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Pomáz Város Önkormányzat  

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága  
   

 
HATÁROZATI  ÖSSZESÍTŐ 

Pomáz Város Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságának 
2019. november 18 -i üléséről 

 

89/2019.( XI.18.) sz. Pü. Biz. határozat 

Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 3 igen szavazattal (egyhangúlag) jóváhagyja 

és a Képviselő- testületnek elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről 

szóló 3/2019(III.7.) számú önkormányzati rendelet módosításának tervezetét.  

Felelős: Andrásné Murányi Borbála bizottsági elnök  

Határidő: azonnal 
 

 
90/2019.( XI.18.) sz. Pü. Biz. határozat 
Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 3 igen szavazattal (egyhangúlag)  úgy határozott, hogy 

jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Pomáz, Alcsevica területén 210 telek 

villamos energia ellátása céljából az Elmű Hálózati Kft. –al kötött kalkulált 41 987 216 Ft, 

azaz negyvenegymillió-kilencszáznyolcvanhétezer-kettőszáztizenhat forint kiépítési 

költségeket az ingatlantulajdonosok felé 200 000 Ft/telek költséget hárítsa át, melyet a 

telektulajdonosok 2019. december 31-ig  kötelesek megfizetni. Pomáz Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete hatalmazza fel a Polgármestert, hogy az ingatlantulajdonosokat 

tájékoztassa a kötelezettség megfizetéséről és az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 
Felelős: Andrásné Murányi Borbála bizottsági elnök  

Határidő: azonnal 

 

91 /2019.( XI.18.) sz. Pü. Biz. határozat 
Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 2 nem 1 igen szavazattal  úgy határozott, hogy 

elutasítja Ország István képviselő módosító indítványt,miszerint a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ne 

javasolja a Képviselő- testületnek, hogy napirendre tűzze, ne javasolja, hogy Képviselő- testületi döntés 

történjen a Pomáz 3745 hrsz.-ú, Pomáz 3746 hrsz.-ú, Pomáz 3747 hrsz.-ú, Pomáz 3748 hrsz.-

ú, Pomáz 3750 hrsz.-ú, Pomáz 3751 hrsz.-ú, Pomáz 3752 hrsz.-ú, Pomáz 3252 hrsz.-ú, 

Pomáz 3253 hrsz.-ú kivett beépítetlen telkek vonatkozásában az elővásárlási jogról való 

lemondására, hanem a joghatások a határidő eredménytelen elteltével álljanak be. Ennek 

értelmében az Önkormányzat ne tegyen nyilatkozatot az elővásárlási jog érvényesítésével 

kapcsolatban. 
Felelős: Andrásné Murányi Borbála bizottsági elnök  

Határidő: azonnal 
 
92 /2019.( XI.18.) sz. Pü. Biz. határozat 

Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 2 igen 1 nem szavazattal az alábbi 

határozatokat hozta: 

1) jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a következőket Pomáz 

3745 hrsz.-ú 1997 m2 nagyságú  kivett beépítetlen terület 1/1 tulajdoni hányadának 

Meleg Gáborné 2013 Pomáz, Ősz utca 13. eladó és a HÁSZ Építőipari Kivitelező 

Tervező Kft. 2013 Pomáz, Kőfaragó utca 2. sz. között 2019.10.24-én  megkötött 
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szerződés alapján az adásvételére vonatkozó elővásárlási jogával ne kívánjon élni, 

valamint  Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testülete hatalmazza fel a 

polgármestert, hogy a lemondó nyilatkozattal kapcsolatos eljárásban az önkormányzatot 

teljes jogkörrel képviselje. 

 
 

2) jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a következőket Pomáz 

3746 hrsz.-ú 1999 m2 nagyságú  kivett beépítetlen terület 1/1 tulajdoni hányadának 

Hajdú Ferenc 2013 Pomáz Katona József utca 3. eladó és a HÁSZ Építőipari Kivitelező 

Tervező Kft. 2013 Pomáz, Kőfaragó utca 2. sz. között 2019.10.24-én  megkötött 

szerződés alapján az adásvételére vonatkozó elővásárlási jogával ne kívánjon élni, 

valamint  Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testülete hatalmazza fel a 

polgármestert, hogy a lemondó nyilatkozattal kapcsolatos eljárásban az önkormányzatot 

teljes jogkörrel képviselje. 
 
 
 

3) jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a következőket Pomáz 

3747 hrsz.-ú 1995 m2 nagyságú  kivett beépítetlen terület 1/1 tulajdoni hányadának 

Kovács András 2013 Pomáz, Ősz utca 10. alatti lakos mint eladók és a HÁSZ Építőipari 

Kivitelező Tervező Kft. 2013 Pomáz, Kőfaragó utca 2. sz. között 2019.10.24-én  

megkötött szerződés alapján az adásvételére vonatkozó elővásárlási jogával ne kívánjon 

élni, valamint  Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testülete hatalmazza fel a 

polgármestert, hogy a lemondó nyilatkozattal kapcsolatos eljárásban az önkormányzatot 

teljes jogkörrel képviselje. 

 

 

4) jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a következőket Pomáz 

3748 hrsz.-ú 5993 m2 nagyságú  kivett beépítetlen terület 1/1 tulajdoni hányadának 

Borsi János 2310 Szigetszentmiklós, Kéktó utca 50.  eladó és a HÁSZ Építőipari 

Kivitelező Tervező Kft. 2013 Pomáz, Kőfaragó utca 2. sz. között 2019.10.24-én  

megkötött szerződés alapján az adásvételére vonatkozó elővásárlási jogával ne 

kívánjon élni, valamint  Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testülete hatalmazza 

fel a polgármestert, hogy a lemondó nyilatkozattal kapcsolatos eljárásban az 

önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 

 

 

5) jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a következőket Pomáz 

3750 hrsz.-ú 1999 m2 nagyságú  kivett beépítetlen terület ingatlanra Sipos Katalin 2013 

Pomáz, Arany János utca 38. Sipos Katalin 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 30. 

valamint, Sipos Zsigmondné 2013 Pomáz, Arany János utca 38. alatti lakosok mint 

eladók és a HÁSZ Építőipari Kivitelező Tervező Kft. 2013 Pomáz, Kőfaragó utca 2. sz. 

között 2019.10.24-én  megkötött szerződés alapján az adásvételére vonatkozó 

elővásárlási jogával ne kívánjon élni, valamint  Pomáz Város Önkormányzat Képviselő 

testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy a lemondó nyilatkozattal kapcsolatos 

eljárásban az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 
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6) jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a következőket Pomáz 

3751 hrsz.-ú 1995 m2 nagyságú  kivett beépítetlen terület 1/1 tulajdoni hányadának 

Lecza János 2013 Pomáz, Arany János utca 31. eladó és a HÁSZ Építőipari Kivitelező 

Tervező Kft. 2013 Pomáz, Kőfaragó utca 2. sz. között 2019.10.24-én  megkötött 

szerződés alapján az adásvételére vonatkozó elővásárlási jogával ne kívánjon élni, 

valamint  Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testülete hatalmazza fel a 

polgármestert, hogy a lemondó nyilatkozattal kapcsolatos eljárásban az önkormányzatot 

teljes jogkörrel képviselje. 
 

 

7) jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a következőket Pomáz 

3252 hrsz.-ú 1261 m2 nagyságú  kivett beépítetlen terület 1/1 tulajdoni hányadának 

Nagyné Melis Éva 2013 Pomáz, Kubinyi Kálmán utca 5/b eladó és a HÁSZ Építőipari 

Kivitelező Tervező Kft. 2013 Pomáz, Kőfaragó utca 2. sz. között 2019.10.24-én  

megkötött szerződés alapján az adásvételére vonatkozó elővásárlási jogával ne kívánjon 

élni, valamint  Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testülete hatalmazza fel a 

polgármestert, hogy a lemondó nyilatkozattal kapcsolatos eljárásban az önkormányzatot 

teljes jogkörrel képviselje. 
 

 

8) jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a következőket Pomáz 

3253 hrsz.-ú 1261 m2 nagyságú  kivett beépítetlen terület ingatlanra Nagyné Melis 

Éva 2013 Pomáz, Kubinyi Kálmán utca 5/b valamint Hoffman Erika 2682 

Püspökhatvan, Szabadság utca 113. eladó és a HÁSZ Építőipari Kivitelező Tervező 

Kft. 2013 Pomáz, Kőfaragó utca 2. sz. között 2019.10.24-én  megkötött szerződés 

alapján az adásvételére vonatkozó elővásárlási jogával ne kívánjon élni, valamint  

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy 

a lemondó nyilatkozattal kapcsolatos eljárásban az önkormányzatot teljes jogkörrel 

képviselje. 

 

Felelős: Andrásné Murányi Borbála bizottsági elnök  

Határidő: azonnal 

 

 
93 /2019.( XI.18.) sz. Pü. Biz. határozat 

Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 3 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy 

határozott, hogy jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 1610/1 hrsz.-ú 

Orgona utca 11. szám alatt található Marschalkó villa tetőszerkezetének felújítására 

vonatkozóan Építészeti és Örökségvédelmi Kollégium által a Nemzeti Kulturális Alap 

„műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy telkes 

helyreállításának, felújításának” nyílt pályázati felhívásán nyert 4 000 000 Ft, azaz 

négymillió támogatási fel kívánja használni, továbbá nyilatkozik Ávr. 75 §. (4) bekezdésének 

megfelelően, további bruttó 6 500 000 Ft összegű saját forrás rendelkezésre áll,  továbbá 

hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a pályázat további ügymenete, a költségvetés 

visszatervezés, illetve a finanszírozási ütemterv aktualizásálása során az Önkormányzatot 

teljes jogkörrel képviselje a támogatási szerződés megkötéséhez. 

Felelős: Andrásné Murányi Borbála bizottsági elnök  

Határidő: azonnal 
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94 /2019.( XI.18.) sz. Pü. Biz. határozat 

Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 3 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy 

határozott, hogy a 2.k.) napirendi pontjának felveszi a Pomáz Tél utca 1754/3 hrsz.-ú 

magántulajdonban lévő ingatlan, valamint a 1686/1 hrsz.-ú kivett közút megnevezésű ingatlan 

telekalakításáról szóló előterkjesztést.. 

Felelős: Andrásné Murányi Borbála bizottsági elnök  

Határidő: azonnal 
 
 
 
95 /2019.( XI.18.) sz. Pü. Biz. határozat 

Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 3 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy 

határozott, hogy jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Pomáz, 

belterület besorolású 1754/3 valamint a 1686/1 hrsz.-ú ingatlanok GEORET Kft. Petrányi 

Dénes földmérő által készített 19914 munkaszámú és 1240/2019 számú változási vázrajz 

alapján úgy járuljon hozzá, hogy a Pomáz Város Önkormányzat 1686/1 hrsz.-ú 

tulajdonrészének nagysága nem változhat, továbbá telekalakítás bejegyzése és azzal 

kapcsolatos szerződés költségeit vállalja. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testülete 

hatalmazza fel a polgármestert, hogy a telekalakítási szerződés és ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 

Felelős: Andrásné Murányi Borbála bizottsági elnök  

Határidő: azonnal 
 
96 /2019.( XI.18.) sz. Pü. Biz. határozat 

Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 3 igen szavazattal (egyhangúlag) akövetkező 

határozatokat hozta: 

1. jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, a karácsonyi ajándékcsomag 

megvásárlására a költségvetés szociális keret terhére a nagycsaládosok részére 600.000.- 

forint valamint az idősek részére 1.080.000.- forint átcsoportosításához járuljon hozzá.. 

 

 

2. jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, a 90 éven felüli idős 

emberek számára az ajándékcsomag vásárlásához a költségvetés szociális keret terhére 

492.000.- forint átcsoportosításához járuljon hozzá. 

 

 

3. jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, a 2019. december 06. napján 

tartandó városi Mikulásváró ünnepségére a mikulás csomag megvásárlására  a 

költségvetés szociális keret terhére 330.000.- forint átcsoportosításához járuljon hozzá. 

 

 

4. jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, az önkormányzat 

intézményei dolgozói gyermekei részére mikulás csomag megvásárlására a költségvetés 

szociáliskeret terhére 192.000.- forint átcsoportosításához járuljon hozzá. 

Felelős: Andrásné Murányi Borbála bizottsági elnök  

Határidő: azonnal 

 

 
97 /2019.( XI.18.) sz. Pü. Biz. határozat Zárt ülésen hozott határozat! 
 
 



5 

 

 
98 /2019.( XI.18.) sz. Pü. Biz. határozat 

Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 3 igen szavazattal ( egyhangúlag )úgy 

határozott, hogy jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja , hogy 

1) Zenekastély Nonprofit Kft. finanszírozására támogatási szerződéssel 201.000.-Ft 

összeget biztosítson. 

 

Felelős: Andrásné Murányi Borbála bizottsági elnök  

Határidő: azonnal 
 
99 /2019.( XI.18.) sz. Pü. Biz. határozat 

Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett úgy 

határozott, hogy jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja , hogy helyezze 

hatályon kívül a 16/2019(I.23)   sz. Ök. határozattal elfogadott a Pomázi Művelődési Ház és 

Könyvtár „Helységek bérbeadási szabályzatát” , valamint a jegyzőkönyvhöz csatoltan fogadja 

el a 2020. január 01. napjától hatályos Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár „Helységek 

bérbeadási szabályzatát”. 

Felelős: Andrásné Murányi Borbála bizottsági elnök  

Határidő: azonnal 
 
 
 



                                                      
Pomáz Város Önkormányzat  

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága  
   

 
HATÁROZATI  ÖSSZESÍTŐ 

Pomáz Város Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságának 
2019. november 18 -i zárt üléséről 

 

97 /2019.( XI.18.) sz. Pü. Biz. határozat 

Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 3igen szavazattal ( egyhangúlag) jóváhagyja 

és a Képviselő- testületnek elfogadásra javasolja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatokkal kapcsolatosan fogadja el az előterjesztésben 

foglaltakat. 

Felelős: Andrásné Murányi Borbála bizottsági elnök  

Határidő: azonnal 

 


