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1 /2020.( I. 21.) sz. Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Biz. 
határozat 
Pomáz Város Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottsága 5 igen 
szavazattal ( egyhangúlag ) úgy határozott, hogy az útépítés, felújítások 
ütemezésének, sorrendjének meghatározása tárgyú előterjesztéséhez mellékletként 
csatolt táblázatba a lakossági jelzések kerüljenek felvezetésre.  
Felelős: Ország István bizottsági elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
2 /2020.( I. 21.) sz. Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Biz. 
határozat 
Pomáz Város Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottsága 5 igen 
szavazattal ( egyhangúlag ) 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 a jelenlegivel megegyező minőségben 
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: Ország István bizottsági elnök 
Határidő: azonnal 
 

3 /2020.( I. 21.) sz. Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Biz. 
határozat 
Pomáz Város Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottsága 5 igen 
szavazattal ( egyhangúlag ) az energetikai felmérés vonatkozásában úgy határozott, 
hogy a fogyasztási adatokat évekre bontva – 3 évre visszamenőleg – önkormányzati 
intézményenként, lekérdezhető formában és a mennyiségek feltüntetésében ( m3, 
óraállás, Ft összeg ) legyenek rögzítve az ASP érkeztető iktató felületen. 



Felelős: Ország István bizottsági elnök 
Határidő: azonnal 
 

4 /2020.( I. 21.) sz. Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Biz. 
határozat 
Pomáz Város Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottsága 5 igen 
szavazattal ( egyhangúlag ) úgy határozott, hogy az önkormányzat traktorvásárlását 
támogatja. 
Felelős: Ország István bizottsági elnök 
Határidő: azonnal 
 

5 /2020.( I. 21.) sz. Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Biz. 
határozat 
Pomáz Város Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottsága 5 igen 
szavazattal ( egyhangúlag ) támogatja és a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja a Pomáz Város Önkormányzatának a Fővárosi Agglomeráció 
Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozását. 
Felelős: Ország István bizottsági elnök 
Határidő: azonnal 
 

6 /2020.( I. 21.) sz. Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Biz. 
határozat 
Pomáz Város Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottsága 5 igen 
szavazattal ( egyhangúlag ) az elhangzott módosításokkal, a jegyzőkönyvhöz csatolt 
formában elfogadja a bizottság 2020. évi munkatervét. 
Felelős: Ország István bizottsági elnök 
Határidő: azonnal 
 

7 /2020.( I. 21.) sz. Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Biz. 
határozat 
Pomáz Város Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottsága 4 igen, 1 
nem szavazattal úgy határozott, hogy a Pomáz, Beniczky utca 8. 660/A/1 hrsz.–ú 28 
m2 +12 m2 terasz alapterületű iroda közösségi célú, nem lakás célú hasznosítását 
támogatja. 
Felelős: Ország István bizottsági elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
8 /2020.( I. 21.) sz. Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Biz. 
határozat 
Pomáz Város Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottsága 5 igen 
szavazattal ( egyhangúlag ) 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: Ország István bizottsági elnök 
Határidő: azonnal 



 
 

9 /2020.( I. 21.) sz. Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Biz. 
határozat 
Pomáz Város Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottsága 4 igen 1 
tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Hősök tere 2. sz. 29 hrsz.–ú 82 m2 
alapterületű kivett ingatlan határozott időre történő bérbeadása tárgyában új 
pályázatot írjon ki közösségi célra, az ingatlan helytörténeti kiállításnak adjon helyt. 
Felelős: Ország István bizottsági elnök 
Határidő: azonnal 
 

 

 

 


