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Pomáz Város 
Önkormányzata 
2/2020.ÖTÜ. 

Határozati Összesítő 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2020.II.13-án tartott 
Képviselő-testület nyílt ülésén hozott határozatairól 

 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ( egyhangúlag ) az alábbi 

napirendet fogadta el: 

 N A P I R E N D E L Ő A D Ó 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és 
a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői 
kérdésekre adott válaszok. 

Leidinger István polgármester 

2. a.) A település 2020. évi költségvetési rendelet-
tervezetének előterjesztése. 
b.) Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának 
középtávú tervezésével kapcsolatban. 
c.) Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának 
többéves kihatással járó döntéseivel kapcsolatban. 
 

Leidinger István polgármester 
Szakmai előkészítő: 
Baloghné Berend Gabriella Viktória 
pénzügyi csop.vez. 
 

3. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnökének beszámolója 
az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségének teljesítéséről. 

Andrásné Murányi Borbála 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
elnöke 
 

4. Ingatlan ügyek: 
a.) Pomáz, külterület 0127 hrsz.-ú kivett vízfolyás 

megnevezésű ingatlan ajándékként való elfogadása 
b.) Pomáz, Reményik Sándor utca, Vróci utca és 

Seregély utca közötti területre vonatkozó 
tömbszerű telekalakítási kötelezettség részleges 
megszüntetése 

c.) Budakalász, belterület 3853 hrsz.-ú 274 m2 
nagyságú kivett közút megnevezésű ingatlan jogi 
rendezése 

d.) Pomáz, Ipartelep 056/34-47 hrsz.-ú ingatlanok 
HÉSZ módosítása 

e.) Pomáz, külterületi 061/28 hrsz.-ú szántó 
besorolású ingatlan kivonása,  

  és belterületbe vonása közút kialakítása céljából 
f.) Pomáz, 0225 hrsz-ú közút helyének rendezése, 

0234 hrsz-ú árok cserére való felajánlásával. 

Leidinger István polgármester 
Szakmai előkészítő: 
Hámornyikné Csemeczki Zita 
főtanácsos 
 

5. Tájékoztató Pomáz Város környezeti állapotáról. Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina 
jegyző 
Szakmai előkészítő:  
Nagyné Bakai Judit 
környezetvédelmi referens 
 

6. Egyebek  
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7. Egyéni lakossági ügy. 
ZÁRT ÜLÉS ! 

Leidinger István polgármester 
Szakmai előkészítő: 
Nagy Attiláné Közigazgatási- és 
Népjóléti csop.vez. 

 

29 /2020. (II.13.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 10 igen szavazattal ( egyhangúlag ) 
úgy határozott, hogy a 39/2019 (III.06.) sz. Ök. határozatának - a város lakótelepi 
városrészének buszközlekedéssel történő ellátásával kapcsolatos határozat - határidejét 
módosítja a 2020. márciusi Képviselő- testületi ülésre. 
Felelős: Leidinger István polgármester 
Határidő: 2020. márciusi Képviselő- testületi ülés 

 

30/2020. (II.13.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 10 igen szavazattal ( egyhangúlag ) 
úgy határozott, hogy a 204/2019 (XII.04.) sz. Ök. határozatának - a Béke utcai bölcsőde 
energetikai megújításával kapcsolatosan -  határidejét módosítja a 2020. márciusi Képviselő- 
testületi ülésre. 
Felelős: Leidinger István polgármester 
Határidő: 2020. márciusi Képviselő- testületi ülés 

 

31/2020. (II.13.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett 
elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló jelentést. 
Felelős: Leidinger István polgármester 
Határidő: azonnal 

 

32/2020. (II.13.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett 
úgy határozott, hogy tudomásul veszi a település 2020. évi költségvetési rendelet- 
tervezetének beterjesztését. 
Felelős: Leidinger István polgármester 
              Baloghné Berend Gabriella Viktória Pénzügyi csoportvezető 
Határidő: azonnal 

 
 
 
33/2020. (II.13.) sz. Ök. határozat 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pomáz Város 
Önkormányzatának középtávú tervezésével kapcsolatos előterjesztést leveszi napirendről. 
Felkéri Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzőt, hogy a soron következő Képviselő- 
testületi ülésre terjessze elő a módosítást. 
Felelősök: Leidinger István polgármester 
     Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző 
Határidő: március havi Képviselő- testületi ülés 
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34/2020. (II.13.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzata megtárgyalta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
Törvény 24. §. –a alapján a 8 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbiak szerint 
elfogadta: 
b) *  a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, 
 
melyet a határozathoz csatolt táblázat tartalmazza.  
 
Felelősök:  Leidinger István polgármester 
 Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző 
  
Határidő: folyamatos 
 
 
 
35/2020. (II.13.) sz. Ök. határozat 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal 
( egyhangúlag ) úgy határozott, hogy elfogadja a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
elnökének beszámolóját az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségének teljesítéséről. 
Felelős: Andrásné Murányi Borbála bizottsági elnök 
Határidő: azonnal     
 
 
36/2020. (II.13.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett 
úgy határozott, hogy hogy a Pomáz, külterület 0127 hrsz.-ú  274 m2, kivett vízfolyás   
megnevezésű ingatlant ÓBUDA Termelő és Szolgáltató Zrt. –től (2011 Budakalász, József 
Attila utca 75. sz). ajándékként elfogadja, az ajándékozással kapcsolatos ügyvédi és ingatlan 
nyilvántartásba való bejegyzési költségeket vállalja. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
ajándékozási szerződést aláírja és az ingatlan-nyilvántartási eljárás során az Önkormányzatot 
teljes jogkörrel képviselje. 
Felelős: Leidinger István Polgármester,  
               Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
37/2020. (II.13.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett 
úgy határozott, hogy a amennyiben a Georet Kft. S1104/2019 munkaszámú, 2020.01.13-án 
E-2/220 számon záradékolt telekalakítás az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerül, a 
továbbiakban úgy tekinti, hogy a jelenlegi 9204/2, 9204/3, 9204/4, 9204/9, 9208/7, 9208/9, 
9208/10, 9208/2, 9210/1, 9210/2, 9211/1, 9211/2, 9211/3, 9211/4 hrsz.-ú ingatlanokat érintő 
Pomáz Város Önkormányzatának a Helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló a 
14/2018. (VI.25.) sz. rendelet alapján a  felsorolt telekalakítási kötelezettségnek az 
ingatlantulajdonosok eleget tesznek, így a továbbiakban ez építésügyi eljárás során azt 
végrehajtottnak lehet tekinteni. 
Felelős: Leidinger István Polgármester,  
              Szczuka Attila főépítész,  
              Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos 
Határidő: azonnal 
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100195.TV#lbj159id5bd5
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38/2020. (II.13.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal úgy határozott, hogy 
Pomáz Város Önkormányzata tulajdonában lévő a Budakalász, belterület  3853 hrsz.-ú 274 
m2 nagyságú kivett közutat átadja Budakalász Város Önkormányzata részére és 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az azzal kapcsolatos megállapodást az 
ingatlannyilvántartásba történő átvezetéshez aláírja, az Önkormányzatot teljes jogkörrel 
képviselje. 
Felelős: Leidinger István Polgármester,  
Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 
 
39/2020. (II.13.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett 
úgy határozott, hogy megállapítja, hogy a Pomáz 056/34-47 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó 
HÉSZ módosításhoz kapcsolódó partnerségi véleményezés lezárult, a záró szakmai vélemény 
megkérésére történő benyújtására az illetékes szerv felé kezdeményezi és felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje az eljárás során. 
Felelős: Leidinger István Polgármester,  
              Szczuka Attila főépítész 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
40/2020. (II.13.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett 
úgy határozott, hogy a 061/28 hrsz.-ú ingatlanát szántó művelési ágból való kivonását 
kezdeményezi, belterületbe vonja és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Vatro Trade Kft. 
– vel a kivonás és a belterületbe vonásra vonatkozó megállapodást aláírja és az ingatlan-
nyilvántartási eljárás során az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 
Megbízza  a Polgármesteri Hivatalt a megfelelő jogi forma szerinti megállapodás 
előkészítésére. 
Felelős: Leidinger István Polgármester,  
               Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
41/2020. (II.13.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ( egyhangúlag ) úgy 
határozott, hogy a amennyiben a Dombai Gábor fölmérő által készült a 0225, 0224/17, 0231, 
0229, 0232 hrsz.-ú  ingatlanokra vonatkozó vázrajz alapján a 0225 hrsz.-ú közút telek 
nyomvonalának változásához, továbbá a nyomvonal változás során annak a 671 m2-el való 
növekedéséhez hozzájárul a 0234 hrsz.-ú árok megnevezésű 671 m2 nagyságú ingatlan 
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csereként felajánlja és felhatalmazza a Polgármestert, hogy az csere szerződést aláírja és az 
ingatlan-nyilvántartási eljárás során az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 
Felelős: Leidinger István Polgármester,  
              Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos 
Határidő: azonnal 
 
 

42/2020. (II.13.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal 1 tartózkodás 
mellett úgy határozott, hogy elfogadja a lakóhelyi környezetünk állapotának alakulásáról 
szóló, 2019. évre vonatkozó tájékoztatást. 
Felelős: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző  
Határidő: azonnal 
 
 

43/2020. (II.13.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal 2 tartózkodás 
mellett úgy határozott, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjává Ács Zoltánt választja 
meg. 
Felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a szükséges változtatásokat vezesse át az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 1. sz. függelékén. 
Felelős: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző  
Határidő: azonnal 
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Pomáz Város 
Önkormányzata 
2/2020.ÖTÜ. 

Határozati Összesítő 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2020.II.13-án tartott  

Képviselő-testület zárt ülésén hozott határozatairól 

 

44/2020. (II.13.) sz. Ök. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ( egyhangúlag ) úgy 
határozott, hogy Fülöp Levente                                                            sz. alatti lakos speciális 
oktatás igénylő gyermek részére 2020. 09. 01-től 2021. 09. 01. napjáig havi 50.000.-Ft 
települési támogatás megállapítását támogatja, 
Felelős: Sipos Zoltán Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Leidinger István polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

 

 


