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2 /2019.( XII.17.) sz. Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Biz. 
határozat 
Pomáz Város Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottsága 3 igen 

szavazattal ( egyhangúlag ) a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, hogy  

az alábbi helyeken kérje a táblák kihelyezését a forgalmi rend segítése 

érdekében: 

- Tükör kihelyezése a Tél-Boglárka-Ősz utca kereszteződésébe 
Elsőbbségadás kötelező tábla kihelyezése a Gesztenyés utcára 

Fáy A. utcában a Fáy A. u. 46. előtt lévő megállni tilos tábla áthelyezése a Fáy 

A. köz előttre jobb oldalra 

Lámpa utca részére elsőbbségadásra jogosító tábla levétele 

az alábbi helyeken pedig kérje a táblák kihelyezésének vizsgálatát: 

- az előterjesztésben felsorolt többi pont esetében kéri a Hivatalt, hogy készítsen 
átfogó vizsgálatot a döntéshozatalhoz.   

 

Felelős:  Ország István bizottsági elnök  
Határidő: azonnal 

 
 

3 /2019.( XII.17.) sz. Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Biz. 
határozat 
Pomáz Város Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottsága 3 igen 

szavazattal ( egyhangúlag ) elfogadja és a Képviselő- testületnek elfogadásra 

javasolja, hogy a Nemzeti Infrastruktrúra Fejlesztő Zrt. által 2019. november 27-én 

megtartott Budakalász fél-elkerülő úttal kapcsolatos tervbemutatóra  vonatkozóan az 

alábbi feltételekkel járuljon hozzá a beruházáshoz 



A forgalom csillapítása és az úton áthaladó gyalogosok biztonsága érdekében, a tervezett 

elkerülő út forgalomba helyezéséig jelzőlámpás gyalogos átkelőhelyeket, csomópontokat 

létesítsenek az alábbi helyeken:  

I. A jelzőlámpák kiépítését a Pomáz, 1111 –es út mentén, az alábbi meglévő, 

felfestett gyalogos átkelőhelyekre kérjük: 

1. Pataksor, Dobogókői út, Horváth utca kereszteződésénél 
2. Beniczky utca 76. (1009/3 hrsz) előtt 
3. Kossuth Lajos utca és a Szabadság tér sarkán  
4. Hősök teréhez közel, (Református templom mellett) a Kossuth Lajos utcán 
5. József Attila utcán a József Attila köznél  

II. Nem kizárólag gyalogos átkelés megfelelő biztosítására, hanem a forgalom 

szabályozása céljából a kereszteződés lámpás csomóponttá való átalakítását 

kérjük:  

6. Mártírok úja és a Béke út kereszteződésében (Béke utcai Óvoda és Bölcsőde 
megközelítésének biztosítása céljából) 

7. Hunyadi János utca és a Beniczky utca (Huszár utca) kereszteződésénél, a Sashegyi 

Sándor Általános Iskola, valamint Mesevölgyi Tagóvoda megközelítésére  

8. A Huszár utca, József Attila utca kereszteződése a Posta, bevásárló központ, 

lakótelep megközelítésére 

III. Továbbra is kérjük a Csobánka felőli 1109 útra vonatkozóan az úgynevezett 

zsilipként működő lámpás kereszteződés megvalósítását. 

 

Kérjük, továbbá javaslatukat arra vonatkozóan, hogy a Pomáz főutcáján illetve az ezt 

elkerülő egérutakon milyen egyéb műszaki eszközökkel csillapítható megnövekedett 

forgalom a lakosok érdekében. 

Az elkerülő út mentén jelölt fákat kérjük, hogy a Pomáz Város Önkormányzatának a Pomázi 

Településkép védelméről szóló 15/2018 (VI.25.) sz. Ök. rendelet 5. sz. melléklete szerint, 

azaz őshonos fafajtákat válasszanak, illetve kérjék ki a telepítés előtt az Önkormányzatunk 

véleményét. 

Kérjük a tervezés során a későbbi lehetőségét biztosítani a pomázi ipartelepre a fél elkerülő 

útról való lehajtást a telep jövőbeli fejlesztése érdekében (csonka ág kialakítása az ipartelep 

felé déli irányból).  

A Vörösmarty lakótelep irányába haladó szakasz (2+350 km szelvény -3+145,99 km 

szelvény között) kialakítása olyan legyen, hogy a jelenlegi helyi építési szabályzatban, a 

valamint a településszerkezeti tervben és az agglomerációs tervben is szereplő Pomázt 

elkerülő úthoz csatlakoztatható legyen a későbbiek során. 



Továbbra is fenntartjuk igényünket a Pomázi 1112-es számú úton létesítendő ipartelepi 

körcsomópont kialakítására, továbbá várjuk az annak kapcsán szükségessé vált újonnan 

épült kerékpárút átépítés költségeinek az átvállalásáról szóló nyilatkozatukat. 

Kérjük továbbá tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy a félelkerülő út 

engedélyeztetéséhez szükséges környezeti hatásvizsgálat készült-e, tekintettel arra, hogy a 

annak hatósági jóváhagyásával lehetséges a szabályozási tervben átvezetni a végleges 

nyomvonalat. 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. –t tájékoztassa és az Önkormányzatot teljes jogkörrel 

képviselje. 

 
A bizottság a 1112. jelű Budakalászt elkerülő út kapcsán a Pomáz, valamint az iparterület 
bekötés körforgalommal való megvalósításához szükséges véleményezés vonatkozásában 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy polgár jogi szerződés kerüljön megkötésre, ahol a 
városnak az előterjesztésben felsorolt kérelmeit szerződésben biztosítsák a város számára. 
 
Javasolja továbbá a Képviselő-testületnek, hogy kérje, hogy szakmai véleményezéshez 
juttassák el részünkre a tervezett út 1111-es út feletti híd elkészült terveit, és a csomópont 
3D-s látványterveit. 
 
Felelős:  Ország István bizottsági elnök  
Határidő: azonnal 

 
 

4 /2019.( XII.17.) sz. Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Biz. 
határozat 
Pomáz Város Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottsága 3 igen 
szavazattal       ( egyhangúlag ) elfogadja és a Képviselő- testületnek elfogadásra 
javasolja Pomáz Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2020. évi Munkatervét 
a következő módosításokkal: 

1.) Január hónapban kerüljön napirendre a Pomázi Települési Értéktár Bizottsággal 
kapcsolatos Szabályozás megtárgyalása. 

2.) A következő beszámolók a februári hónapban kerüljenek napirendre: 

- A Szentendrei Rendőrkapitányság 2019. évi évértékelő beszámolója. 

- Tájékoztató a Pomázi Polgárőr Egyesület  2019. évi tevékenységéről.  

- Beszámoló a Szentendre Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről. 

- Beszámoló a Budakalász, Csobánka, Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Pomáz 
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltósága 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről. 

- A Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai beszámolója a 2019/20-as 
munkaévről, valamint a megalakulás óta megvalósult projektekről. 

2.) Október hónapban kerüljön napirendre a Klímavédelmi Terv elfogadása.  
Felelős:  Ország István bizottsági elnök  
Határidő: azonnal 
 
 

 



5 /2019.( XII.17.) sz. Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Biz. 
határozat 
Pomáz Város Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottsága 3 igen szavazattal                         

( egyhangúlag ) elfogadja és a Képviselő- testületnek elfogadásra javasolja, hogy az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  

- 5.) Közbiztonsági Bizottság Szakmai feladata a következő dőlt betűs 
szövegrészekkel egészüljön ki: 
 

Koordinálja a Város Őrség létrehozását, tevékenységét 

Együttműködik a helyi gyermekvédelmi-, családvédelmi-, oktatási intézményekkel, 

szervezetekkel, ifjúsági szervezetekkel és a rendőrséggel, a fiatalok körében történő 

drogprevenció érvényesülésének, valamint a helyes életvezetés megismerésének 

elősegítése érdekében. 

 

- Közbiztonsági Bizottság a következő Átruházott hatáskör szövegrésszel 
egészüljön ki:  

Pályázati lehetőségeket biztosít a költségvetésben elfogadott mértékig a közlekedés 

biztonsággal, közbiztonsággal kapcsolatos kampányok szervezéséhez. Részt vesz és 

ösztönöz az internet- és drogfüggőséggel kapcsolatos felvilágosító, prevenciós 

szakmai és civil közösségi munka támogatásában, elősegítésében, koordinálásában. 

- Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság a következő Átruházott 
hatáskör szövegrésszel egészüljön ki:  

A költségvetésben elfogadott mértékig pályázatot ír ki a civil szervezeteknek 

környezet és természetvédelmi programok, kampányok megvalósítására, dönt ezek 

odaítéléséért, lebonyolításukat ellenőrzi, róluk beszámolót készít a képviselő-

testületnek. 

Felelős: Ország István bizottsági elnök  
Határidő: azonnal 
 

6 /2019.( XII.17.) sz. Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Biz. 
határozat 
Pomáz város Önkormányzatnak Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottsága 
3 igen szavazattal ( egyhangúlag ) jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja, hogy a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottság külsős tagjainak 
Mármarosi Istvánt és Vértes Pétert válassza meg. 
Felelős:  Ország István bizottsági elnök  
Határidő: azonnal 
 
 
7 /2019.( XII.17.) sz. Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Biz. 
határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki 
Bizottsága 3 igen szavazattal ( egyhangúlag ) felkéri a Képviselő-testületet, hogy bízza 
meg a Képviselő-testületet, hogy kérje fel Nagy Gerda piacszervező szakembert, egy 
korszerű piac előkészítéséről, létesítéséről szóló tanulmány elkészítésére. Hatalmazza 
fel a Polgármestert az ehhez szükséges megbízási szerződés aláírására. 



Felelős:  Ország István bizottsági elnök  
Határidő: azonnal 
 

8 /2019.( XII.17.) sz. Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Biz. 
határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki 
Bizottsága 3 igen szavazattal ( egyhangúlag ) úgy határozott, a soron következő 
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottság ülésére a Pomázi 
Polgármesteri Hivatal hívja meg a belső kerékpárút tervezőjét, hogy a bizottság tagjai 
tájékoztatást kapjanak a projektről. 
Felelős:  Ország István bizottsági elnök  
Határidő: következő Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottsági ülés 
 
 
9 /2019.( XII.17.) sz. Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Biz. 
határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki 
Bizottsága 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett jóváhagyja és a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja a 2019. évi beruházások időarányos helyzetéről 
szóló beszámolót.  
Felelős:  Ország István bizottsági elnök  
Határidő: azonnal 
 

 


