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Pomáz Város Önkormányzat  

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága  
   

 
HATÁROZATI  ÖSSZESÍTŐ 

Pomáz Város Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságának 

2020. február 10-i üléséről 

 

 

12/2020.(02.10.)sz. Pü. Biz. határozat 

Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 4 igen, 1 tartózkodás mellett úgy 

határozott, hogy a 3. napirendi pontot zárt üléssé nyilvánítja.     

Felelős: Andrásné Murányi Borbála elnök 

Határidő: Azonnal. 

 

 

 

13/2020.(02.10.)sz. Pü. Biz. határozat 

Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett úgy határozott, hogy a törvényi kötelezettségnek megfelelő beterjesztést 

tudomásul veszi. Ugyanakkor feladatul adja a pénzügyi csoportnak hogy az adócsoport 

adatai alapján a 2019 évi tényleges teljesítés és 2020 évi terv előirányzat alapján 

pontosan határozza meg a kivetés pontos összegét adónemenként, és mutassa ki a 2020. 

évi költségvetésben a bevételek pontos összegét. Kéri a Hivatalt, hogy a soron következő, 

február 17-i ülésre készítse el.  

Felelős: Andrásné Murányi Borbála elnök 

Határidő: azonnal  

 

 

 

14/2020.(02.10.)sz. Pü. Biz. határozatPomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 5 

igen szavazattal, (egyhangúlag), úgy határozott, hogy a 2020-2023 évi, középtávú 

gazdálkodás során is fontosnak tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az 

önkormányzat működőképességének megőrzését és a kötelező feladatok valamint az 

önként vállalt feladatok ellátási feltételeinek biztosítását.  

Felelős: Andrásné Murányi Borbála elnök 

Határidő: Azonnal 

 

 

15/2020.(02.10.)sz. Pü. Biz. határozat 

Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal, (egyhangúlag), úgy 

határozott, hogy elfogadásra javasolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 

24 par. alapján a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti 

bontásban.     
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Felelős: Andrásné Murányi Borbála elnök 

Határidő: Azonnal. 

 

 

16/2020.(02.10.)sz. Pü. Biz. határozat 

Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 3 igen, 2 tartózkodás mellett úgy 

határozott, hogy felveszi napirendre a 061/28 hrsz-ú ingatlan ügyét.     

Felelős: Andrásné Murányi Borbála elnök 

Határidő: Azonnal. 

 

 

17/2020.(02.10.)sz. Pü. Biz. határozat 

Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 3 igen, 2 tartózkodás mellett úgy 

határozott, hogy a 061/28 hrsz-ú ingatlanát szántó művelési ágból javasolja kivonni és 

belterületbe vonni, hogy út épülhessen rá a vállalkozások támogatására. Egyben 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vatro Trade KFT –vel az ingatlan nyilvántartási 

eljárás során felmerülő költségek átvállalásról szóló megállapodást aláírja, és az eljárás 

során az Önkormányzatot teljes joggal képviselje.      

Felelős: Andrásné Murányi Borbála elnök 

Határidő: Azonnal. 

 

 

18/2020.(02.10.)sz. Pü. Biz. határozat 

Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 3 igen, 2 tartózkodás mellett úgy 

határozott, hogy elfogadásra javasolja ajándékként elfogadni a 0127 hrsz-ú ingatlant, 

vállalja az ügyvédi és ingatlan nyilvántartásba való bejegyzés költségeit, felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására, és az eljárás során az Önkormányzat teljes jogú 

képviseletére.     

Felelős: Andrásné Murányi Borbála elnök 

Határidő: Azonnal. 

 

 

19/2020.(02.10.)sz. Pü. Biz. határozat 

Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 5 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy 

határozott, hogy a Budakalász belterület 3853 hrsz-ú 274 m2 nagyságú kivett közutat 

átadja Budakalász Önkormányzata részére, és felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés aláírására, és az eljárás során az Önkormányzat teljes jogú képviseletére.     

Felelős: Andrásné Murányi Borbála elnök 

Határidő: Azonnal. 

 

 

20/2020.(02.10.)sz. Pü. Biz. határozat 

Pomáz Város Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 3 igen, 2 tartózkodás és 1 nem 

szavazattal úgy határozott, hogy 0 0225, 0224/17, 0231, 0229,0232 hrsz ingatlanokra 

vonatkozó vázrajz alapján a 0225 hrsz közút nyomvonalának változásához, továbbá 

annak 671 m2-el való növekedéséhez hozzájárul a 0234 hrsz árok megnevezésű, 671 m2 

nagyságú ingatlant csereként felajánlja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

aláírására, és az eljárás során az Önkormányzat teljes jogú képviseletére.     

Felelős: Andrásné Murányi Borbála elnök 

Határidő: Azonnal. 


