóló
tájékoztatójáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a környezetvédelmi alap számlán lévő összegből
11.500.000,- forint összeget átvezet a költségvetési számlára
a 2018. évi költségvetés Beruházások: „Bajcsy-Vasút utca
közmű rekonstrukció, útépítés csatornázás, járdaépítés”
soron tervezett kiadások fedezetére.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az egyéb bevételek számlán lévő összegből
13.000.000,- forint összeget átvezet a költségvetési számlára
a 2018. évi költségvetés Beruházások: „Bajcsy-Vasút u
közmű rekonstrukció, útépítés csatornázás, járdaépítés”
soron tervezett kiadások fedezetére.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az alábbi javaslatot a PIVI intézmény hiányzó
15.200.000,- forint összeg átcsoportosítására:
- 8 hónapra 3 fő bére (205.000,- Ft/fő) 4.920.000,- forint +
járulékai 960.000,- Ft, összesen: 5.880.000,- forint
összeg átcsoportosítása a szolgáltatási kiadások sorra,
- 6.000.000,- forint + ÁFA összeg átcsoportosítása a
karbantartási és szolgáltatási sorok között,
- a fennmaradó 2.629.000,- forint összeg átcsoportosítása
a fejlesztési céltartalék terhére.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei
költségvetésének 2018. I-III. havi pénzforgalmi jelentésről
szóló tájékoztatóját.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri
jegyzőt, hogy a következő bizottsági ülésig készítse el a
Piliscsaba
Város
Önkormányzat
és
intézményei
költségvetésének 2018. I-VI. havi pénzforgalmi jelentéséről
szóló tájékoztatót.

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

202/2018. (IX.
11.) számú
határozata

203/2018. (IX.
11.) számú
határozata

előirányzat
átcsoportosításról

204/2018. (IX.
11.) számú
határozata

az adóhatóság 2018. I.
félévi adó-és behajtási
tevékenységéről szóló
tájékoztatás elfogadásáról
az Önkormányzat 2018. évi
közbeszerzési tervének
módosításáról

205/2018. (IX.
11.) számú
határozata
206/2018. (IX.
11.) számú
határozata

a hulladékgazdálkodási
közszolgáltató
kiválasztására irányuló
közbeszerzést lebonyolító
vállalkozó kiválasztásáról

207/2018. (IX.
11.) számú
határozata

A járművek
közlekedésének
önkormányzati tulajdonú
utakon történő
súlykorlátozásáról, a
behajtási engedélyek
kiadásának és
felhasználásának rendjéről
szóló önkormányzati
rendelet –tervezetének
módosításáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
javasolja a jegyző részére, hogy a soron következő bizottsági
ülésre az ASP rendszer bevezetésével járó többletkiadásokra
vonatkozóan
készüljön
részletes
kalkulációs
és
finanszírozási ajánlat.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az adóhatóság 2018. I. félévi adó- és behajtási
tevékenységéről szóló tájékoztatását.

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét a határozat
melléklete szerint módosítja.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltató
kiválasztására a közbeszerzési eljárást megindítja.
A Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltató
kiválasztására irányuló közbeszerzés lebonyolítására az
Equinox Tender Kft-t (1031 Budapest, Záhony utca 7.)
választja ki.
A közbeszerzési eljárás lebonyolításának fedezete az
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalék
sora.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a járművek közlekedésének önkormányzati
tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási
engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló
melléklet szerinti rendelet-tervezetének szövegét az alábbiak
szerint módosítja:

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

-

-

-

a Rendelet 2. § (3) bekezdése az alábbi g) ponttal
egészül ki: „a közösségi közlekedést végző
járművekre”,
a Rendelet 4. § (7) bekezdésének első mondatában
a behajtási engedély kiadásának határideje 15
napról 8 napra módosul,
a Rendelet 4. § (7) bekezdésének második
mondatának vége „a gépjármű hatósági jelzés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

feltüntetése nélkül” tagmondattal egészül ki,
a Rendelet 5. § (g) pontjában megfogalmazott
”járműnek a megengedett …” kifejezés egészüljön
ki „a járműnek, illetve járműszerelvénynek a
megengedett …” szókapcsolatra.
a Rendelet 6. § (7) bekezdése szerinti mondat
egészüljön ki az alábbi tagmondattal: „útépítési,
illetve útkarbantartási feladatokra fordítja.”
a Rendelet 7. § (2) bekezdésében megfogalmazott
„a jármű össztömege alapján …” kifejezés
egészüljön ki „a jármű, illetve járműszerelvény
össztömege alapján …” szókapcsolatra.
a Rendelet 7. § (2) bekezdésében feltüntetett
táblázatban a „7,5 t – 24 t” kategória módosuljon
„3,5 t/7,5 t – 12 t”-ra, a második oszlopban pedig a
„24 t – 40 t” kategória módosuljon „12 t – 40 t”-ra,
valamint a második oszlopban feltüntetett díjtételek
(12 t – 40 t) az alábbiak szerint: 4.500,- Ft-ról,
6.000,- Ft-ra; 30.000,- Ft-ról 40.000,- Ft-ra;
120.000,- Ft-ról 180.000,- Ft-ra.
a Rendelet 7. § (5) bekezdésének első mondatában
szereplő 50 %-os kedvezményes díjfizetés 30 %-ra
mérséklődjön.
a Rendelet 7. § (5) bekezdés c) pontjának utolsó
előtti mondata az alábbiak szerint módosuljon:
„Ennek hiányában a teljes díj megfizetésére
köteles.”
a Rendelet 8. §-ában kerüljön törlésre az a) és b)
pontban szerepeltetett a „területű épület építése”
szókapcsolat.
a Rendelet 1. mellékletében a „lakcím” „lakóhely
és tartózkodási hely”-re módosul,
a Rendelet 1. mellékletében a „kérelmezett
behajtási engedély hatálya alá tartozó utak,
útszakaszok, terület” mondat kerüljön törlésre.
a Rendelet 2. mellékletében a „bankszámla száma
és a számlavezető bank neve” kerüljön törlésre.
a Rendelet 2. mellékletében a „kérelmezett
behajtási engedély hatálya alá tartozó utak,

208/2018. (XI.
11.) számú
határozata

a szociális étkezés árának
az emelkedéséből adódó
díjnövekmény
átvállalásáról

209/2018. (IX.
11.) számú
határozata

a Piliscsaba 1752. helyrajzi
számú ingatlan vásárlására
vonatkozó kérelemről

210/2018. (IX.
11.) számú
határozata

a Piliscsaba 1041/1.
helyrajzi számú ingatlanra
érkezett vételi ajánlatról

211/2018. (IX.
11.) számú
határozata

önkormányzati ingatlanok
értékesítéséről

útszakaszok, terület” mondat kerüljön törlésre.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a szociális étkezés árának az emelkedéséből
adódó díjnövekményt nem hárítja át a támogatott
személyekre, a Polgármesteri Hivatal Adó- és Gazdasági
Osztálya a számlázást a gyermekvédelmi és szociális
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2013.
(IV. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján végzi.
A szociális étkezés árának az emelkedéséből adódó
különbözet fedezete az Állami Támogatásból származó
bevétel.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsaba, Kálvária utca 29. szám alatti 1752.
helyrajzi számú ingatlant Bogdán Mónika részére értékesíti
a vételi szándékban megjelölt 300.000,- Ft vételáron. A
vételár felének befizetésekor egy összegben az adás-vételi
szerződés aláírásakor történjen, a hátralék kiegyenlítése
pedig havi 10.000 forint részletösszegekben tulajdonjog
fenntartás mellett.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsaba 1041/1. helyrajzi számú ingatlanra benyújtott
vételi ajánlat tárgyában az alábbiak szerint határoz:
Dr. Erdélyi László Imre 1092 Budapest, Ráday utca 39. I.
em. 3. szám alatti lakos a Piliscsaba, Szent István király u.
32. szám alatti 1041/1. helyrajzi számú, önkormányzati
tulajdonú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatát – a pályázati
felhívásban szereplő minimál árat el nem érő ajánlat okán –
érvénytelennek nyilvánítja, valamint a felhívásban közzé
tettek szerint rendelkezik az ajánlati biztosíték
visszafizetéséről.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsaba, Levente utca 13. szám alatti 211.
helyrajzi számú, a Piliscsaba, Szent István király u. 32. szám
alatti 1041/1. helyrajzi számú, valamint a Piliscsaba, Szent
István király u. 32. szám alatti 1041/2. helyrajzi számú
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat újból meghirdeti. Az
ingatlanok értékesítésére vonatkozóan a melléklet szerinti
tartalommal ismételten pályázati kiírást tesz közé.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

212/2018. (X.
9.)
számú
határozata

az átruházott hatáskörben
hozott határozatokról

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2018. év szeptember havi beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

213/2018. (X.
9.)
számú
határozata

a
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról
szóló
beszámolóról
a
Piliscsaba
Város
Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott
pályázatokról
szóló
beszámoló elfogadásáról
Uradalmi
Ház-ra
vonatkozó építéstörténeti
tudományos dokumentáció

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

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 Uradalmi Ház-ra vonatkozó építéstörténeti
tudományos dokumentáció elkészítésére a beérkezett
árajánlatok alapján Keresztessy Csaba és Simon Zoltán
400.000 forint összegű ajánlatát választja.
Felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt szerződés
aláírására, amennyiben azt a hivatal ügyvédi iroda
áttekintette.
A forrás a 2018. évi költségvetés általános tartalék sora.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.
pontjában meghatározott feladatának eleget téve a 20182019. évi közutak téli időszak hó és csúszásmentesítésére a
Scarabona Trans-Sped Kft (2080 Pilisjászfalu, 015/34
Hrsz.)-vel köt szerződést.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester
Végrehajtásért
felelős:
PIVI
intézményvezet
ő

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

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei
költségvetésének 2018. I-VI. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatóját.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

214/2018. (X.
9.)
számú
határozata

215/2018. (X.
9.)
számú
határozata

216/2018. (X.
9.)
számú
határozata

a 2018-2019. évi téli
síkosság mentesítés éshó
eltakarítási
munkára
vonatkozó
vállalkozó kiválasztásáról

217/2018. (X.
9.)
számú
határozata

a
településüzemeltetési
feladatkör
negyedéves
eredményeiről
készített
beszámoló elfogadásáról
az
Önkormányzat
és
intézményei
2018.
évi
költségvetésének I-VI. havi
teljesítéséről
szóló

218/2018. (X.
9.)
számú
határozata

tájékoztatójáról
219/2018. (X.
9.)
számú
határozata

az
Önkormányzat
intézményei
2018.
költségvetéséhez
kapcsolódó
költségcsökkentési
javaslatokról

220/2018. (X.
9.)
számú
határozata

ASP
rendszerrel
kapcsolatos
előirányzat
átcsoportosításról

221/2018. (X.
9.)
számú
határozata

a DMRV
befizetett
zárolásáról

222/2018. (X.
9.)
számú
határozata

az MLSZ Sportfejlesztési
Program
pályázat
benyújtásához szükséges
tulajdonosi
hozzájárulásról

Zrt.

és
évi

által
összeg

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri
az Adó- és Gazdasági Osztályt, hogy Pénzügyi, Ügyrendi és
Településfejlesztési Bizottság 2018. év 43. hetében tartandó
ülésére készítsen egy költségcsökkentési javaslatot a I-IX.
havi adatok alapján, jelölve azokat a sorokat, amelyek
zárolás alá helyezhetők, illetve amelyek csökkenthetők.
A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket arra,
hogy a költségvetésük főösszegének 5%-kal történő
csökkentésének módjára tegyenek javaslatot, valamint az
Adó- és Gazdasági Osztályt, hogy készítsen stratégiai tervet
arra az esetre, ha 2018. december 31. napján fenn áll a 70
millió forintos hiány.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal ASP rendszerrel kapcsolatos
túlmunkáinak fedezetére 1.000.000 forint + járulékai
összeget biztosít a 2018. költségvetési évre.
A fenti összeg fedezete a 2018. évi költségvetés általános
tartalék sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a DMRV Zrt. által befizetett összeget
határozatlan időre zárolja, kéri elkülönítve kezelni.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a
pályavilágítás felújítása nagy fű: 17 297 259 Ft
megnevezésű projektelemmel érintett ingatlan tulajdonosa, a
Piliscsaba 1212. helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon,
a Piliscsabai Sportegyesület által az MLSZ Sportfejlesztési
Program
pályázat
(SFP-23475/2018/MLSZ)
útján
létesítendő
pályavilágítás
felújítás
beruházás
megvalósításához a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát
megadja, valamint nyilatkozik arról, hogy a fenti ingatlant a
felújítás
megvalósítását
követően
a
Piliscsabai
Sportegyesület (2081 Piliscsaba, Kinizsi utca 1-3.) a
fenntartási költségek viselése mellett 10 éven keresztül
térítésmentesen használja.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

223/2018. (X.
9.)
számú
határozata

a
közmeghallgatás
helyéről,
napirendi
pontjairól

224/2018. (X.
9.)
számú
határozata

Fortis
Invest
ingatlanvásárlási
kérelméről

225/2018. (X.
25.)
számú
határozata

Az Önkormányzat 2018 évi
költségvetésének
stabilitása
érdekében
hozott intézkedésekről

226/2018. (X.

jutalom és bérmaradvány

Zrt.

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. november 15-én 18 órakor a Klarissza Házban
közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás napirendi pontjai:
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi
vagyongazdálkodásáról
2. Beszámoló Piliscsaba Város Önkormányzat elmúlt
egy évben végzett munkájáról
3. Közérdekű kérdések, válaszok
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsaba 142/55. helyrajzi számú önkormányzati ingatlan
teljes területére vonatkozó értékbecslés elkészítésére a
beérkezett árajánlatok alapján a Solun Kft (1052 Budapest,
Piarista köz 1.) 220.000,-Ft +áfa összegű ajánlatát
választja.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Az értékbecslés forrása a 2018. évi költségvetés általános
tartalék sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény 115. § (1) - „ A helyi önkormányzat
gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.” –
alapján, az átláthatatlan, nem megalapozott pénzügyi helyzet
miatt, a költségvetés stabilitásának biztosítása érdekében
úgy dönt, hogy a 2018 évi költségvetésben az önkormányzat
és intézményei gazdálkodásában a korábban előírt 5 %-os
költségcsökkentés érdekében a módosításokat az ismertetett
előterjesztés alapján átvezeti, és az alábbiak szerint
továbbdolgozza:
- zárol minden jutalom és bérmaradvány terhére
történő kifizetést, amely nem tervezett, nem
nevesített
- felöltési létszámstopot rendel el ellenkező tartalmú
határozat elfogadásáig
- az ingatlan eladásokból származó bevételek
elmaradása miatt a költségvetés főösszegét 25
millióval csökkenti
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
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227/2018. (X.
25.)
számú
határozata

létszámstopról

228/2018. (X.
25.)
számú
határozata

létszám átcsoportosításról

229/2018. (X.
25.)
számú
határozata

gazdálkodás
állapotáról
beszámolókról

230/2018. (X.
25.)
számú

egyszerűsített
készítéséről

aktuális
szóló

szabályzat

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény 115. § (1) - „A helyi önkormányzat
gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.” –
alapján, az átláthatatlan, nem megalapozott pénzügyi helyzet
miatt, a költségvetés stabilitásának biztosítása érdekében
zárol minden jutalom és bérmaradvány terhére történő
kifizetést, amely nem tervezett, nem nevesített.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény 115. § (1) - „A helyi önkormányzat
gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.” –
alapján, az átláthatatlan, nem megalapozott pénzügyi helyzet
miatt, a költségvetés stabilitásának biztosítása érdekében
felöltési létszámstopot rendel el ellenkező tartalmú határozat
elfogadásáig.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény 115. § (1) - „A helyi önkormányzat
gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.” –
alapján, az átláthatatlan, nem megalapozott pénzügyi helyzet
miatt, a költségvetés stabilitásának biztosítása érdekében
javasolja egy fő létszám átcsoportosítását az igazgatási
osztály személyi állományából a gazdasági osztály javára
2019. január 1. napjától.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény 115. § (1) - „A helyi önkormányzat
gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.” –
alapján, az átláthatatlan, nem megalapozott pénzügyi helyzet
miatt, a költségvetés stabilitásának biztosítása érdekében
felkéri a Polgármestert, hogy az adott gazdálkodási év
zárszámadási rendeletének elfogadásáig minden ülésére
készítsen előterjesztést az aktuális állapotról.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
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231/2018. (X.
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határozata
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részletezéséről

sorok

232/2018. (X.
25.)
számú
határozata

könyvelési pozíciók és
kötöttségek oktatásáról

233/2018. (X.
25.)
számú
határozata

gazdálkodás
szabályszerűségének
vizsgálatáról

CLXXXIX. Törvény 115. § (1) - „A helyi önkormányzat
gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.” –
alapján, az átláthatatlan, nem megalapozott pénzügyi helyzet
miatt, a költségvetés stabilitásának biztosítása érdekében
felkéri a Polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás
időszakára vonatkozóan készítsen a következő Képviselőtestületi ülésre egy egyszerűsített szabályzatot a takarékos
működés érdekében.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény 115. § (1) - „A helyi önkormányzat
gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.” –
alapján, az átláthatatlan, nem megalapozott pénzügyi helyzet
miatt, a költségvetés stabilitásának biztosítása érdekében
kéri az alábbi Költségvetési sorok részletezését:
Munkavégzésre
irányuló
egyéb
jogviszonyban
nem
saját
foglalkoztatottaknak fizetett juttatások
Szakmai anyagok beszerzése
Szakmai
tevékenységet
segítő
szolgáltatások és egyéb szolgáltatások
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény 115. § (1) - „A helyi önkormányzat
gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.” –
alapján, az átláthatatlan, nem megalapozott pénzügyi helyzet
miatt, a költségvetés stabilitásának biztosítása érdekében
felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen annak érdekében,
hogy a Polgármesteri Hivatal keretén belül történjen
minőségi oktatás a megfelelő könyvelési pozíciók és
kötöttségeknek a tájékoztatása vonatkozásában.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény 115. § (1) - „A helyi önkormányzat
gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.” –
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Polgármester munkáltatói
jogkörének gyakorlásáról
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a költségvetési főösszeg 25
millióval
történő
csökkentéséről

alapján, az átláthatatlan, nem megalapozott pénzügyi helyzet
miatt, a költségvetés stabilitásának biztosítása érdekében
felkéri
a
Polgármestert,
hogy
a
gazdálkodás
szabályszerűségének egyszemélyes felelőseként vizsgálja
meg, majd amennyiben szükséges forduljon a Pest Megyei
Kormányhivatalhoz a törvényességi vizsgálatát kérve a
gazdálkodás biztonsága érdekében, elkerülve ezzel az
esetleges adósságrendezési eljárást, továbbá biztosítson
szakmai felügyeletet, amennyiben szükséges kérjen
vizsgálatot a Magyar Államkincstár Pest Megyei
Igazgatóságától a stabil gazdálkodás biztosítása érdekében.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény 115. § (1) - „A helyi önkormányzat
gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.” –
alapján, az átláthatatlan, nem megalapozott pénzügyi helyzet
miatt, a költségvetés stabilitásának biztosítása érdekében
felkéri a Polgármestert, hogy a kialakult helyzetet értékelve
munkáltatói jogkörében eljárva, keresse meg a személyi
felelőst/ felelősöket és a szakmai, jogi és kártérítési
szempontoknak megfelelően járjon el ellenük, majd
tájékoztassa a testületet a megtett intézkedésekről.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény 115. § (1) - „A helyi önkormányzat
gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.” –
alapján, az átláthatatlan, nem megalapozott pénzügyi helyzet
miatt, a költségvetés stabilitásának biztosítása érdekében
felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár által
kiszabott büntetés kifizetésének módját és forrását
egyértelműen jelölje meg, előterjesztés formájában tárja a
képviselőtestület elé, amennyiben az Államkincstár a
fellebbezést elutasítja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény 115. § (1) - „A helyi önkormányzat
gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a
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a Piliscsaba, Szent István
király utca 32. szám alatti
1041/1. helyrajzi számú
ingatlan értékesítéséről

gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.” –
alapján, az átláthatatlan, nem megalapozott pénzügyi helyzet
miatt, a költségvetés stabilitásának biztosítása érdekében
úgy dönt, hogy az ingatlan eladásokból származó bevételek
elmaradása miatt a költségvetés főösszegét 25 millióval
csökkenti.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
határozat mellékletét képező közbeszerzési ajánlatételi
felhívást elfogadja és elrendeli annak a közbeszerzési
szabályok szerinti közzétételét.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent
István király utca 32. szám alatti 1041/1. helyrajzi számú
925 m2 területű, kivett beépítetlen terület művelési ágú
önkormányzati ingatlan értékesítése tárgyában közzé tett
ajánlati felhívás eredményével kapcsolatban az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület Dr. Dániel Márton és Dr. Dániel
Klára 2081 Piliscsaba, Béla király útja 98/C. szám alatti
lakosok vételi ajánlatát érvényesnek nyilvánítja és
megállapítja, hogy az az ajánlattételi felhívásban foglalt
előírásoknak megfelel.
2. A Képviselő-testület Dr. Erdélyi László Imre 1092
Budapest, Ráday utca 39. I. em. 3. szám alatti lakos vételi
ajánlatát – a pályázati felhívásban szereplő minimál árat el
nem érő ajánlat okán –érvénytelennek nyilvánítja, valamint
a felhívásban közzétettek szerint rendelkezik az ajánlati
biztosíték visszafizetéséről.
3. A Képviselő-testület megállapítja jelen pályázati eljárás
eredményességét.
4. A Képviselő-testület az 1. pontban nevezett, érvényes
ajánlatot adó nyertes ajánlattevőkkel 11.889.764,- Ft + ÁFA
vételáron adásvételi szerződést kíván kötni fenti ingatlanra
vonatkozóan.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
nyertes ajánlattevővel történő adásvételi szerződés
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aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent
István király utca 32. szám alatti 1041/1. helyrajzi számú
925 m2 területű, kivett beépítetlen terület művelési ágú
önkormányzati ingatlan értékesítése tárgyában közzé tett
ajánlati felhívás eredményével kapcsolatban az alábbi
határozatot hozza:
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1. A Képviselő-testület Dr. Dániel Márton és Dr. Dániel
Klára 2081 Piliscsaba, Béla király útja 98/C. szám alatti
lakosok vételi ajánlatát érvényesnek nyilvánítja és
megállapítja, hogy az az ajánlattételi felhívásban foglalt
előírásoknak megfelel.
2. A Képviselő-testület Dr. Erdélyi László Imre 1092
Budapest, Ráday utca 39. I. em. 3. szám alatti lakos vételi
ajánlatát – a pályázati felhívásban szereplő minimál árat el
nem érő ajánlat okán –érvénytelennek nyilvánítja, valamint
a felhívásban közzétettek szerint rendelkezik az ajánlati
biztosíték visszafizetéséről.
3. A Képviselő-testület megállapítja jelen pályázati eljárás
eredményességét.
4. A Képviselő-testület az 1. pontban nevezett, érvényes
ajánlatot adó nyertes ajánlattevőkkel 11.889.764,- Ft + ÁFA
vételáron adásvételi szerződést kíván kötni fenti ingatlanra
vonatkozóan.

239/2018. (X.
25.)
számú
határozata

a Piliscsaba, Szent István
király utca 32. szám alatti
1041/2. helyrajzi számú
ingatlan 1/2 tulajdoni
hányadának
értékesítéséről

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
nyertes ajánlattevővel történő adásvételi szerződés
aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsaba, Szent István király utca 32. szám alatti,
1041/2. helyrajzi számú 1283 m2 területű, kivett lakóház,
udvar önkormányzati ingatlan 1/2 tulajdoni hányadának
értékesítése tárgyában közzé tett ajánlati felhívás
eredményével kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület Keczkés Péter Tibor 2081 Piliscsaba,
Szent István király útja 4. szám alatti lakos vételi ajánlatát
érvényesnek nyilvánítja és megállapítja, hogy az az

ajánlattételi felhívásban foglalt előírásoknak megfelel.
2. A Képviselő-testület Bicskei Gábor 2081 Piliscsaba,
Kossuth utca 4. szám alatti lakos vételi ajánlatát
érvényesnek nyilvánítja és megállapítja, hogy az az
ajánlattételi felhívásban foglalt előírásoknak megfelel.
3. A Képviselő-testület megállapítja jelen pályázati eljárás
eredményességét.
4. A Képviselő-testület az 1. pontban nevezett, legmagasabb
ajánlatot adó nyertes ajánlattevővel 12.400.000,- Ft
vételáron adásvételi szerződést kíván kötni fenti ingatlan 1/2
tulajdoni hányadára vonatkozóan.
5. A Képviselő-testület Bicskei Gábor 2081 Piliscsaba,
Kossuth utca 4. szám alatti ajánlattevő részére a felhívásban
közzétettek szerint rendelkezik az ajánlati biztosíték
visszafizetéséről.

240/2018. (X.
25.)
számú
határozata

a Piliscsaba, Levente utca
13. szám alatti 211.
helyrajzi számú ingatlan
értékesítésre
történő
meghirdetéséről

241/2018. (X.
25.)
számú
határozata

a Piliscsaba 02/2 helyrajzi
számú
ingatlan
értékesítéséről

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
nyertes ajánlattevővel történő adásvételi szerződés
aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsaba, Levente utca 13. szám alatti 211.
helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlant
értékesítés céljából ismételten meghirdeti. Az ingatlan
értékesítésére vonatkozóan a melléklet szerinti tartalommal
hirdetményt tesz közzé, az alábbi módosításokkal:
- az ingatlan minimálára 27. 500.000, -Ft,
- az ingatlan meghirdetése két hónapig tart,
amennyiben a két hónap eredménytelenül zárul nem érkezik érvényes ajánlat- az ingatlan
meghirdetése
további
két
hónappal
meghosszabbodik
- a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
az első két hónap esetleges eredménytelenségének
megállapítására
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsaba 02/2 helyrajzi számú külterületi, szántóként
bejegyzett, 3.090 m2 területű önkormányzati tulajdonú
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Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
készült beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az adóhatóság a 2018. I-III. negyedévi adó- és
behajtási tevékenységéről
szóló tájékoztatását.

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

az
Önkormányzat
és
intézményei
2018.
évi
költségvetésének I-IX. havi
teljesítéséről
szóló
tájékoztatójáról
a helyi adórendeletről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei
költségvetésének 2018. I-IX. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatóját.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a hatályos adórendelet maradjon érvényben.

Felelős:
polgármester

a 2019. évi belső ellenőrzési
tervről

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019
évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról, a belső ellenőrrel
életben lévő szerződés felülvizsgálatáról a soron következő
rendes ülésén dönt.

Határidő:
rendelet
szerint
Határidő:
soron
következő
PÜB ülésre

242/2018. (X.
25.)
számú
határozata

a
Piliscsaba
1724/10
helyrajzi számú ingatlan
értékesítéséről

243/2018. (XI.
13.)
számú
határozata

az átruházott hatáskörben
hozott határozatokról

244/2018. (XI.
13.)
számú
határozata

a
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról
szóló
beszámolóról
az adóhatóság 2018. I-III.
negyedévi adó-és behajtási
tevékenységéről
szóló
tájékoztatás elfogadásáról

245/2018. (XI.
13.)
számú
határozata

246/2018. (XI.
13.)
számú
határozata

247/2018. (XI.
13.)
számú
határozata
248/2018. (XI.
13.)
számú
határozata

ingatlant értékesíteni kívánja, a minimál vételár 2.800.000,Ft, továbbá a Képviselő-testület a korábbi ajánlatot adókat
ajánlat benyújtására felhívja, az eladási ajánlatát 30 napig
fenntartja.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsaba 1724/10 helyrajzi számú belterületi, kivett
beépítetlen területként bejegyzett, 514 m2-es önkormányzati
tulajdonú ingatlan vonatkozásában Bencsik József (2081
Piliscsaba, Kálvária utca 44.) részére 2.540.000,- Ft összegű
eladási ajánlatot tesz.
Amennyiben az eladási ajánlat elfogadásra kerül,
felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés
aláírására.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2018. év október havi beszámolót.

Felelős:
polgármester

249/2018. (XI.
13.)
számú
határozata

Piliscsaba
Város
Önkormányzat 2019. évi
költségvetés ütemtervének
elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetési ütemtervét a határozat 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

250/2018. (XI.
13.)
számú
határozata

Piliscsaba
Város
Önkormányzat 2019. évi
költségvetési alapelveinek
meghatározásáról

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

251/2018. (XI.
13.)
számú
határozata

a
folyószámlahitel
felvételéről

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

252/2018. (XI.
13.)
számú
határozata

a
Piliscsaba
Város
Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott
pályázatokról
szóló
beszámoló elfogadásáról
a HÉSZ módosítás állami
főépítészi eljárás keretében
történő elindításáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019.
évi költségvetési irányelveket a határozat 2. sz. melléklete
szerint elfogadja az alábbi kiegészítéssel:
- az intézményvezetők készítsék el a saját
költségvetésüket 2018. december hónapban
- A bevételi és kiadási oldalon a kötelező feladatok
jogszabályi előírás alapján kerüljenek tervezésre, az
önként vállalt tételek külön kerüljenek címkézésre.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a CIB Bankkal 60
millió forint összegben folyószámlahitel rendelkezésre
tartására szerződést kössön 2019. január 2. napjától 2019.
december 30. napjáig eső időszakra.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott pályázatokról készített beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Piliscsaba Város Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2014.
(IX. 30.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: HÉSZ)
az alábbi két pontban kívánja módosítani:
a) A 7. § (1) bekezdését az alábbiak szerint kívánja
módosítani: „Az építési övezetek területén telkenként
legfeljebb egy főépület helyezhető el – kivéve az Lke-2/th1
jelű építési övezetet.”
b) 9. § (4) bekezdésének b) pontját pedig az alábbiak szerint
kívánja módosítani: „Az építési övezet telkein minden teljes
1200 m2 telekterület után elhelyezhető 1-1 főépület.”
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert, a HÉSZ- módosítására
vonatkozó tervezési szerződés aláírására a Z.É. Műhely Kftvel, mint tervezővel, melynek tervezési díja: 100.000,- Ft +
Áfa.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

253/2018. (XI.
5.)
számú
határozata

254/2018. (XI.
13.)
számú
határozata

a
CIB
Bank
helyiségének
hasznosításáról

volt

255/2018. (XI.
13.)
számú
határozata

Csatlakozási szándék
Pilisi Natúrparkhoz

256/2018. (XI.
13.)
számú
határozata

a
múzeumi
kiállítási
tárgyakkal
kapcsolatos
együttműködési
megállapodásról

257/2018. (XI.
13.)
számú
határozata

tulajdonosi
hozzájárulásról

258/2018. (XI.
13.)
számú
határozata

a Piliscsabai Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat
működési
engedélyének
módosításáról

a

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert,
hogy
a
HÉSZmódosításának
államigazgatási egyeztetési eljárását a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről
szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés d)
pontja szerint állami főépítészi eljárásban folytassa le.
Piliscsaba Város Képviselő-testülete pályázatot ír a CIB
Bank volt helyiségének hasznosítására, a határozat
melléklete szerinti kiírást elfogadja,
az
alábbi
módosításokkal:
- a bérleti díj rezsiköltséget ne tartalmazzon,
- az Önkormányzat fenntartja a pályázattól való
elállás jogát
- legfeljebb 3 év szereljen a pályázatban.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
szándékát fejezi ki arra nézve, hogy Piliscsév Község
Önkormányzatával, Kesztölc Község Önkormányzatával,
Pilisszántó Község Önkormányzatával együtt társulást kíván
létrehozni Pilisi Natúrpark céljából, kéri, hogy kerüljön
kidolgozásra a társulás létrehozásának jogi háttere.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a mellékelt együttműködési megállapodást,
Polgármester Urat felhatalmazza az aláírására, annak
érdekében, hogy az aláírást követően az Önkormányzat
megbízásából a MIKK vezetője a falumúzeumi tárgyak
megfelelő Tájházi (közérdekű muzeális kiállítóhely)
akkreditációja érdekében eljárjon.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárulását adja a Piliscsaba, Koltild tér 1., 1077.
helyrajzi számú közterületi járda építéséhez a Klotildligeti
Katolikus Plébánia kérelmező részére.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
engedélyezi, hogy a Piliscsaba Város Önkormányzata
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata működési
engedélyében telephelyként a Piliscsaba 2081 Templom tér
13. szerepeljen, valamint felhatalmazza a polgármestert,
hogy a módosítás átvezetése érdekében eljárjon.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

259/2018. (XI.
13.)
számú
határozata

a Piliscsabai Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat
működési
engedélyének
módosításáról

260/2018. (XI.
13.)
számú
határozata

Javaslat
a
Piliscsaba
Templom tér 9. szám alatti
Klarisszaház felújítására
szociális funkció számára

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
engedélyezi, hogy a Piliscsaba Város Önkormányzata
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata működési
engedélyében telephelyként a Piliscsaba 2081 Templom tér
9. is szereljen, valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy
a módosítás átvezetése érdekében eljárjon.
1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Piliscsaba Város Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatának telephelyét áthelyezi a
2081 Piliscsaba, Templom tér 9. szám alatti ingatlanba.
2. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Piliscsaba Templom tér 9. szám alatti Klarisszaház
Építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár
elkészítésére a legjobb ajánlatot adó Horogszegi Tamás
egyéni vállalkozó (2011 Budakalász, Kálvária utca 1.)
ajánlatát fogadja el.
3. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Piliscsaba
Templom tér 9. szám alatti Klarisszaház Építéstörténeti
tudományos dokumentáció és értékleltár elkészítésére
vonatkozó szerződés aláírására Horogszegi Tamással,
mint szakértővel kössön szerződést, összesen
3.000.000,- Ft + ÁFA értékben. A munka I. üteme
(50%) leszállításának határideje 2018. december 17., az
idei költségvetés terhére, és a munka II. üteme (50%)
leszállításának határideje 2019. március 31., a 2019. évi
költségvetés terhére. Forrása a 2018. évi költségvetés
Szociális sora.
4. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a Piliscsaba Templom tér
9. szám alatti Klarisszaház állagmegóvási, tető-felújítási
és egyéb rekonstrukciós munkálatainak elvégeztetésére
a 2018. évi Költségvetés Szociális során rendelkezésre
álló keretösszeg erejéig, amely munka elkészíttetésének

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

határideje 2018. december 17.
261/2018. (XI.
13.)
számú
határozata

Piliscsabai Polgármesteri
Hivatal
szervezeti
és
működési szabályzatának
módosításáról

262/2018. (XI.
13.)
határozata

az általános iskolai felvételi
körzethatárokra
vonatkozó nyilatkozatról

263/2018. (XI.
13.)
számú
határozata

Fortis
Invest
ingatlanvásárlás
kérelméről

264/2018. (XI.

Zrt.
iránti

saját halottá nyilvánításról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a határozat melléklete szerint Piliscsabai
Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 99/2018. (IV.10.) számú határozatának 1. számú
melléklete szerinti módosítását. A módosítás 2019. január 1.
napján lép hatályba.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
nyilatkozik, hogy nem javasolja a Piliscsabai általános
iskolai körzethatárok módosítását a 2019/2020. tanévre
vonatkozóan.

Határidő:
2019. január
1.

Felelős: jegyző

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a Piliscsaba
142/55 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon
kialakítandó
Vt-4
övezeti
besorolású
ingatlan
értékesesítéséről az érvényes jogszabályoknak megfelelően
8.000 Ft + ÁFA m2 áron. A kiszabályozás formája egy
vázrajzon kerüljön egyértelműsítésre, az ingatlan kerüljön
kettéosztásra, egy mindösszesen 30.000 m2 nagyságú
területre (amelynek része a szabályozási terv szerinti út) és a
fennmaradó nagyságú területre.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:

Felelős:

2. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy készítesse el a telekalakítást az
1. pont szerinti tartalommal.
3. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az ingatlan vételárát elkülönítetten kezeli, és azt a
Képviselő-testület által később meghatározott város- és
infrastruktúrafejlesztési projektek előkészítésére fordítja
Piliscsaba Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
figyelembevételével. Az ingatlaneladásért befolyó összeget
javasolt 90%-ban ingatlanvásárlásra, 10%-ban tervezésre
kell fordítani.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy

13.)
számú
határozata

265/2018. (XI.
13.)
számú
határozata

G.A.
fakivágás
iránti
ügyében
első
fokon
meghozott határozat ellen
benyújtott
fellebbezés
elutasításáról

266/2018. (XI.
13.)
számú
határozata

G.A.
fakivágás
iránti
ügyében
első
fokon
meghozott határozat ellen
benyújtott fellebbezésről

267/2018. (XI.
13.)
számú
határozata

a nyírbogdányi 929/14/A/2
helyrajzi számú ingatlan
értékesítéséről

268/2018. (XI.
26.) számú
határozata

a Varázskő Kft. és
Piliscsaba Város
Önkormányzata közötti
peres eljárás
vonatkozásában a peren
kívüli egyezségi
megállapodásról

269/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata
270/2018.

az átruházott hatáskörben
hozott határozatokról
a

lejárt

határidejű

dönt, hogy az önkormányzat Bélik Jánosnét Piliscsaba Város
és egyben Magyarország legidősebb állampolgárát saját
halottjának tekinti és a temetési költségeket átvállalja,
amelynek forrása a 2018. évi költségvetés általános tartalék
sora.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete G.
A. piliscsabai lakos Piliscsaba Város Jegyzőjének 37202/2018.
iktatószámú
határozata
ellen
benyújtott
fellebbezésének elutasításról szóló határozatot nem
támogatta.

azonnal

polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete G.
A. piliscsabai lakos Piliscsaba Város Jegyzőjének 37202/2018.
iktatószámú
határozata
ellen
benyújtott
fellebbezésének megváltoztatásáról szóló határozatot nem
támogatta.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a Piliscsabai Polgármesteri Hivatal
tulajdonában lévő Nyírbogdány, Gyártelep 3/B. szám alatti
(Hrsz. 929/14//A/2.) ingatlant értékesíti. A Képviselőtestület az ingatlan legkisebb ajánlati árát 3.000.000,- Ft-ban
határozza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt
a vételi ajánlat megküldésére az érdeklődők részére,
valamint a kedvezőbb ajánlatot adóval kösse meg az adásvételi szerződést.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Varázskő Kft. és Piliscsaba Város Önkormányzata közötti
peres eljárás vonatkozásában, a mellékelt peren kívüli
egyezségi megállapodás tervezetben foglaltakat elfogadja és
felhatalmazza Polgármestert a megállapodás aláírására,
valamint a megállapodásban foglalt 4.500.000,- Ft
megfizetésére.
A megállapított összeg a 2019. évi költségvetésben kerüljön
tervezésre.
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
szóló 2018. év november - december havi beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Határidő:

Felelős:

elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
készült beszámolót.

azonnal

polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Városi Zenei Koncepciót, azzal a kiegészítéssel,
hogy a könnyűzene hangsúlyosabban jelenjen meg a
koncepcióban
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Hangfoglaló keretében készített zenei koncepció tartalmának
ismeretében megállapítja, hogy a városi zenei élet
színvonalának
emelése
érdekében
infrastrukturális
fejlesztésekre van igény. A Képviselő-testület úgy határoz,
hogy az erre vonatkozó pályázati lehetőségeket Piliscsaba
Város Önkormányzata folyamatosan kövesse, hosszú távú
fejlesztési terveibe építse bele.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
továbbdolgozásra javasolja a Piliscsabai Polgármesteri
Hivatal 2016-2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

Beszámoló a Polgármester
2018.
évben
végzett
munkájáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testület a
polgármester 2018. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

az
Önkormányzat
és
intézményei
2018.
évi
költségvetésének I-X. havi
teljesítéséről
szóló
tájékoztatójáról
Metzger
Irén
részére
nyújtott
jutalom
biztosításáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei
költségvetésének 2018. I-X. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatóját.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Metzger Istvánné részére nyugdíjba vonulása
címén bruttó 200.000 forint egyösszegű jutalom kifizetésére
fedezetet biztosít.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az önkormányzat jutalom során fennmaradó
413.000 forint összeget és járulékait átcsoportosítja a
Hivatalhoz.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba

Határidő:

Felelős:

(XII.
11.)
számú
határozata
271/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata
272/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata

határozatok
végrehajtásáról
beszámolóról
a
Város
Koncepciójának
elfogadásáról

273/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata
274/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata
275/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata

a Polgármesteri Hivatal
beszámolójáról

276/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata
277/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata
278/2018.

szóló
Zenei

a
Város
Zenei
Koncepciójával összefüggő
feladatokról

előirányzat átcsoportosítás

a

Piliscsaba

Város

Város

Önkormányzat

Képviselő-testülete

(XII.11.)
számú
határozata

Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott
pályázatokról
szóló
beszámoló elfogadásáról

elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselőtestülete által benyújtott pályázatokról készített beszámolót.

azonnal

polgármester

279/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata
280/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata

a PÜB 2018. évben végzett
munkájáról
szóló
beszámoló elfogadásáról

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési
Bizottság 2018. évben végzett munkájáról készült
beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Humánszolgáltató Bizottság 2018. évi
munkájáról szóló beszámolóját.

Határidő:
azonnal

Felelős: elnök

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Képviselő-testületének 2019. évi
munkatervét a melléklet szerinti tartalommal, azzal a
kiegészítéssel, hogy a Közmeghallgatás időpontja 2019.
június hónap.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Piliscsaba Város Önkormányzat 2018 – 2023-as
Helyi Esélyegyenlőségi Programját a melléklet szerinti
tartalommal.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsaba 1324 helyrajzi számú, Padányi Imre
László tulajdonában álló ingatlan vonatkozásában fennálló
Piliscsaba Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jog
tekintetében felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az
ingatlan értékbecslésének elkészülte után abban az esetben,
ha az értékbecslésben szereplő érték magasabb, mint az
adás-vételi szerződésben szereplő, akkor éljen az
Önkormányzat elővásárlási jogával.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsaba 1309., 1310. és az 1318. helyrajzi
számú Korpás Pál László (1121 Budapest, Csillagvölgyi
út 31/d.) tulajdonában álló ingatlan vonatkozásában fennálló
Piliscsaba Város Önkormányzatát megillető elővásárlási
jogával nem kíván élni.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

281/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata

Piliscsaba
Város
Önkormányzat Képviselőtestülete Humánszolgáltató
Bizottságának 2018. évi
beszámolójának
elfogadásáról
Piliscsaba
Város
Képviselő-testülete 2019.
évi
munkatervének
elfogadásáról

282/2018. (XI.
11.)
számú
határozata

a helyi esélyegyenlőségi
program felülvizsgálatáról

283/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata

a Piliscsaba 1324 hrsz–ú
ingatlanon
fennálló
elővásárlási jogról

284/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata

a Piliscsaba 1309. hrsz-ú,
1310. hrsz-ú, 1318. hrsz-ú
ingatlanokon
fennálló
elővásárlási jogról

285/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata

Az Önkormányzat és a
Polgármesteri
Hivatal
kommunikációs
rendszerének kidolgozása

1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az önkormányzat térjen át az ASP keretrendszer
által biztosított új honlap használatára 2019. március 1.
határidővel, egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy jelölje meg azt a
munkavállalót, aki napi szinten, alapfeladatként gondozza a
városi honlapot, továbbá jelölje meg azon munkavállalók
körét, akiknek további hozzáférésük lesz az új honlaphoz
(helyettesítés, rendkívüli esemény stb.)

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsabai Család és Gyermekjóléti Szolgálat
kérelmét klíma nélkül. A Piliscsabai Család és
Gyermekjóléti Szolgálat maximum 700 ezer forint erejéig
vásárolhat eszközöket.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsabai Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálat Szakmai programjának és mellékleteinek
módosítását.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Zsámbék Város Önkormányzata által
megállapított 2019. évi orvosi ügyeleti ellátás hozzájárulási
díját 6.202.620,- Ft összeggel.

Határidő:
azonnal

2. A Képviselő - Testület létrehoz egy munkacsoportot,
annak érdekében, hogy 2019. március 1-ig kidolgozza az
önkormányzati és hivatali elektronikus kommunikációs
rendszer kapcsolatrendszerét a különböző szereplők között.
A Munkacsoport feladata egy
önkormányzati
elektronikus
teendőinek ellátására.

pályázat kiírása az
kommunikációfelelős

Munkacsoport tagjai:
- Farkas András polgármester
- Bácskai Beáta alpolgármester
- Styevola István PÜB elnöke
- Mocsáry Dezső HB elnöke
- Nagy Zsolt jegyző
286/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata

a
Családsegítő
Gyermekjóléti
kérelméről

Piliscsabai
és
Szolgálat

287/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata

a Piliscsabai Családsegítőés Gyermekjóléti Szolgálat
Szakmai
program
és
annak
mellékleteinek
módosításáról

288/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata

a 2019. évi orvosi ügyeleti
ellátás
hozzájárulási
díjának elfogadásáról

Felelős:
polgármester

289/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata

a
Piliscsabai
Polgár
nyomdai szerződéséről

290/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata

a Piliscsabai Általános
iskola
konyhájának
közüzemi
költségek
megosztásáról
szóló
megállapodásról

291/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata

Fejlesztő
foglalkozások
szerződéseinek
meghosszabbításáról

292/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata

az ASP rendszerre történő
átállásból
származó
kötelezettségről
szóló
tájékoztató elfogadásáról

293/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata
294/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata

a
MIKK
2019.
programtervének
elfogadásáról

évi

a
piliscsabai
1787/4
helyrajzi
számú
önkormányzati
ingatlan
használatba adásáról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Piliscsabai Polgár nyomdai munkáira a bekért árajánlatok
alapján a Pethő Nyomdaipari Szolgáltató Kft-t (1142
Budapest, Kassai u. 157/D.) választja 2019. január 1.
napjától 2019. december 31. napjáig, felhatalmazza a
Polgármestert a melléklet szerinti szerződés aláírására.
Felkéri a polgármestert, hogy a fenti költséget 2019. évi
költségvetésben tervezze meg.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsabai Általános iskola konyhájának
közüzemi költségeinek megosztásáról szóló mellékletben
szereplő megállapodásokat, valamint felhatalmazza a
Polgármestert a melléklet szerinti szerződés aláírására.
A szolgáltatás fedezete Piliscsaba Város Önkormányzata
2018. évi költségvetésének Kiadások/közüzemi költségek
sora.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete
meghosszabbítja a fejlesztő foglalkozások pedagógusai
szerződéseit további 1 évvel (2019. január 1. - 2019.
december 31.) azzal a kikötéssel, hogy Rákosi Dóra
konduktor esetében a heti óraszám 1 órával történő emelését
engedélyezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a fenti költséget a 2019. évi
költségvetésben tervezze meg.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsabai Polgármesteri Hivatal tájékoztatását
az ASP rendszerre történő átállásból származó
kötelezettségről.

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Művelődési Információs Központ és Könyvtár 2019. évi
programtervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint
tartalommal elfogadja.
Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
piliscsabai 1787/4 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan
2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig
ingyenesen használatba adja – állattartás céljára – Horváth

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

295/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata

a
2018.
évi
Egészségprogram
megvalósulásáról készült
beszámoló elfogadásáról

296/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata

a
belső
ellenőrzési
feladatok ellátásáról

297/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata

Testvértelepülési
Programok
és
Együttműködések
2019.
pályázaton való indulásról

298/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata

Klarisszaház
kutatási
szerződésének módosítása

299/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata
300/2018.
(XII.
11.)
számú
határozata

a piliscsabai 02/2 helyrajzi
számú
ingatlan
értékesítésről

301/2018.
(XII. 17.)
számú

a „Települések felszíni
csapadékvíz-elvezető
létesítmények fejlesztése, a

megbízási
szerződés
kötéséről
a
Kelemen,
Mészáros,
Sándor
és
Társai Ügyvédi irodával

Jánosné 2081 Piliscsaba, Máriapark u. 28. szám alatti lakos
részére.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a 2018. évi Egészségprogram megvalósulásáról
készült beszámolót.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
javasolja a jegyző részére, hogy a Polgármesteri Hivatal
belső ellenőrzésről szóló szerződését mondja fel a
szerződésben foglaltak szerint és kérjen ajánlatokat új belső
ellenőrzési szerződés megkötéséhez.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy indul a Bethlen Gábor Alap által kiírt TTP-KP-12019/1-000087
azonosító
számú
Testvértelepülési
Programok és Együttműködések 2019 pályázaton a
településeken
működő
intézmények
kapcsolatainak
támogatása céljából.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Klarisszaház Építéstörténeti tudományos dokumentáció és
értékleltár elkészítésére kötött kutatási megbízási szerződést
a határozat melléklete szerint módosítja.
A szerződésmódosítás fedezetét az Önkormányzat 2019. évi
költségvetés szociális során kell tervezni.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Piliscsaba 02/2 helyrajzi számú külterületi,
szántóként bejegyzett 3.090 m2 területű, önkormányzati
tulajdonú ingatlant versenytárgyalás útján értékesíti.
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 megbízási díj fedezete a 2018. évi költségvetés általános
tartalék sora.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető
létesítmények fejlesztése, a települési vízgazdálkodás

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős: jegyző

Határidő:
azonnal

Felelős:
Anikó

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester

Balasi

határozata

települési vízgazdálkodás
korszerűsítésének
támogatása Pest megye
területén” című
pályázat pályázatírójának
kiválasztásáról

302/2018.
(XII. 17.)
számú
határozata

hulladékszállítási
közszolgáltató
kiválasztásáról

korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című
pályázat pályázatírására beérkezett árajánlatok közül az
Equinox Consulting Kft-t (1031 Budapest, Záhony u. 7.)
választja, a szerződés aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
A Képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy a fenti
szerződés forrását a 2019. évi költségvetésbe tervezze be.
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a „Közszolgáltatási szerződés keretében
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása Piliscsaba
Város Önkormányzata közigazgatási területén” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményéről az alábbi döntéseket
hozza:
1.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a DEPONIA
Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.
(8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) ajánlattevő
ajánlata
az
ajánlattételi
felhívásban
és
a
dokumentációban foglalt előírásoknak megfelel.

2.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Zöld Bicske
Nonprofit Kft. (2060 Bicske, Csákvári út 45.) 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.

3.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a jelen
közbeszerzési eljárás eredményes.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ajánlattételi
felhívásban meghatározott értékelési szempontok,
valamint a közjegyző előtt 2018. december 11. napján
megtartott sorsolás alapján a jelen közbeszerzési eljárás
nyertes ajánlattevője a Zöld Bicske Nonprofit Kft.
(2060 Bicske, Csákvári út 45.).
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
4.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Polgármester

közszolgáltatási szerződés aláírására.

