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Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 16-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 

"Kihagyva a kihagyandók" 

 

 

97/2020 (VII.16.) számú Önkormányzati határozat a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két Képviselő-testületi ülés között történt fontosabb eseményekről. 
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a határozatokat külön-külön megszavazva 9 

igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a 
két Képviselő-testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló jelentést. 

 

 

A kiadmány hiteléül: 
Pomáz, 2020. július 28. 
 

 

 

Bessenyei Ágnes 

szervezési előadó 

 



Pomáz Város  
Önkormányzata    

6/2020. ÖTÜ.     

J E L E N T É S 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

 

 
Pomáz Város Képviselő-testületének 

87/2020 (VI.25.) számú önkormányzati határozata 

a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról 
 

 

Pomáz Város Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) 
bekezdésében, továbbá 3:208. §-ában foglalt alapítói jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület 

1. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft ügyvezetői feladatainak ellátására, a Ptk. 3:114. §-a alapján  öt éves 
határozott időtartamra, három hónap próbaidő kikötése mellett   

                                                                             Nagy Gyula 

(született: Budapest, 1961.08.04. adóazonosító jel: 8345480462) 1035 Budapest III. kerület Miklós utca 7. 9. emelet 
52. ajtó száma alatti lakossal köt munkaszerződést, azzal, hogy a munkaviszony kezdetétől számított hat hónapig a 
munkaviszony felmondással nem szüntethető meg. 
 

2. Az ügyvezető munkabérét havi bruttó 450.000 forintban határozza meg. A munkáltató évente egyhavi 
munkabérnek megfelelő célprémiumot tűz ki az ügyvezető részére. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a jelen döntésből fakadó munkajogi és cégjogi intézkedéseket tegye meg.  
 

Felelős: Leidinger István Polgármester 
Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Aljegyző és Pénzügyi- és Adócsoport 
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Aljegyző 

 

A cégjogi intézkedések vonatkozásában a megbízást megkapta az ügyvédünk, Dr.Drobilisch Erzsébet. Nagy 

Gyulával a munkaszerződés megkötésre került. 
 

 

 

 

Pomáz Város Képviselő-testületének 

89/2020 (VII.02.) számú Önkormányzati határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a módosításokkal 
együttesen a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint az alábbi határozatot hozza:  

 

 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 29/2020. (II.13.) számú önkormányzati 
határozat - a város lakótelepi városrészének buszközlekedéssel történő ellátásával kapcsolatban – végrehajtásának 
határidejét módosítja a 2020. augusztusi Képviselő-testületi ülésre. 
 

2. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 30/2020. (II.13.) számú önkormányzati 
határozat - a Béke utcai bölcsőde energetikai megújításával kapcsolatban - végrehajtásának határidejét módosítja a 
2020. szeptemberi Képviselő-testületi ülésre. 
 



3. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 36/2020. (II.13.) számú önkormányzati 
határozat - Pomáz, külterület 0127 hrsz.-ú  274 m2, kivett vízfolyás   megnevezésű ingatlan ajándékként való 
elfogadása tárgyában - végrehajtásának határidejét módosítja 2020. augusztus 31-re. 

4. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 47 /2020. (III.04.) számú 
önkormányzati határozat - a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti Tervének megismerésével 
kapcsolatban - végrehajtásának határidejét módosítja a 2020. augusztusi Képviselő-testületi ülésre. 
 

5. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 79/2020 (VI.10.) számú 
önkormányzati határozat – a Pomáz, Bagoly utca 5. szám alatt kialakuló zártkert 9223/36 hrsz.-ú 21 m2 nagyságú 
kivett közút ajándékként való elfogadásával kapcsolatban - végrehajtásának határidejét módosítja 2020. augusztus 31-

re. 

 

6. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 83/2020 (VI.17.) számú 
önkormányzati határozat – a Pomáz, Mélyút  utcában kialakuló zártkert 9850/2 hrsz.-ú 144 m2 nagyságú kivett helyi 
közút valamint a 9850/4 hrsz.-ú 63 m2 a nagyságú kivett helyi közút ajándékként való elfogadásával kapcsolatban - 
végrehajtásának határidejét módosítja 2020. augusztus 31-re. 

 

7. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon. 
 

Felelős: Dr. Balogh Pál 
Határidő: 8 napon belül 
Végrehajtásban közreműködik: Szervezési és Titkársági csoport 
Végrehajtásról jelentést tesz: Szervezési és Titkársági csoport 
 

 

A határozatok a módosításokkal egységes szerkezetben megküldésre kerültek a határozatok 
végrehajtásában közreműködő felelősöknek. 

 

 

 

Pomáz Város Önkormányzatának 

90/2020. (VII.02.) önkormányzati határozata  

a Pomázi Polgármesteri Hivatal átszervezéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról 
 

Pomáz Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § 
(1) bekezdésében rögzített jogkörében eljárva 8 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület 
1. Előzetesen egyetért Pomázi Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának jelen határozat 1. melléklete 
szerinti átalakításával és a Polgármesteri Hivatal létszámát 46 főben állapítja meg. 

2. Egyetért az önkormányzati közalkalmazottak létszámának két fővel - épületgondnok és városgondnok - 
történő emelésével. 
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozatban foglalt döntéseket, továbbá ezen döntések fedezetét - jelen 

határozat 2. melléklete szerinti előirányzatokkal - a költségvetési rendelet soron következő módosításának 
tervezetében szerepeltesse. 
4. Felkéri a jegyzőt, hogy a létrehozott köztisztviselői státusok betöltéséről munkáltatói jogkörében eljárva 
gondoskodjon. 

5. Felkéri a polgármestert, hogy 2. pontban létrehozott státusok betöltésére vonatkozó előkészítést folytassa le. 
 

Felelős: 
3, és 4. pont vonatkozásában: dr. Balogh Pál jegyző 

5.pont vonatkozásában: Leidinger István polgármester 
 

Határidő: 
3. pont vonatkozásában: adott 
4. és 5. pont vonatkozásában: azonnal 
 



A határozat végrehajtásában közreműködik: Pénzügyi- és Adócsoport 
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Pénzügyi és Adócsoport 
 

A határozatban elfogadott státusok betöltése folyamatban van. 
 
 

 

Pomáz Város Önkormányzat  
91/2020 (VII.02.) számú Önkormányzati határozata 

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

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, a kizárólagos tulajdonában lévő Pomáz, Fáy András utca belterület 274/2 hrsz.-ú 677 
m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázatot tesz közzé az 1. 
számú mellékletben meghatározott feltételekkel. 
2. Pomáz Város Önkormányzata, felkéri a Polgármestert a pályázat közzétételére,  
3. Pomáz Város Önkormányzata, felkéri Polgármestert, hogy képviselje az önkormányzatot a pályázati anyag 
bontásában, a pályázati anyagok bontásával kapcsolatos jegyzőkönyv elkészítésében, a szükséges hiánypótlási 
felhívások kiküldésében, áregyezés esetén licitre való kezdeményezésben valamint a beérkezett pályázatok alapján 
tegye meg a Képviselő-testületi döntés előkészítését. 
Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: azonnal 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 
Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 
 

A határozatban elfogadott pályázat közzététele Pomáz Város honlapján megtörtént. 
 

 

 

 

Pomáz Város Önkormányzatának  
92/2020 (VII.02.) számú Önkormányzati határozata 

Pomáz, Árvalányhaj utca 1606/5 hrsz.-ú 361 m2 nagyságú kivett saját használatú út ajándékként való 
elfogadásáról 
 

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 Pomáz, Árvalányhaj utca 1606/5 hrsz.-ú 361 m2 kivett saját használatú út 
megnevezésű ingatlant Gombos Zoltánné 1088 Budapest, Gutenberg tér 4 V/2. szám alatti lakosoktól 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, Árvalányhaj utca 1606/5 hrsz.-ú 361 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 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport az ügyvédet értesítette, a szerződés előkészítés alatt van.  
 

 



 

Pomáz Város Önkormányzatának 

93/2020. (VII.02.) önkormányzati határozata 

a gyermekek alternatív napközi ellátására (nyári napközis tábor) vonatkozó együttműködési megállapodás 
megkötéséről 
 

Pomáz Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 41. § (3) bekezdésében rögzített feladatkörében eljárva, 9 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
A Képviselő-testület 

1. Pomáz Város Önkormányzata és a Váci Tankerületi Központ között létrejött ellátási szerződést a határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

2. Felkéri a Polgármestert az ellátási szerződés aláírására és a pénzbeli támogatás -  1.496.880.- Ft -  

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy munkáltatói jogkörében eljárva a tálaló személyzet nyári munkavégzését 
szervezze meg a tábor ideje alatt. 

 

4. Az 1. pont szerinti összegben a költségvetési rendelet egyéb nem intézményi támogatás rovaton rendelkezésre 
áll.     

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 
Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Közigazgatási- és Népjóléti Csoport  
       Pénzügyi- és Adócsoport 
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Közigazgatási- és Népjóléti Csoport  
 

Az ellátási szerződés aláírásra került az Önkormányzat részéről, postáztuk a Tankerületnek. Az aláírás után 
kifizetésre kerül az ellátási szerződésben foglalt pénzbeli támogatás. 
 

 

 

Pomáz Város Önkormányzatának  
94/2020 (VII.02.) számú Önkormányzati határozata 

a Belügyminisztérium által kiírt Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések felhívásáról 
 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 
Belügyminisztérium által kiírt Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című felhívásra 
az alábbiak szerint: 

 

A projekt költsége:     34.377.610.-Ft.  

A támogatás keretében igényelt összeg:               29.220.969.-Ft. 

Saját forrás (önrész) összege:   5.156.642.-Ft. 

A fejlesztés megnevezése:   
Védőnői Szolgálat 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 38. szám (hrsz. 38.) alatti épületrészének megvalósuló 
infrastrukturális fejlesztése, felújítása.  

2. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 1. pont szerinti önrész pénzügyi 
fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetése általános tartalékának terhére biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert a pályázat összeállítására és benyújtására. 
 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  
Határidő:  1. pont: azonnal 

  2. pont: azonnal 

  3. pont: 2020. július 10. 
Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport.  
                                                      Pénzügyi Csoport  
Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 
 



 

Határidőben (pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 10.) 2020. július 03. napján a pályázat 
benyújtásra került. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport a Belügyminisztérium által kiírt 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések felhívása alapján a Védőnői Szolgálat 2013 Pomáz, Kossuth 
Lajos utca 38. szám (hrsz. 38.) alatti épületrészének megvalósuló infrastrukturális fejlesztésére, felújítására 

benyújtotta a pályázatot. 
 

 

 

 

 

 

Pomáz Város Önkormányzatának  
95/2020 (VII.02.) számú Önkormányzati határozata  
a Pomázi Polgárőr Egyesület és Pomáz város Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról 
 

Pomáz Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § 
(2) bekezdésében rögzített jogkörében eljárva, 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
Pomáz Város Képviselő-testülete megbízza a Közbiztonsági Bizottságot, hogy a Pomázi Polgárőr Egyesülettel 
megkötött együttműködési megállapodást vizsgálja felül, tárgyalja meg a Polgárőr Egyesülettel és javaslatát terjessze 
a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Kiss László Közbiztonsági Bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

A Közbiztonsági Bizottság a határozatban foglalt megbízás alapján felvette a kapcsolatot A Pomázi Polgárőr 
Egyesülettel. A Bizottság és az Egyesület megbeszélésének időpontja 2020. július 17. 14:30.  

 

 

 

 

 

Pomáz Város Önkormányzatának 

Z- 96/2020. (VII.07.) önkormányzati határozata 

a Pénzügyi És Ellenőrzési Bizottságának külső tagjának megválasztásáról 
  

Pomáz Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § 
(2) bekezdésében rögzített jogkörében eljárva, 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

1) Pomáz Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2020. július 02. napjától a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
nem képviselő tagjának Ortó Istvánt (Szül: Székesfehérvár, 1957.05.26.) 2013 Pomáz, Béke u. 7. szám alatti 
lakost választja meg. 

2) Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges változtatásokat vezesse át az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzata 3.sz. függelékén. 

 

Felelős: Dr, Balogh Pál jegyző 

Határidő: 8 napon belül 
A határozat végrehajtásában közreműködik: Szervezési és Titkársági csoport 
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Szervezési és Titkársági csoport 
 

 

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság külső tagjának megválasztott Ortó István az Önkormányzati 
Szervezeti és Működési Szabályzat 3.sz. függelékén átvezetésre került. 


