
1 

 

Pomáz Város Önkormányzat 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága  

   

 

HATÁROZATI  ÖSSZESÍTŐ 
 

 
28/2020.( III. 05.) sz. Kult.,Okt.és Sport Biz. határozat 
Pomáz Város Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 5 igen szavazattal 
( egyhangúlag ) úgy határozott, hogy az Oktatási Albizottság és Balog Ilona Katalin a 
pomázi nyári napközis tábor szervezését kezdje meg, helyét, pontos időtartamát 
határozza meg és az egyeztetést a szülőkkel, tankerülettel és az iskolaigazgatókkal 
tegye meg és javaslatukat terjessze elő a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elé. 
Felelős:  Dr. Siklódi Csilla bizottsági elnök  
Határidő: azonnal 

 
 
 

29/2020.( III. 05.) sz. Kult.,Okt.és Sport Biz. határozat 
Pomáz Város Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 5 igen  szavazattal 
( egyhangúlag ) úgy határozott, hogy a jeles napok megszervezésével és 
lebonyolításával kapcsolatosan az egyeztetések széles körben történjenek meg és a 
jeles napok közé sorolja és a Roma Világnapot. 
Felelős: Dr. Siklódi Csilla bizottsági elnök  
Határidő: azonnal 

 
 

 
30/2020.( III. 05.) sz. Kult.,Okt.és Sport Biz. határozat 
Pomáz Város Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 5 igen  szavazattal 
( egyhangúlag ) úgy határozott, hogy az április 8-i Roma Világnapot a jeles napok közé 
sorolja és hagyományt teremtve minden évben kerüljön megrendezésre.  
Felelős:  Jungwirth  Sándor a Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  
Határidő: 2020. április 2. 

 
 
 
 

31/2020.( III. 05.) sz. Kult.,Okt.és Sport Biz. határozat 
Pomáz Város Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 5 igen  szavazattal 
( egyhangúlag ) úgy határozott, hogy a Hivataltól kérik a Lugi dűlőben található  
régészeti lelőhely köré húzható kerítés műszaki  lehetőségének megvizsgálását. A 
régészeti lelőhelyen az engedéllyel rendelkezőknek. Tóth Gusztáv az Igazioliva 
tulajdonosa irányításával a  közösségi ásatás megindításának lehetőségét vizsgálja 
meg. A következő Képviselő-testületi ülésre kéri a bizottság a kerítés építésével és az 
ásatással kapcsolatos feladatok ismertetését.  
Felelős:  Dr. Siklódi Csilla bizottsági elnök 
               Tóth Gusztáv az Igazioliva tulajdonosa  
Határidő: 2020. március 26. 
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Pomáz Város Önkormányzat 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága  

   

 

Jegyzőkönyv 
 

Felvéve: Pomáz Város Önkormányzatának Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 2020. 
március 5-én a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint. 

 
Dr. Siklódi Csilla bizottsági elnök: Tisztelettel köszöntök mindenkit, megállapítom, hogy a 
bizottság 5 fővel jelen van, határozatképes.     A mai bizottsági ülésünk napirendi pontjait 
mindenki megkapta.  Kérdezem  a bizottságot, hogy a napirendekkel kapcsolatban van-e 
valakinek módosító javaslata  vagy egyéb észrevétele? Amennyiben nincs , akkor feltenném 
a napirendet szavazásra, aki egyetért vele, az kérem, szavazzon igennel.       
            
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi 
napirendet fogadta el: 

 

  
N A P I R E N D 

 

 
E L Ő A D Ó 

1. Az albizottságok tagjainak személyesen átadjuk az 
együttműködésre felkérő levelet, az éves munkaterv 
meghatározása  

Előadó: Dr. Siklódi Csilla 
Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság Elnöke 
 

2. Nyári napközis tábor szervezési kérdései        Előadó: Dr. Siklódi Csilla 
Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság Elnöke  

3. Jeles napok - ünnepeink tartalmi, formai elemei Előadó: Dr. Siklódi Csilla 
Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság Elnöke 

 
 
4. 

 
Roma világnap    

Előadó: Dr. Siklódi Csilla 
Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság Elnöke 
meghívott Jungwirth Sándor 
Pomázi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat vezetője 

5. Közösségi terek kialakítása, különös tekintettel az 
ifjúságra, a tinédzserek bevonása  

Előadó: Dr. Siklódi Csilla 
Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság Elnöke 

6. Ifjúsági polgármester és képviselőtestület választás Előadó: Dr. Siklódi Csilla 
Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság Elnöke 

7. Egyebek Előadó: Dr. Siklódi Csilla 
Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság Elnöke 

 

1. napirend: Az albizottságok tagjainak személyesen átadjuk az 
együttműködésre felkérő levelet, az éves munkaterv meghatározása 
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Dr. Siklódi Csilla bizottsági elnök :  
Az Oktatási Albizottság és a Művészeti Tanács tagjainak vagy megbízottjainak átadta a 
megbízóleveleiket. A két albizottság a következő tagokból áll:  
 

Oktatási Albizottság: 
Nagy Koppány Lászlóné Farkas Annamária 
Molnár-Bruder Géza 
Polányiné Takács Judit 
Egervári Lilla 
Egervári Krisztina 
Gyémánt Ádám 
Bojer Mónika 
  
  
Művészeti Tanács: 
Petrás Mária 
Nagy Koppány László 
Vértes Péter 
Schrett László 
Németh Pákolicz Tamás 
Polányiné Takács Judit 
 
 

 

2. napirend: Nyári napközis tábor szervezési kérdései   
 
Dr. Siklódi Csilla bizottsági elnök :  
A nyári napközis tábor megszervezése önkormányzati feladat. Az Oktatási Albizottság tagjai 
vállalják a tábor lebonyolítását. A tábor időtartama 8:00 órától 17:00 óráig lenne. az 
egyeztetést a szülőkkel, tankerülettel és az iskolaigazgatókkal az albizottság megkezdi. Már 
van 2 fő ( Diósi Viktória és Egervári Lilla ) aki meghatározott programmal tudja a tábor egyes 
napjait levezetni. Feltétel, hogy a gyermek pomázi állandó vagy tartózkodási hellyel 
rendelkezzen. Kb. 10 ezer Ft/hét ( ebből 970,-Ft/nap a háromszori étkezés )a tábor díja. 
Kósa Anikó a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgató asszonya beszámolt a tavalyi 
évi tapasztalatokról. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Balog Ilona Katalint jelölte ki a 
tábor megszervezésével.   
 

28/2020.( III. 05.) sz. Kult.,Okt.és Sport Biz. határozat 
Pomáz Város Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 5 igen  szavazattal 
( egyhangúlag ) úgy határozott, hogy az Oktatási Albizottság és Balog Ilona Katalin a 
pomázi nyári napközis tábor szervezését kezdje meg, helyét, pontos időtartamát 
határozza meg és az egyeztetést a szülőkkel, tankerülettel és az iskolaigazgatókkal 
tegye meg és javaslatukat terjessze elő a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elé. 
Felelős:  Dr. Siklódi Csilla bizottsági elnök  
Határidő: azonnal 
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3. napirend: Jeles napok - ünnepeink tartalmi, formai elemei 

 
 
Dr. Siklódi Csilla bizottsági elnök :  
Ismertette a jeles napokat, pld. március 15-e, október 23-a, stb. Javaslatot kért az ünnepek 
megszervezésével, a város díszítésével kapcsolatosan. Szoros együttműködést kért Kósa 
Anikó a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető asszonyával ezen ünnepek 
megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatosan. A lakossági kérésnek eleget téve 
Leidinger István polgármester úr és Dr. Siklódi Csilla bizottsági elnök asszony felmérést 
készít a lakosság körében az augusztus 20-i ünnepség megrendezésével kapcsolatosan. 
Felhívja a figyelmet, hogy az egyház képviselőivel is egyeztetni kell, mivel a templomkert is 
az ünnepségek egyik helyszíne. A jeles napok körébe emeljük be a Roma Világnapot. 
Nagy Koppány, a Templomkerti búcsú egyik szervezője elmondta, hogy az általuk szervezett 
program 20-án véget ér. Idén eztköveti a hétvége, amikor a Felvég „hagyományos búcsúja”  
megtartható lenne augusztus 21-től. 
 
 

29/2020.( III. 05.) sz. Kult.,Okt.és Sport Biz. határozat 
Pomáz Város Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 5 igen  szavazattal 
( egyhangúlag ) úgy határozott, hogy a jeles napok megszervezésével és 
lebonyolításával kapcsolatosan az egyeztetések széles körben történjenek meg és a 
jeles napok közé sorolja és a Roma Világnapot. 
Felelős: Dr. Siklódi Csilla bizottsági elnök  
Határidő: azonnal 

 
 

4. napirend:  Roma világnap 

 
Jungwirth  Sándor a Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke beszámolt az április 
8-i Roma Világnappal kapcsolatos terveiről és a megrendezéssel kapcsolatos teendőkről. 
  

30/2020.( III. 05.) sz. Kult.,Okt.és Sport Biz. határozat 
Pomáz Város Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 5 igen  szavazattal 
( egyhangúlag ) úgy határozott, hogy az április 8-i Roma Világnapot a jeles napok közé 
sorolja és hagyományt teremtve minden évben kerüljön megrendezésre.  
Felelős:  Jungwirth  Sándor a Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  
Határidő: 2020. április 2. 

 
 

5. napirend: Közösségi terek kialakítása, különös tekintettel az ifjúságra, a 
tinédzserek bevonása 

 
 
A bizottság megtárgyalta a köz terek használatát tavasztól őszig. Javaslatokat vár a 
bizottsági tagoktól és a lakosságtól.  
 
 

6. napirend: Ifjúsági polgármester és képviselőtestület választás 

 
Dr. Siklódi Csilla bizottsági elnök :  
Ez a testület tanácsadó és véleménynyilvánító testület lenne. 13 és 22 éves kor közötti 
fiatalokat szólítanának meg. 
Molnár-Bruder Géza a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola igazgatója javasolta, hogy a 6-
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8 évfolyam ne legyen kizárva az ifjúsági képviselő-testületből. 
 
Tóth Gusztáv az Igazioliva tulajdonosa javasolta, hogy az ifjúsági polgármester és képviselő-
testület 2-3 év múlva alakuljon meg, mert addigra körvonalazódik a jelenlegi városvezetés 
programjának teljesítése. 
Dr. Siklódi Csilla bizottsági elnök :  
Az ifjúsági polgármester és képviselő-testület céljait, pontjait és a megválasztással 
kapcsolatos feladatokat Dr. Siklódi Csilla állítja össze, és a következő bizottsági ülésre 
javaslatát beterjeszti. 
 
 

7. napirend: Egyebek 

 
Dr. Siklódi Csilla bizottsági elnök :  
Herpai Sándor a Magyar Vár Alapítvány elnöke megkereste a bizottságot, hogy a Lugi 
dűlőben ( Jóbarátok útja vége ) talált, római korból származó bronz szobor lelőhelyét Pomáz 
Városa védelem alá helyezze. Jelenleg a Lugi villa helyén egy fákkal benőtt, erdős terület 
található. A szobrot Tóth Gusztáv az Igazioliva tulajdonosa találta. Kérik, hogy az illetéktelen 
behatolóktól a város óvja meg a lelőhelyet. 
Tóth Gusztáv az Igazioliva tulajdonosa a bizottságnak beszámolt, hogy a szobrot átadta a 
Nemzeti Múzeumnak, és egy tökéletes másolatot fogunk kapni a szoborról bronzból. A 
másolatot átadná a városnak. Az Önkormányzat gondozásában a megfelelő kiállítási hely 
kialakítását kéri. A lelőhelyet javasolja kerítéssel megvédeni, és tárgyalást kezdeni a 
MNMképviselőjével egy közösségi ásatás megszervezéséről.  
Dr. Siklódi Csilla bizottsági elnök :  
Megköszöni Tóth Gusztáv a feltárással kapcsolatos áldozatos munkáját. 
 
 

31/2020.( III. 05.) sz. Kult.,Okt.és Sport Biz. határozat 
Pomáz Város Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 5 igen  szavazattal 
( egyhangúlag ) úgy határozott, hogy a Hivataltól kérik a Lugi dűlőben található  
régészeti lelőhely köré húzható kerítés műszaki  lehetőségének megvizsgálását. A 
régészeti lelőhelyen az engedéllyel rendelkezőknek. Tóth Gusztáv az Igazioliva 
tulajdonosa irányításával a  közösségi ásatás megindításának lehetőségét vizsgálja 
meg. A következő Képviselő-testületi ülésre kéri a bizottság a kerítés építésével és az 
ásatással kapcsolatos feladatok ismertetését.  
Felelős:  Dr. Siklódi Csilla bizottsági elnök 
               Tóth Gusztáv az Igazioliva tulajdonosa  
Határidő: 2020. március 26. 

 
 
Dr. Siklódi Csilla bizottsági elnök: Több napirendi pont nem lévén, megköszönöm a mai 
munkát és az ülést bezárom. 

 
 
 
 
 

Kmft. 
 
 
 

                                                     Dr. Siklódi Csilla s.k., 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke 








