
 
Pomáz Város 

Önkormányzata 
7/2020.ÖTÜ. 

Határozati Összesítő 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2020. augusztus 27. napján tartott 

Képviselő-testület nyílt ülésén hozott határozatairól 

 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi módosított 

napirendet fogadta el: 

 
 

 N A P I R E N D E L Ő A D Ó 

1. Előterjesztés  Pomáz Város  Önkormányzatának Képviselő-Testülete 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  5/2015. (IV.08.) számú 
önkormányzati rendeletének módosítására. 

Előadó: Leidinger István polgármester 
              Dr.Balogh Pál jegyző 

2. Előterjesztés a helyi adókról szóló 26/2011(XII.1.) számú önkormányzati 
rendelet módosítására. 

Előadó: Leidinger István polgármester 

 

3. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzatának az üzletek éjszakai 
nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 

Előadó: Leidinger István polgármester 

4. Előterjesztés Pomáz Város Környezetvédelmi Alapjáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására. 

Előadó: Leidinger István polgármester,  
 

5. Előterjesztés a Pomáz Városban közfeladatot ellátó szervezetek részére 
lakhatási támogatás céljára fordítható önkormányzati forrás 
biztosításáról szóló rendelet megalkotására.      

Előadó: Leidinger István polgármester,  
 

6. Beszámoló az I. félévben befolyt adó összegéről, valamint az 

adófelderítés alakulásáról. 

Előadó: Leidinger István polgármester, 
              Nagyné Szalai Emese adóügyi 
osztályvezető 

7. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának 2020. évi 

közbeszerzési tervének (48/2020. (III.04.) számú önkormányzati 

határozat) módosítására 

Előadó: Leidinger István polgármester 

8. Előterjesztés Pomáz város helyi személyszállítási szolgáltatás 
előkészítése tárgyában. 

Előadó: Leidinger István polgármester, 
 

9. Javaslat a város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 14/2018.(VI. 
25.) önkormányzati rendelet módosításáról a BATZ Hungary Kft. Tölgyes 
Kálmán utca 9. számú telephelyével kapcsolatban. 

Előadó: Leidinger István polgármester 

10. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város helyi építési 
szabályzatáról szóló 14/2018.(VI. 25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról a Pomáz külterület 056/34 – 056/47 hrsz.-ú ingatlanokra 
vonatkozóan 

Előadó: Leidinger István polgármester 

11. a) Előterjesztés a kialakuló Pomáz, belterület 3449/3 hrsz.-ú  389 m2 
nagyságú kivett helyi  közút ajándékként való elfogadására. 
 
b.) Előterjesztés a Pomáz, belterület 3449 hrsz.-ú 2056 m2 nagyságú 
kivett beépítetlen terület, valamint a 3451 hrsz.-ú és 4934 m2 nagyságú 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan eladása tárgyában való 
elővásárlási jogról való rendelkezésre. 

Előadó: Leidinger István polgármester 

12. Előterjesztés A Pomáz, Fáy András utca belterület 274/2 hrsz.-ú 677 m2 
nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan bérbeadására 
vonatkozó pályázat elbírálására. 

Előadó: Leidinger István polgármester 

13. Előterjesztés a Pomáz Hősök tere 1. szám 2. hrsz.-ú ingatlan osztatlan 
közös tulajdon megszüntetésére, továbbá Pomáz-Csobánka Református 
Társegyházközség részére 8 m2 ajándékként való felajánlására. 

Előadó: Leidinger István polgármester 

14. Előterjesztés a Pomáz, Ravatalozó utcának az ingatlannyilvántartásban 
való térképi hibajavításának megkérésére. 

Előadó: Leidinger István polgármester 

15. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzata tulajdonában lévő Pomáz, 
külterület Dera utca 0265/22 hrsz.-ú  658 m2 nagyságú kivett közút 
megnevezésű a törzsvagyon részét képező forgalomképtelen ingatlan 
belterületbe vonására. 

Előadó: Leidinger István polgármester 
 

16. Előterjesztés a Pomáz Liliom utcában lévő belterület 2064/1, 2064/2, 
2065, 2066, valamint a 2083 hrsz.-ú ingatlanokat érintő, útszélesítés 
végrehajtásához szükséges helyi építési szabályzatnak megfelelő 
útlejegyzés eljárás megindítására. 

Előadó: Leidinger István polgármester 
 



17. Előterjesztés a Pomáz Goethe köz lévő belterület 1462 hrsz.-ú ingatlant 
érintő útszélesítés végrehajtásához szükséges helyi építési 
szabályzatnak megfelelő útlejegyzés eljárás megindítására. 

Előadó: Leidinger István polgármester 
 

18. Előterjesztés Pomáz, zártkert Vróci út 9745 hrsz.-ú, zártkerti művelés alól 
kivett terület és hétvégi ház belterületbe vonására. 

Előadó: Leidinger István polgármester 
 

19. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat pályázati rendjéről szóló 
szabályzat megalkotására 

Előadó: Leidinger István polgármester 
 

20. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Üzleti tervének 
jóváhagyására. 

Előadó: Leidinger István polgármester 
 

21. Előterjesztés Pomázi Települési Értéktár Bizottság 2020. első félévi 
beszámolójáról. 

Előadó: Leidinger István polgármester 

22. Előterjesztés a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 
elnökének delegálására. 

Előadó: Leidinger István polgármester 

23. Beszámoló Pomáz Város Önkormányzata és a Pomázi Polgárőr 
Egyesület közötti megállapodási folyamat jelenlegi állapotáról. 

Előadó: Kiss László Közbiztonsági 
Bizottság elnöke 

24. SÜRGŐSSÉGI  ELŐTERJESZTÉS A Pomázi Helytörténeti Gyűjtemény 
működtetéséről 

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

25. SÜRGŐSSÉGI  ELŐTERJESZTÉS A Szüreti Rendezvények 
támogatásáról 

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

26. SÜRGŐSSÉGI  ELŐTERJESZTÉS  Pomáz Város Önkormányzatának a 
kitüntetési javaslatokat elbíráló ad-hoc bizottságának megalakulására és 
a tagok megválasztására 

Előadó: Leidinger István polgármester 

27. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

Képviselő-testületi ülés között történt fontosabb eseményekről, 

képviselői kérdésekre adott válaszok 

Előadó: Leidinger István polgármester 

28. ZÁRT! Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzatánál közalkalmazotti 
munkakör betöltésére irányuló kinevezésről 

Előadó: Leidinger István polgármester 

29. Egyebek  

 

Pomáz Város Önkormányzata képviselő-testületének 16/ 2020. (VIII.27.) önkormányzati 

rendelete a Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 5 / 2015. ( IV.8. ) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 26/2011. (XII.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2020. (VIII.28.) önkormányzati 

rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  19/2020. (VIII.28.) önkormányzati 

rendelete a környezetvédelmi alapról 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelete 

a Pomáz városban közfeladatot ellátó szervezetek részére lakhatási támogatás  céljára fordítható 

önkormányzati forrás biztosításáról 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2020 (VIII.27.) számú 

határozata a 2020.I. félévben befolyt adó összegéről és az adófelderítés alakulásának 

beszámolójáról. 

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének 

b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pomáz Város Polgármesteri Hivatala 

Adóügyi Osztályának a 2020.I.félévi beszámolóját elfogadta. 

Felelős: Leidinger István Polgármester, Nagyné Szalai Emese Adóhatósági Osztályvezető 

Határidő: azonnal 

 



Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2020 (VIII.27.) számú 

határozata a 2020. évi közbeszerzési tervről szóló a 48/2020 (III.4.) Ök. határozat 

módosításáról 

Pomáz Város Önkormányzata 2015. évi CXLIII. törvény 81. §-a alapján az alábbi határozatot 

hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata 48/2020 (III.4.) sz. Ök. határozatát az alábbiak szerint 

módosítja:  

2. Pomáz Város Önkormányzata a határozat 1. sz. mellékletét egységes szerkezetben 

módosítja. 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2020 (VIII.27.) számú  

határozata a helyi személyszállítási szolgáltatás előkészítése tárgyában 

Pomáz Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § 

(5a) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet 52. § (1) c) pontjában rögzített jogkörében eljárva az alábbi határozatot 

hozta: 

1) Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elviekben 

egyetért a helyi autóbuszjárat kialakítására vonatkozó javaslatokkal. 

2) Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a VOLÁNBUSZ ZRT-vel való tárgyalást lefolytassa és ott az Önkormányzatot 

teljes jogkörrel képviselje.  

 

Felelős: 2. pont vonatkozásában: Leidinger István Polgármester  

Határidő: Üzemeltetési Szerződés aláírása: 2020. szeptember 1. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, Pénzügyi 

osztály  

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2020 (VIII.27.) számú 

határozata a város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 14/2018.(VI. 25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról a BATZ Hungary Kft. Tölgyes Kálmán utca 9. 

számú telephelyével kapcsolatban 

Pomáz Város Önkormányzata az önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és pontjában 

meghatározott hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-

a valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(Mötv.) 107. §-a, valamint 108. § (1) és (2) bekezdése és az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012 (IV.25) rendelet 8. § (b) bekezdése alapján az 

alábbi határozatot hozza: 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 

törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket 

rendeli el: 

1. Pomáz Város Önkormányzata, úgy határozott, hogy a Pomáz belterület 529/8, 529/9 

valamint 529/10 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan a helyi építési szabályzatról szóló 

14/2018.(VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozóan megkezdi a 

tulajdonossal való tárgyalásokat.  



2. Pomáz Város Önkormányzata, felhatalmazza a Polgármestert a rendelet módosításához 

szükséges településrendezési szerződés előkészítésére, a település érdekei 

figyelembevételével. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2020. (VIII.28.) rendelete a város helyi 

építési szabályzatáról szóló 14/2018.(VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2020 (VIII.27.) számú  

határozata a kialakuló Pomáz, belterület 3449/3 hrsz.-ú  389 m2 nagyságú kivett helyi  

közút ajándékként való elfogadására 

Pomáz Város Önkormányzata az önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és 

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 5. §-a valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (Mötv.) 107. §-a és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 11/2012 (IV.25) rendelet 8. § (b) bekezdése alapján az alábbi határozatot 

hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Pomáz, belterület 3449 hrsz.-ú 2056 m2 kivett út 

megnevezésű ingatlanból kialakuló Pomáz, belterület 3449/3 hrsz.-ú 389 m2 nagyságú 

kivett helyi közút EURONOM Group Hungary Kereskedő és Beruházó Korlátolt felelősségű 

Társaságtól (1032 Budapest, Reménység utca 3.) ajándékként elfogadja, az ajándékozással 

kapcsolatos ügyvédi és ingatlan nyilvántartásba való bejegyzési költségeket vállalja. 

2. Az ajándékozási szerződést aláírásáról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásáról a 

Polgármester gondoskodik. 

3. Pomáz Város Önkormányzata, Pomáz, kialakuló Pomáz, belterület 3449/3 hrsz.-ú 389 

m2 nagyságú területet, kivett helyi közúttá minősíti, valamint a kivett helyi közút 

megnevezésű ingatlant, forgalomképtelen törzsvagyonba helyezi. 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 

              Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2020 (VIII.27.) számú 

határozata a Pomáz, belterület 3449 hrsz.-ú 2056 m2 nagyságú kivett út, valamint a 3451 

hrsz.-ú és 4934 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan eladása tárgyában 

való elővásárlási jogra 

Pomáz Város Önkormányzata az önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és 

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 5. §-a valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (Mötv.) 107. §-a és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 11/2012 (IV.25) rendelet 8. § (b) bekezdése alapján az alábbi határozatot 

hozza: 

 



1. Pomáz Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Pomáz 3451 helyrajzi szám alatt 

nyilvántartott, természetben Pomáz, Céhmester utca 4934 m2 nagyságú kivett beépítetlen 

terület megnevezésű ingatlan 1/1 hányadának dr. Golub Iván 2013 Pomáz Kossuth Lajos u. 

13. eladó a EURONOM Group Hungary Kereskedő és Beruházó Korlátolt felelősségű 

Társaság (1032 Budapest, Reménység utca 3.) részére eladja, továbbá hozzájárul, hogy mint 

vevő javára a tulajdonjog az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.  

2. Pomáz Város Önkormányzata, azzal kikötéssel járul hozzá a Pomáz 3449 helyrajzi szám 

alatt nyilvántartott, természetben Pomáz, Céhmester utca 2056 m2 nagyságú kivett út 

megnevezésű ingatlan 1/1 hányadának r. Golub Iván 2013 Pomáz Kossuth Lajos u. 13. eladó 

által az EURONOM Group Hungary Kereskedő és Beruházó Korlátolt felelősségű Társaság 

(1032 Budapest, Reménység utca 3.) részére való eladásához, - mint vevő javára a tulajdonjog 

az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre való kerüléséhez -, hogy a vevő a vételi ajánlat 

mellékletét képező Telektér Kft. (2015 Szigetmonostor Bajcsy Zs. E. utca 2. szám) által 

készült 1-7/2019 munkaszámú vázrajzon jelöl 3449/3 hrsz.-al kialakításra kerülő 389 m2 

nagyságú kivet helyi közút területet, a vevő Pomáz Város Önkormányzata részére 

ajándékként átadja.  

3. Pomáz Város Önkormányzata a vételi ajánlat ismeretében, a törvényben meghatározott 

adásvételeke vonatkozó elővásárlási jogával a Pomáz belterület 3449 hrsz.-ú kivett út 

valamint a 3451 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület ingatlan vonatkozásában nem kíván élni és a 

vételi ajánlat a tartalmát teljes terjedelmében, feltételek nélkül elfogadja. 

4. A tulajdonos tájékoztatásáról a Polgármester gondoskodik. 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2020 (VIII.27.) számú 

határozata a Pomáz, Fáy András utca belterület 274/2 hrsz.-ú 677 m2 nagyságú kivett 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázat 

eredményéről 

Pomáz Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva a 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a valamint 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (Mötv.) 107. §-a és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 11/2012 (IV.25) rendelet 9. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot 

hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata, megállapítja, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő Pomáz, 

Fáy András utca belterület 274/2 hrsz.-ú 677 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázatra egy darab ajánlat érkezett. Az 

Almafa Gyerekház Nonprofit Kft. 2013 Pomáz, Fáy András utca 49. ajánlattevő a benyújtott 

ajánlata alapján érvényes ajánlatot tett, a pályázati kötelezettségek vállalásával.  

2. Pomáz Város Önkormányzata megállapítja, hogy a pályázat eredményes. 

3. Pomáz Város Önkormányzata az Almafa Gyerekház Nonprofit Kft. 2013 Pomáz, Fáy 

András utca 49. ajánlattevőt az eljárás nyerteseként kihirdeti, és felhatalmazza Polgármestert, 

hogy a bérleti szerződést aláírja. 

refzsu
Kiemelés

refzsu
Kiemelés

refzsu
Kiemelés



Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2020 (VIII.27.) számú 

határozata a Pomáz, Hősök tere 1. szám 2 hrsz.-ú ingatlan osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésére, továbbá Pomáz-Csobánka Református Társegyházközség részére 8 m2 

ajándékként való felajánlásáról 

Pomáz Város Önkormányzata az önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és pontjában 

meghatározott hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 107. 

§-a, valamint 108. § (1) és (2) bekezdése és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 11/2012 (IV.25) rendelet 8. § (b) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata hozzájárul Pomáz, Hősök tere 1. szám és 2 hrsz.-ú ingatlan közös 

tulajdonának megszüntetésére, valamint ajándékként felajánl a tulajdoni hányadából további 8 m2 

nagyságú területet a Pomáz- Csobánkai Református Társegyházközség hitéleti tevékenység céljából, 

(2013 Pomáz Hősök tere 1.) részére azzal, hogy az ajándékozással kapcsolatos ügyvédi valamint az 

ingatlan nyilvántartásba való bejegyzési költségeket vállalja. 

2. Pomáz Város Önkormányzata, a Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközséggel (2013 Pomáz 

Hősök tere 1.) való osztatlan közös tulajdon megszüntetése céljából, felhatalmazza a Polgármestert a 

Pomáz, Hősök tere 1. szám és 2 hrsz.-ú telek felosztásával kapcsolatos ingatlannyilvántartási eljárás 

megindítására. 

2. Az ajándékozási és az osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről szóló szerződés aláírásáról és az 

ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásáról a Polgármester gondoskodik. 

3. Pomáz Város Önkormányzata, Pomáz, Hősök tere 1. szám alatti kialakuló 2/1 hrsz.-ú 296 m2 

nagyságú területet, kivett közterületté minősíti, valamint a kivett közterület megnevezésű ingatlant, 

forgalomképtelen törzsvagyonba helyezi. 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2020 (VIII.27.) számú 

határozata a Pomáz, Ravatalozó utcának az ingatlannyilvántartásban való térképi 

hibajavításának megkérésére 

 

Pomáz Város Önkormányzata az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata szándékában áll a Pomáz, belterület 301 hrsz.-ú kivett 

közterület megnevezésű Ravatalozó utca jogi szélességét kétirányú forgalom megvalósítása 

céljából bővíteni.   

2. Pomáz Város Önkormányzata, felhatalmazza a polgármestert az útszélesítés jogi 

előkészítésére vonatkozóan a belterület 301 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű Ravatalozó 

utca térképi hiba feltárására szakvélemény készíttetésére, valamint amennyiben a térképi hiba 

igazolttá válik, annak tartalma szerint ingatlan nyilvántartási eljárás kezdeményezésére. 

 



Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2020. november 30. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2020 (VIII.27.) számú 

határozata a Pomáz Város Önkormányzata tulajdonában lévő külterület 0265/22 hrsz.-ú  

658 m2 nagyságú kivett közút megnevezésű a törzsvagyon részét képező 

forgalomképtelen ingatlan belterületbe vonásáról 

 

Pomáz Város Önkormányzata az önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és 

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 5. §-a, valamint a termőföld védelméről szóló CXXIX. törvény 15.§ (2) bekezdése 

alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata, a tulajdonában lévő külterület 0265/10 hrsz.-ú kivett 

közút megnevezésű a törzsvagyon részét képező forgalomképtelen ingatlan belterületbe 

vonását az illetékes hatóságnál kezdeményezi. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzata  felhatalmazza a Polgármestert, az ingatlan-

nyilvántartási eljárás során az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 

 

3. Pomáz Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a Pomáz, külterület 0265/22 hrsz.-ú 

ingatlannak, a településszerkezeti tervben meghatározott célra való felhasználása a termőföld 

védelméről szóló CXXIX. törvény 15.§ (2) bekezdésének megfelelően már megvalósult.  

 

4. A szerződés aláírásáról, az ingatlan-nyilvántartásban való átvezetésről, a Polgármester 

gondoskodik. 

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: a szerződés aláírásától számított 60 napon belül 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2020 (VIII.27.) számú  

határozata Pomáz Liliom utcában lévő belterület 2064/1, 2064/2, 2065, 2066, valamint a 

2083 hrsz.-ú ingatlanokat érintő, útszélesítés végrehajtásához szükséges helyi építési 

szabályzatnak megfelelő útlejegyzés eljárás megindítására 

 

Pomáz Város Önkormányzata az önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és 

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 

2-4. §, 22. § (2) bekezdés, 23. § (2) bekezdés, 24. § (4)-(8) bekezdés, 25. § (2) bekezdés, 31-

33. §, 40. § (2) bekezdés, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2) 

bekezdés, A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a 

kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. 

(VII. 3.) Korm. rendelet 6-7. § , Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata kijelenti, hogy a Pomáz, belterület Liliom utca 2064/1, 

2064/2, 2065, 2066, valamint a 2083 hrsz.-ú ingatlanokat érintő út céljára való felhasználás 

céljából meg kívánja indítani az útlejegyzési eljárást. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzata az ingatlan tulajdonosait szakértő ingatlan értékbecslő 

által meghatározott áron kártalanítja, melyről amennyiben a tulajdonosok elfogadják, 



későbbiekben külön határozatban fog dönteni és nyilatkozni a kártalanításhoz szükséges 

pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról, 

 

3. Pomáz Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Pomáz, belterület 

Liliom utca 2064/1, 2064/2, 2065, 2066, valamint a 2083 hrsz.-ú vonatkozóan indítsa meg az 

illetékes hatóságnál az útlejegyzési eljárást és az eljárás során az Önkormányzatot teljes 

jogkörrel képviselje. 

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: a szerződés aláírásától számított 60 napon belül 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2020 (VIII.27.) számú  

határozata a Pomáz Goethe közben lévő belterület 1462 hrsz.-ú ingatlant érintő 

útszélesítés végrehajtásához szükséges helyi építési szabályzatnak megfelelő útlejegyzés 

eljárás megindítására 

 

Pomáz Város Önkormányzata az önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és 

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 

2-4. §, 22. § (2) bekezdés, 23. § (2) bekezdés, 24. § (4)-(8) bekezdés, 25. § (2) bekezdés, 31-

33. §, 40. § (2) bekezdés, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2) 

bekezdés, A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a 

kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. 

(VII. 3.) Korm. rendelet 6-7. § , Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata kijelenti, hogy a Pomáz, belterület Goethe köz 1462 

hrsz.-ú 1053 m2 nagyságú kivett lakóház és udvar megnevezésű ingatlant érintő út céljára 

való felhasználás céljából meg kívánja indítani az útlejegyzési eljárást. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzata az ingatlan tulajdonosaival kötött megállapodást 

továbbra is fenntartja, az abban foglaltak szerint kártalanítja a tulajdonosokat.  

 

3. Pomáz Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 1462 hrsz.-ú 

ingatlanra vonatkozóan indítsa meg az illetékes hatóságnál az útlejegyzési eljárást és az 

eljárás során az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: a szerződés aláírásától számított 60 napon belül 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2020 (VIII.27.) számú 

határozata Pomáz Város Önkormányzat pályázati rendjéről szóló szabályzat 

megalkotásáról 

 

Pályázati Szabályzat jóváhagyásáról 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 

pontjában meghatározott hatáskörében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § 

(2) bekezdésében foglalt szervezetszabályozó eszközként az alábbi normatív határozatot hozza: 

 



1. A Képviselő-testület jelen határozat mellékletét képező „Pomáz Város 

Önkormányzat pályázati rendjéről” szóló szabályzatot jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat 

többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság esetében a szabályzat elfogadását 

tanúsító alapítói határozatot aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Leidinger István polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály  

Végrehajtásról jelentést tesz:Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály  

 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2020 (VIII.27.) számú 

határozata A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Üzleti tervével kapcsolatban 

 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft által benyújtott 

részleges üzleti terveket kiegészítését kéri a teljes átláthatóság miatt. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjét, az Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságát, valamint a Kft. 

Felügyelő Bizottságát, hogy együttesen tárgyalja és készítsen teles körű javaslatot a Kastély 

működésével, működtetésével valamint likviditási helyzetével kapcsolatban. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: azonnal 

Végrehajtásban közreműködik: Pénzügyi osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Pénzügyi osztály 

 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2020 (VIII.27.) számú 

határozata A Pomázi Települési Értéktár 2020. első félévi beszámolójáról 

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi XXX. számú, a magyar nemzeti 

értékekről és hungarikumokról szóló törvény 3.§. (4). bekezdésében foglalt felhatalmazás, 

valamint Pomáz Város Önkormányzata és a Pomáz Barátai Társaság között létrejött 

együttműködési megállapodás 2.b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata A Pomázi Települési Értéktár 2020. első félévi 

beszámolóját elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről - jelen határozat 

megküldésével – a Pomázi Értéktár Bizottság elnökét  tájékoztassa. 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz:      Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

 



Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 131/2020 (VIII.27.) számú határozata 

A Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) elnökének delegálásáról 

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

Szervezeti és Működési Szabályzata II/2.1. bekezdésének e) pontjában rögzített jogkörében az 

alábbi határozatot hozza: 

1) Pomáz Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórum (KEF) új elnökének tisztségére Sipos Zoltán önkormányzati képviselőt, a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság elnökét delegálja. 

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – jelen határozat 

megküldésével - a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tanácsadó és egyeztető szakmai 

munkacsoport tagjait tájékoztassa. 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz:      Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2020. (VIII.27.) számú 

határozata Pomáz Város Polgárőr Egyesületével megkötendő Együttműködési 

Megállapodásról 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben biztosított jogkörében eljárva az 

alábbi határozatot hozza: 

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-Testülete a Pomáz Város Polgárőr 

Egyesületével megkötendő együttműködési megállapodási folyamatának állásáról szóló 

Közbiztonsági Bizottság beszámolóját elfogadta. 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2020 (VIII.27.) számú 

határozata A Pomázi Helytörténeti Gyűjtemény működtetéséről 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) b) pontjában 

meghatározott hatáskörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi 

CLXXXIX.  törvény 13. § (1) 7 pontjában foglalt feladatkörében az alábbi határozatot hozza: 

1. Előzetesen egyetért a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaslatával, miszerint a 

Pomázi Helytörténeti Gyűjtemény működtetését a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár lássa 

el. 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy ennek megfelelően a Pomázi Művelődési Ház és 

Könyvtár Alapító Okiratának módosítását készítse elő és a 2020. október hónapban esedékes 

Képviselő- testületi ülésen terjessze elő. 

Felelős: Leidinger István Polgármester  

Határidő: 2020. október 

Végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz:      Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 



 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2020 (VIII.27.) számú 

határozata A Szüreti Rendezvények támogatásáról 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) b) pontjában 

meghatározott hatáskörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi 

CLXXXIX.  törvény 13. § (1) 7. pontjában foglalt feladatkörében az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Opanke Egyesületnek 300.000 Ft 

támogatást nyújt a 2020. évi Szüreti felvonulás és bál megrendezéséhez 

2. Az 1. pont szerinti támogatás fedezete a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 

támogatási keretéből 300.000 .- Ft átcsoportosítása az Opanke Egyesület Szüreti felvonulás és 

bál támogatási sorra.  

3. Felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: Leidinger István Polgármester  

Határidő: azonnal 

Végrehajtásban közreműködik: Pénzügyi Osztály 

             Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz:      Pénzügyi Osztály 

 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2020 (VIII.27.) számú 

határozata Pomáz Város Önkormányzatának a kitüntetési javaslatokat elbíráló ad-hoc 

bizottságának megalakulására és a tagok megválasztására 

 

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete a városi kitüntetések alapításáról és 

adományozásáról szóló 30/2004.(IX.08.) számú rendelete 5 §. (1) bekezdése szerinti 

jogkörében az alábbi határozatot hozza: 

 

1) Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pomáz Város Önkormányzatának 

a kitüntetési javaslatokat elbíráló ad-hoc bizottságát megalakítja, elnökének 

Andrásné Murányi Borbála, tagjainak Dr.Siklódi Csilla, valamint Rédei Imre 

önkormányzati képviselőket megválasztja. 

 

2) A Képviselő-testület javasolja az ad-hoc bizottságnak, hogy munkájába 

tanácskozási joggal vonja be Nagy Gézát, Janka Lászlót, valamint Herpai Sándort 

Urakat. 

 

3) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Pomáz Díszpolgára és 

Pomázért Díj 2020. évi kitüntetésének meghirdetését nyilvános fórumokon tegye 

közzé, hogy arra Pomáz lakossága javaslatot tehessen, melyet a Polgármesteri 

Hivatal eljuttat az ad-hoc bizottságnak. 

 

4) A Képviselő-testület felkéri a megalakuló kitüntetési javaslatokat elbíráló ad-hoc 

bizottságot, hogy a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 

30/2004.(IX.08.) számú rendelet 5. § (4) bekezdése szerint a javaslatát – rövid 

ismertetővel a jelöltekről és a jelölés indokáról- a szeptemberi Képviselő-testületi 

ülésen terjessze a Képviselő-testület elé. 



 

 

Felelős: 1., 2. pont vonatkozásában: Leidinger István polgármester 

              3. pont vonatkozásában: a kitüntetési javaslatokat elbíráló ad-hoc bizottság  

Határidő: azonnal 

               3. pont vonatkozásában: szeptemberi Képviselő-testületi ülés 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz:      Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2020 (VII.16.) számú 

határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két Képviselő-testületi 

ülés között történt fontosabb eseményekről. 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról és a két Képviselő-testületi ülés között történt fontosabb eseményekről 

szóló jelentést elfogadja. 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének Z-137/2020. (VIII.27.) határozata a 

Pomáz Város Önkormányzatánál közalkalmazotti munkakör betöltésére vonatkozó 

kinevezésről 

 

 

 

Pomáz, 2020. augusztus 28. 

 

 

 

 

 

 




