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Pomáz Város Önkormányzat  

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága  
   

 
HATÁROZATI  ÖSSZESÍTŐ 

Pomáz Város Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságának 
2020. január 20-i üléséről 

 

1/2020.( I. 20.) sz. Pü. Biz. határozat 
Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága  5 igen szavazattal ( egyhangúlag ) 
úgy határozott, hogy a nemzetiségi önkormányzatok együttműködési 
megállapodásait áttanulmányozva azt tartalmilag elfogadja, azonban felkéri a belső 
ellenőrt, mint az előterjesztett anyagok készítőjét, hogy ismételten tekintse át, és a 
stilisztikai hibák kijavítása után kerüljön  a 2020. január 23-i testületi ülésre. 
A jelenlegi anyagban előforduló hibák kijavítása után a bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek mindhárom nemzetiségi önkormányzat együttműködési 
megállapodásának elfogadását. 
Felelős: Andrásné Murányi Borbála bizottsági elnök  
Határidő: azonnal 
 
 
 
2/2020.( I. 20.) sz. Pü. Biz. határozat 
Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal ( egyhangúlag ) 
úgy határozott, hogy az önkormányzati intézményeivel a munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjéről szóló együttműködési megállapodásait áttanulmányozva 
azt tartalmilag elfogadja, azonban felkéri a belső ellenőrt, mint az előterjesztett 
anyagok készítőjét, hogy ismételten tekintse át, és a stilisztikai hibák kijavítása után 
kerüljön  a 2020. január 23-i testületi ülésre. 
A jelenlegi anyagban előforduló hibák kijavítása után a bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek az együttműködési megállapodásokat elfogadását. 
Felelős: Andrásné Murányi Borbála bizottsági elnök  
Határidő: azonnal 
 
 
 
3/2020.( I. 20.) sz. Pü. Biz. határozat 
Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal ( egyhangúla ) 
jóváhagyja és a Képviselő- testületnek elfogadásra javasolja, hogy a Pomáz, 
Beniczky utca 58. szám alatt lévő 984 hrsz.–ú ingatlan 4500/12000 tulajdoni 
hányadát értékesítésre jelölje ki, továbbá nyilvános pályázati felhívást tegyen közzé 
adásvétel tárgyában.  
Felelős: Andrásné Murányi Borbála bizottsági elnök  
Határidő: azonnal 
 
 
 



2 

 

4/2020.( I. 20.) sz. Pü. Biz. határozat 
Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal ( egyhangúlag ) 
jóváhagyja és a Képviselő- testületnek elfogadásra javasolja, hogy a nyilvános 
pályázati felhívást tegyen közzé Pomáz, Hősök tere 2. sz. 29 hrsz.–ú 82 m2 
alapterületű kivett ingatlan határozatott időre történő bérbeadására, olyan 
hasznosítási tevékenység részére, amely Pomáz városának hírnevét, 
ismertségét elősegíti, turisztikailag erősíti.  
Felelős: Andrásné Murányi Borbála bizottsági elnök  
Határidő: azonnal 
 
 
 
5/2020.( I. 20.) sz. Pü. Biz. határozat 
Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal ( egyhangúlag )  
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Pomáz, Beniczky utca 8. 660/A/1 hrsz.–ú 
28 m2 +12 m2 terasz alapterületű iroda lakásként való határozatott időre történő 
bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásról szóló előterjesztés tárgyalását vegye le 
napirendről. Felkéri a Pomázi Polgármesteri Hivatalt az elhangzottak szerint az 
előterjesztés további kidolgozására. 
Felelős: Andrásné Murányi Borbála bizottsági elnök  
Határidő: azonnal 
 

  
6/2020.( I. 20.) sz. Pü. Biz. határozat 
Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal ( egyhangúlag ) 
jóváhagyja és a Képviselő- testületnek elfogadásra javasolja hogy a kialakuló 
Pomáz, Damjanich utca 785/2 hrsz.-ú  6 m2, kivett közterület (hatósági által javasolt 
változás esetén kivett közút) megnevezésű ingatlant Finta Éva 1173 BUDAPEST, 
Csabai út 49. alatti lakostól ajándékként fogadja el, az ajándékozással kapcsolatos 
ügyvédi és ingatlan nyilvántartásba való bejegyzési költségeket vállalja. Hatalmazza 
fel a Polgármestert, hogy az ajándékozási szerződést aláírja és az ingatlan-
nyilvántartási eljárás során az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 
Felelős: Andrásné Murányi Borbála bizottsági elnök  
Határidő: azonnal 
 
 
 
7/2020.( I. 20.) sz. Pü. Biz. határozat 
Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal ( egyhangúlag ) 
jóváhagyja és a Képviselő- testületnek elfogadásra javasolja, hogy a 1606/5 hrsz.-ú 
361 m2, kivett saját használatú utat Gombos Zoltánné 1088 Budapest, Gutenberg tér 
4 V/2. alatti lakosoktól ajándékként fogadja el, az ajándékozással kapcsolatos 
ügyvédi és ingatlan nyilvántartásba való bejegyzési költségeket vállalja. Hatalmazza 
fel a Polgármestert, hogy az ajándékozási szerződést aláírja és az ingatlan-
nyilvántartási eljárás során az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 
Felelős: Andrásné Murányi Borbála bizottsági elnök  
Határidő: azonnal 
 
 
8/2020.( I. 20.) sz. Pü. Biz. határozat   zárt ülésen hozott határozat 
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9/2020.( I. 20.) sz. Pü. Biz. határozat 
Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal ( egyhangúlag ) 
az elhangzott módosítással, a jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja a bizottság 
2020. évi munkatervét.  
Felelős: Andrásné Murányi Borbála bizottsági elnök  
Határidő: azonnal 
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Pomáz Város Önkormányzat  

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága  
   

 
HATÁROZATI  ÖSSZESÍTŐ 

Pomáz Város Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságának 
2020. január 20-i  zárt üléséről 

 
 
8/2020.( I. 20.) sz. Pü. Biz. határozat 
Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 3 igen szavazattal 2 tartózkodás 
mellett jóváhagyja és a Képviselő- testületnek elfogadásra javasolja, hogy a Pomáz, 
belterület besorolású 1433/2 valamint a 1434 hrsz.-ú ingatlanok Telektér Kft. Halász 
Csaba földmérő által készített 8-6/2018 munkaszámú és 1089/2018 számú változási 
vázrajz alapján úgy járuljon hozzá a telekalakításhoz, hogy a 1433/16 hrsz.-ú kivett 
helyi közutat Pomáz Város Önkormányzatának, mint tulajdonosnak kell kezelnie, 
továbbá a kerítést 2020.06.30-ig át kell helyezni az új telekhatárra. 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 
 
 
 
 


