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Pomáz Város  
Önkormányzata    
13/2019. ÖTÜ.       

Határozati Összesítő 

 
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2019.IX.18-án tartott Képviselő-

testületi ülésén hozott határozatairól 

 
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ( 1 fő nem vett részt a szavazásban ) 
az alábbi napirendet fogadta el: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 N A P I R E N D E L Ő A D Ó 
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a 

két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői 
kérdésekre adott válaszok. 

Vicsi László polgármester 

2. a.) Előterjesztés  2019. évi költségvetési rendelet 
módosítására. 
b.) Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata vevő 
állományának leírására. 

Vicsi László polgármester 
Szakmai előkészítő: 
Baloghné Berend Gabriella Viktória 
pénzügyi csop.vez 

3. Beszámoló az I. félévben befolyt adó összegéről, valamint az 
adófelderítés alakulásáról. 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina 
jegyző 
Szakmai előkészítő: 
Nagyné Szalai Emese adócsop.vez. 

4. Rendőr körzeti megbízott kinevezéséhez hozzájárulás. Vicsi László polgármester 
 

5. a.) A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői 
beszámolója 2018.-2019. évre. 
b.) Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde többcélú, közös 
igazgatású intézmény Pedagógiai Programjának elfogadása.  

 

Vicsi László polgármester 
Szakmai előkészítő: 
Szalontai Katalin intézményvezető 
 

6. Ingatlan ügyek: 
a.) 132/1 és 132/3 hrsz.-ú kivett közforgalom elől el nem 

zárt magánút értékesítésre való kijelölése és 
adásvétele 

b.) Pomáz, belterület 2128/17 hrsz.-ú útnak 2/6 nagyságú 
része eladása tárgyában való elővásárlási jog 

c.) Pomáz, Céhmester utcában meglévő 
magántulajdonban lévő 2988/28 hrsz.-ú kivett útból 69 
m2 ajándékként való elfogadása 

d.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
elszállítására vonatkozó közérdekű szolgáltató 
kijelölése 

e.) Pomáz 0265/25 hrsz.-ú külterületi legelő 
tulajdonjogának rendezése, részleges értékesítésre 
való kijelölése és adásvétele 

f.) Pomáz, Iskola utca 5. 643/A/3 hrsz.-ú ingatlan 
adásvétele 

g.) Pomáz, Vadász János utca 3617/6 hrsz.-ú ingatlan 
adásvétele 

h.) A város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2018.(VI. 
25.) önkormányzati rendelet módosításához 
szükséges véleményezési eljárásról. 

Vicsi László polgármester 
Szakmai előkészítő: 
Hámornyikné Csemeczki Zita 
főtanácsos 

7. a.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. való csatlakozásról, 
illetve a szükséges ösztöndíj fedezetének meghatározására. 
b.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020.feltétel rendszeréről. 
 

Vicsi László polgármester 
Szakmai előkészítő:  
Nagy Attiláné Közigazgatási- és 
Népjóléti csop.vez. 
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8. Előterjesztés a közterület-használatáról és a  és a közterület-
használati díjakról szóló rendelet módosítására. 

Vicsi László polgármester 
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina 
jegyző 

9. Javaslat Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntetés 
adományozására.  
ZÁRT ÜLÉS ! 

Vicsi László 
polgármester 

10. Egyéni lakossági ügyek. 
ZÁRT ÜLÉS ! 
 

Vicsi László polgármester 
Szakmai előkészítő:  
Nagy Attiláné Közigazgatási- és 
Népjóléti csop.vez. 

11. Egyebek. 
a.) Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottság póttagjának 

megválasztására.     Szóbeli előterjesztés. 
 

 

 
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina 
jegyző 

 
 
 
124/2019. (IX.18.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ( egyhangúlag ) 
elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló jelentést. 
Felelős: Vicsi László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal 2 tartózkodás 
mellett a jegyzőkönyvhöz csatolt formában megalkotta az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 3/2019.(III.7.) számú önkormányzati rendeletének 
módosításáról szóló 13/2019.(IX.19.) önkormányzati rendeletét. 
 

 
125/2019. (IX.18.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pomáz Város Önkormányzata 
könyveiben szereplő vevő állomány kintlévőségeinek leírásával kapcsolatban 11 igen 
szavazattal ( egyhangúlag ) a következő határozatot hozta: 
 

1. Az előterjesztésben részletezettek alapján elrendeli a vevő állomány kivezetését. 
2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fentiek szerint a kivezetésről a következő 

időközi mérlegjelentés határidejéig (2019. 10. 21.) gondoskodjon. 
Felelősök: Vicsi László polgármester 
        Baloghné Berend Gabriella Vikrória pénzügyi csoportvezető 
Határidő:  következő mérlegjelentés elkészítésének határideje (2019. 10.21.)  
 
 
126/2019. (IX.18.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ( egyhangúlag )  
úgy határozott, hogy elfogadja az Adócsoport 2019. I. félévi munkájáról és az adóbevételek 
alakulásáról szóló beszámolóját. 
Felelős: Vicsi László polgármester 
    Nagyné Szalai Emese vezető-tanácsos 
Határidő: azonnal 
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127/2019. (IX.18.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  11 igen szavazattal ( egyhangúlag )  
úgy határozott, hogy Kárász Ádám r.ftörm. megbízással szolgálatot ellátó körzeti megbízott 
kinevezéséhez hozzájárul. 
Felkéri a Pomázi Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Vicsi László polgármester 
     Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző   
Határidő: azonnal 
 
 
128/2019. (IX.18.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ( egyhangúlag )   
úgy határozott, hogy elfogadja  a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2018-2019. évre 
vonatkozó intézményvezetői beszámolóját. 
Felelős:  Vicsi László polgármester 
     Szalontai Katalin intézményvezető 
Határidő: azonnal 

 
 
129/2019. (IX.18.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ( egyhangúlag )   
úgy határozott, hogy elfogadja  a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde többcélú, közös 
igazgatású intézmény Pedagógiai Programját. 
Felelős: Vicsi László polgármester 
    Szalontai Katalin intézményvezető 
Határidő: azonnal 

 
 
130/2019. (IX.18.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ( egyhangúlag ) 
úgy határozott , hogy a kialakuló Pomáz, 132/1 hrsz.-ú 40 m2, nagyságú  kivett út 
megnevezésű ingatlanának 1/1 tulajdoni hányadát értékesítésre jelöli ki, arra vonatkozóan 
FEDÉMES PATIKA KERESKEDELMI BT. 2013 POMÁZ, Szamóca utca 7. sz. –nak a 200 
000 Ft-os, azaz kettőszázezer forintos vételi ajánlatát elfogadja, valamint a 132/3 hrsz.-ú 
ingatlan nagyságának területszámítási hibajavítás miatti nagyságváltozását tudomásul veszi.  
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
adásvétel és ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos eljárásban az 
önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 
Felelős: Vicsi László polgármester  
              Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos 
Határidő: azonnal 
 
 
131/2019. (IX.18.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ( egyhangúlag ) 
úgy határozott, hogy a Pomáz 2128/17 hrsz.-ú 150 m2 nagyságú  út megnevezésű ingatlan 
2/6 -ának adásvételére vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván élni, valamint  Pomáz 
Város Önkormányzat Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a lemondó 
nyilatkozattal kapcsolatos eljárásban az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 
Felelős: Vicsi László polgármester  
              Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos 
Határidő: azonnal 
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132/2019. (IX.18.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ( egyhangúlag )  
úgy határozott, hogy a kialakuló Pomáz, Céhmester utca 2988/28 hrsz.-ú  484 m2, kivett út 
megnevezésű ingatlanból 69 m2 nagyságú területet a Zsalu Asztalosipari és Kereskedelmi 
Kft. 2013 Pomáz, Céhmester út 16. ajándékként elfogad, a terülnek a Pomáz, belterület 3456 
hrsz.-ú kivett úthoz való hozzácsatolásához/telekalakításához hozzájárul, az ajándékozással 
kapcsolatos ügyvédi és ingatlan nyilvántartásba való bejegyzési költségeket vállalja. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajándékozási szerződést aláírja és az ingatlan-
nyilvántartási eljárás során az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 
Felelős:  Vicsi László polgármester  
                Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos 
Határidő: azonnal 
 
 
133/2019. (IX.18.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ( egyhangúlag )  
úgy határozott, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó kötelező közszolgáltatás biztosítása érdekében – a  Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  35100/1993-13/2019 ált számú határozata alapján – SILVANUS” Építőipari 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. –t (2014 Csobánka Kossuth Lajos utca 6/b) –t jelöli ki 
közérdekű szolgáltatónak, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentiekre való 
szolgáltatási szerződés megkötése során az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 
Felelős:  Vicsi László polgármester  
                Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos 
Határidő: azonnal 
 
 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal 
( egyhangúlag ) a jegyzőkönyvhöz csatolt formában megalkotta a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi 
közszolgáltatásról  szóló 14/2019.(IX.19.) önkormányzati rendeletét. 

 
 
134/2019. (IX.18.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ( egyhangúlag ) 
úgy határozott, hogy a kialakuló Pomáz, külterület 0265/25 hrsz.-ú legelő ingatlanból 237  
m2, nagyságú  területét, azaz 237/2626-od tulajdoni hányadát értékesítésre jelöli ki, arra 
vonatkozóan (név:) Jungwirth Lőrincz 2013 Pomáz, Beniczky utca 60. szám alatti lakos 
260 700 Ft, azaz kettőszázhatvenezer-hétszáz forintos vételi ajánlatát elfogadja, valamint 
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
adásvétel és ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos eljárásban az 
önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 
Felelős:  Vicsi László polgármester  
                Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos 
Határidő: azonnal 
 
 
135/2019. (IX.18.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen, 2 nem szavazattal úgy 
határozott, hogy a pomázi, Iskola utca 5. szám és  643/A/3 hrsz.-ú 60 m2-es lakás 
megnevezésű ingatlanát értékesítésre jelöli ki, továbbá arra vonatkozóan Rátonyi Patrik 
2013 Pomáz, Iskola utca 5. sz. alatti lakos bruttó 7.600.000,- Ft-os azaz hétmillió-
hatszázezer forintos vételi ajánlatát fogadja el, melyet az ajánlatnak megfelelően a vevő 
szerződés aláírásakor 3 800 000 Ft megfizetésével, majd a fennmaradó összegnek, azaz 
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3 800 000 Ft-nak 36 hónapos részletekben való kifizetésével teszi meg. Pomáz Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvétel- és 
annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzatot teljes 
jogkörrel képviselje. 
Felelős:  Vicsi László polgármester  
                Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos 
Határidő: azonnal 
 
 
136/2019. (IX.18.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ( egyhangúlag )  
úgy határozott, hogy a belterületi 3617/6 hrsz.-ú, Vadász János utcában található, 782 m2 
nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 
adásvételére vonatkozó 108/2019 (VI.19.) Ök. határozatát visszavonja. 
Felelős:  Vicsi László polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
137/2019. (IX.18.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen, 2 nem szavazattal úgy 
határozott, hogy a pomázi, belterületi 3617/6 hrsz.-ú, Vadász János utcában található, 782 
m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát értékesítésre jelöli ki, 
továbbá arra vonatkozóan Czesznák Tamás 2131 Göd, Termálfürdő krt. 8/A 1/6 valamint 
Czesznák –Szabó Ágnes Fanni 2013 Pomáz, Beniczky utca 83. sz. lakosok bruttó 
7.945.120,- Ft-os azaz hétmillió-kilencszáznegyvenötezer- egyszázhúsz forintos vételi 
ajánlatát fogadja el. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az adásvétel- és annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével 
kapcsolatos eljárásban az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 
Felelős:  Vicsi László polgármester  
                Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos 
Határidő: azonnal 
 
 
138/2019. (IX.18.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ( egyhangúlag )  
úgy határozott, hogy a 14/2018. (VI. 25.) ök. rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat 
elkészített és az előterjesztéshez csatolt módosított tervezetét a Mester utca menti 056/34-
056/52 hrsz.-ú ingatlanokat érintően elfogadja, azt véleményezésre alkalmasnak találja. 
Felkéri a Polgármestert a véleményezési eljárás lefolytatására. 
Felelős:  Vicsi László polgármester  
                Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos, mb. főépítész 
Határidő: azonnal 
 
 
139/2019. (IX.18.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ( egyhangúlag )  
úgy döntött, hogy  
 
1.)  csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 
fordulójához, és felhatalmazza a polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat aláírására. 
 
2.) a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat során 
adandó támogatás keretösszegeként 2 millió Ft-ot irányoz elő a 2020-as költségvetésben. 
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Felelős:  Vicsi László polgármester 
               Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző 
               Baloghné Berend Gabriella Viktória PH Pénzügyi- és Adó Csoportvezető 
Határidő: azonnal 
 
 
140/2019. (IX.18.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal 
( egyhangúlag ) úgy döntött, hogy  

 
A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat helyi bírálati szempontjait az alábbiakban 

határozza meg: 
 
A pályázat kötelező mellékletei:  

 1..  A Pályázó a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-
igazolás a 2019/2020. tanév első félévéről. 

 2.. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelméről.  

 3.. Igazolás az egy háztartásban élők számáról, melyhez szükséges az érintett 
személyek hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséről 

 4.. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:  
 

A szociális rászorultság objektív vizsgálata érdekében – a bíráló bizottság 
álláspontja alapján környezettanulmány lefolytatásának lehetősége mellett – az alábbi 
szempontokat veszi figyelembe, amelyek igazolása szükséges: 
A pályázó: 

 rossz anyagi körülmények között él, az egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb (a hatályos jogszabály által meghatározott) összegének 
három és félszeresét nem haladja meg, 

 árva vagy félárva, 

 családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több, 

 gyermeket nevel, 

 egyedül neveli gyermekét, 

 valamely tartós betegségben szenved, rokkant vagy a családban folyamatos ellátást 
igénylő beteg vagy rokkant van, 

 eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül, 

 állandó lakhelyén kívüli intézményben tanul, 

 nem részesül kollégiumi ellátásban.” 
 
A pályázat benyújtásakor a szociális rászorultságot MINDEN ESETBEN dokumentumokkal 
kell igazolni az alábbiak szerint: 
 

 A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban 
élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó 
jövedelmének forint összegét.  

 Jövedelem:  

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel 
csökkentett  

 - aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) 
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték 
(bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és  
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 - az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások 
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell 
fizetni.  

 Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert 
költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó 
vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a 
bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert 
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a 
mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a 
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított 
támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, 
továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg 
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.  

 Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített 
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, 
egészségügyi hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, 
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.  

 Nem minősül jövedelemnek  

 a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az 
adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó 
hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,  

 b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti 
támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők 
számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,  

 c) az anyasági támogatás,  

 d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,  

 e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,  

 f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,  

 g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes 
személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó 
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony 
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi 
ellenértéke,  

 h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,  

 i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,  

 j) a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi 
nyugdíjban vagy átmeneti bányász járadékban részesülő tagja által a szövetkezetben 
végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény alapján adómentes bevétel,  

 k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott 
ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve 
átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy 
átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója 
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog 
vásárlására kerül sor,  

 l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére 
vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési 
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eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, 
az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.  

 a közvetlen hozzátartozójának - testvér(ek) - EREDETI tanulói és/vagy hallgatói 
jogviszonyának igazolása, 0-5 év közötti testvér esetében születési anyakönyvi kivonat 
másolata, 

 a pályázó által eltartott, és/vagy közvetlen hozzátartozójának (testvér), kiskorú gyermekek 
születési anyakönyvi kivonata 

 tartós betegség, rokkantság igazolására orvosi szakbizottság határozata. 

 hiteltörlesztések összegei nem csökkenthetik az egy főre eső jövedelmet(!!!!) 
 
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg:  
1. Nyilatkozat a pályázathoz BURSA 2020 
2. Munkáltatói jövedelemigazolás BURSA 2020 
3. Tartásdíj nyilatkozat nyomtatvány BURSA 2020 
4. Hozzájáruló nyilatkozat az egy háztartásban élők személyes adatainak kezeléséről 
BURSA 2020 
 
A pályázó pályázata benyújtásával  
 
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró 
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a 
Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra 
való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga 
kezelje;  
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama 
alatt kezelje;  
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a 
Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;  
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az 
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése 
céljából történő továbbításához.  
A fentieken túlmenően a "B" típusú pályázat esetében:  
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap 
benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.  
A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe 
történő felvételi jelentkezésük eredményéről a felsőoktatási információs rendszer 
működtetéséért felelős szerv a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak 
tájékoztatást nyújtson 
 
Felelős: Vicsi László polgármester 
Határidő: 2019. október 02. 
 
 
 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ( egyhangúlag ) a 
jegyzőkönyvhöz csatolt formában megalkotta a közterület-használatáról és a közterület-
használati díjakról alkotott 4/2015.(III.4.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 15/2019.(IX.19.) rendeletét. 
 
 
141/2019. (IX.18.) sz. Ök. határozat zárt ülésen hozott határozat 
142/2019. (IX.18.) sz. Ök. határozat zárt ülésen hozott határozat 
143/2019. (IX.18.) sz. Ök. határozat zárt ülésen hozott határozat 
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144/2019. (IX.18.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ( egyhangúlag )  
úgy határozott, hogy Pomáz Város Szavazatszámláló Bizottságai működéséhez, az 
előterjesztés melléklete szerinti személyt póttagnak megválasztja. 
Felelős: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző, Helyi Választási Iroda vezetője 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

 
 
Pomáz Város  
Önkormányzata    
13/2019. ÖTÜ.       

 
 

Határozati Összesítő 

 
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2019.IX.18-án tartott 

Képviselő-testületi zárt ülésén hozott határozatairól 
 
 
141/2019. (IX.18.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  11 igen szavazattal ( egyhangúlag ) 
úgy határozott, hogy a Pest Megye Önkormányzata által alapított ÉV SPORTOLÓJA DÍJRA 
általános iskolai diáksportolói korosztály kategóriában Lévai Emma -t  javasolja. 
Felkéri a Pomázi Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Vicsi László polgármester 
     Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző   
Határidő: azonnal 
 
 
142/2019. (IX.18.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ( egyhangúlag )  
úgy határozott, hogy Fodor Krisztina 2019.09.01. napjától 2020.05.31. napjáig – gyermeke 
Nagy Roland speciális intézménybe történő szállítására - havi 20.000.-Ft települési 
támogatás megállapítását támogatja. 
Felelős: Halászné Gambár Mária Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
              Vicsi László Polgármester 
Határidő: azonnal   
 
 
143/2019. (IX.18.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal ( egyhangúlag )  
úgy határozott, hogy Kürti Ildikó részére – gyermeke Kürti Emma egészségi állapotára 
tekintettel - magán óvodai ellátás igénybevételéhez 2019.09.01-től 2020.05.31. napjáig havi 
40.000.-Ft települési támogatás megállapítását támogatja.  
Felelős: Halászné Gambár Mária Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
              Vicsi László Polgármester 
Határidő: azonnal    


