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Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2020 (VIII.27.) 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.

A kiadmány hiteléül: 
Pomáz, 2020. augusztus 28.

Bessenyei Ágnes 
szervezési előadó



Lejárt határidejű határozatok

Pomáz Város Polgármesterének
85/2020. (VI.17.) önkormányzati (zárt) határozata Pomáz Közművelődéséért Díj adományozásáról

Pomáz Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §- 
ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz Város 
képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk (1) b) 
pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 
30/2004.(IX.08.) önkormányzati rendelet 5. § (2) c) pontjában foglalt feladatkörében az alábbi határozatot 
hozza:

1. Pomáz Város Önkormányzata 2020. évben Pomáz Közművelődéséért Díjat adományoz Könczöl 
Dánielné részére.

2. A díj átadására 2020. augusztus 20. napján ünnepélyes keretek között kerül sor.

Felelős: Leidinger István polgármester
Határidő: 2020. augusztus 20.
A határozat végrehajtásában közreműködik: Közigazgatási- és Népjóléti Csoport

Szervezési- és Titkársági Csoport
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Közigazgatási- és Népjóléti Csoport

Szervezési- és Titkársági Csoport

Pomáz Közművelődéséért Díj augusztus 20-án átadásra került.

Pomáz Város Önkormányzatának
100/2020. (VII.16.) önkormányzati határozata
a Pomáz Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek belső kontrollrendszerének 
működéséről szóló vezetői nyilatkozatotok elfogadásáról

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) korm. rendelet 11. §(2a) bekezdésében foglalt jogkörében 
eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület elfogadja Pomáz Város Önkormányzata által irányított Pomázi
Polgármesteri Hivatal, a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde, a Szociális Szolgáltatási központ, 
valamint a Művelődési Ház és Könyvtár vonatkozásában a belső kontrollrendszer minőségének 
értékeléséről szóló vezetői nyilatkozatot.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről jelen határozat megküldésével
az intézményvezetőket tájékoztassa.

Felelős: Leidinger István, polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály
Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

Az intézményvezetők tájékoztatása a döntésről a határozat megküldésével megtörtént.



Pomáz Város Önkormányzatának
101/2020.( VII.16.) számú határozata
a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/2015 (IV.8.) számú önkormányzati rendeletének függelékét képező új Közbeszerzési Szabályzat 
megalkotása tárgyában

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27.§- 
ában meghatározott kötelezés alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelen határozat mellékletét képező új 
Közbeszerzési Szabályzatot jóváhagyja és annak alkalmazását 2020. július 17. napjától alkalmazni 
rendeli és ezzel egyidejűleg a Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017. 
(II.15.) számú határozatával (2017. február 15. napján) jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatot 
hatályon kíyül helyezi.

2. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az új Közbeszerzési 
Szabályzat közzétételéről, valamint annak a Pomáz Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának (SzMSz) függelékei közötti elhelyezésről gondoskodjon.

Határidő: 2020. július 24.
Felelős: Jegyző

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/2015 (IV.8.) számú önkormányzati rendeletének függelékét képező új Közbeszerzési Szabályzat 
kihirdetése, közzététele 2020.július 17. napján megtörtént.

Pomáz Város Önkormányzatának
102/2020 (VII.16.) számú Önkormányzati határozata
az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának megalkotásáról

Pomáz Város Önkormányzata az önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és pontjában 
meghatározott hatáskörében eljárva államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 
Kormányrendelet, közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselőtestület az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja, és annak alkalmazását 2020. július 17. napjától elrendeli

2. Pomáz Város Önkormányzata felkéri a jegyzőt, hogy a Beszerzési Szabályzatot helyezze el a Pomáz 
Város Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015 (IV.8.) számú
önkormányzati rendeletének 9. számú függelékeként.

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző
Határidő: azonnal
Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály, Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Osztály
Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

A Beszerzési Szabályzat elhelyezésre került Pomáz Város Önkormányzat a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 5/2015 (IV.8.) számú önkormányzati rendeletének 9. számú függelékeként.



Pomáz Város Önkormányzatának
103/2020 (VII.16.) számú Önkormányzati határozata
Pomáz, „Belterületi kerékpárút építése”tárgyú a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárásban döntéshozataláról

Pomáz Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva 
valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (1) c) pontja alapján az alábbi határozatot 
hozza:
1. Pomáz Város Önkormányzata megállapítja, hogy a VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt. (1215
Budapest, Vasas utca 65-67.) ajánlattevő benyújtott ajánlata alapján érvényes ajánlatot tett, mely a Kbt. 76. § 
(2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányú ajánlat is egyben. Árajánlata: nettó 74.809.580.-Ft 
összeg. (bruttó 95.008.166.-Ft)
2. Pomáz Város Önkormányzata megállapítja, hogy a Bola 95 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. (2000 Szentendre, Rózsa utca 4.) ajánlattevő benyújtott ajánlata alapján érvényes ajánlatot tett, mely a 
Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a második legjobb ár-érték arányú ajánlat is egyben. Árajánlata: 
nettó 74.319.728.-Ft összeg. (bruttó 94.386.054.-Ft)
3. Pomáz Város Önkormányzata megállapítja, hogy az eljárás eredményes.
4. Pomáz Város Önkormányzata megállapítja, a VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt. (1215 Budapest,
Vasas utca 65-67.) ajánlattevőt az eljárás nyerteseként kihirdetni.
5. Pomáz Város Önkormányzata, a vállalkozási szerződés megkötését a VIANOVA 87 Közmű és
Útépítő Zrt. (1215 Budapest, Vasas utca 65-67.) ajánlattevővel teszi meg.
6. Pomáz Város Önkormányzata megállapítja, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés és a felhívás V.2.)
„További információk” pont 13.) alpontjában foglaltak alapján a Kbt. 69. § (5) bekezdés szerinti bírálati 
cselekményeket az alábbi ajánlattevő(k) vonatkozásában NEM végezte el.
• Ikon-Security Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1141 Budapest, Pered utca 25.)
• STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.)
• Nemesgép 2000 Ipari és Szolgáltató Zrt. (2096 Üröm, 064/88 hrsz.)
7. Pomáz Város Önkormányzata megállapítja, a 2020.05.19. napján tartott Bírálóbizottsági
jegyzőkönyvben foglaltak alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította a 
HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlatát, valamint a Kbt. 73. § (2) bekezdése 
alapján érvénytelenné nyilvánította az AK-ON Strategy Invest Kft. ajánlattevő ajánlatát.
8. Az ajánlattevők értesítéséről, közbeszerzési eljárást koordináló megbízott cégen keresztül, azaz a
GVC Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1141 Budapest, Komócsy utca 5. sz. I. emelet) közreműködésével a 
Polgármester gondoskodik.
9. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az
PM_KEREKPARUT_2018/43. sz. pályázati kiírásban meghatározottak szerint az önkormányzat 
költségvetésében pályázat teljes összege nettó 77.044.948.-Ft (bruttó 97.847.084 .-Ft), rendelkezésre áll. Az 
Önkormányzat saját forrása nettó 4.054.996.-Ft (bruttó 5.149.846.-Ft) az Önkormányzat költségvetésében 
rendelkezésre áll.
Felelős: Leidinger István Polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

A szerződés a nyertes ajánlattevővel azaz a VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt. -vel aláírásra került.



Pomáz Város Önkormányzatának
104/2020 (VII.16.) számú Önkormányzati határozata
a Pomázi Polgármesteri Hivatal épületeibe elektronikus beléptető rendszer beszerzéséről

Pomáz Város Képviselő-testülete az 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pomázi Polgármesteri 
Hivatal 3 épületének 4 beléptetési pontjára történő elektronikus beléptető és jelenlét
nyilvántartó rendszer kiépítésére (három év helyszíni jótállással) vonatkozó beszerzési eljárásban 
a) az Alarm & Automatic System Kft. ajánlatát, tekintettel arra, hogy az ajánlatkéréssel 

ellentétben mindössze 2 év garanciát vállal, érvénytelennek nyilvánítja.
b) első helyen az Optimal SEC PLUS Kft. ajánlatát fogadja el, 3 év helyszíni garanciával: 

1.429.140 Ft + Áfa, azaz Bruttó 1.815.008,- Ft (wifis megoldással) egyösszegű vállalási 
átalányárként meghatározásra kerülő vállalkozói díjjal.

2. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a jelen határozatnak 
megfelelő vállalkozási szerződés aláírására.

3. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az 1. pontban rögzített kötelezettségvállalást az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetése általános tartalékának terhére biztosítja.

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 3 pont szerinti átcsoportosítást, a 2020. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításának tervezetében, szerepeltesse.

Felelős: 2. pont vonatkozásában: Leidinger István Polgármester
4.pont vonatkozásában : dr. Balogh Pál jegyző

Határidő: Vállalkozói Szerződés aláírása: 2020. augusztus 1.
4.pont vonatkozásában: adott

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, Pénzügyi osztály 
Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

A szerződés a nyertes ajánlattevővel azaz az Optimal SEC PLUS Kft. -vel aláírásra került.

Pomáz Város Önkormányzatának
106/2020 (VII.16.) számú Önkormányzati határozata Pomáz Város Képviselő-testületének gazdasági 
programjának, fejlesztési tervének megalkotásáról I.forduló

Pomáz Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
116. § alapján az alábbi határozatot hozza:
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete első olvasatban megtárgyalta a gazdasági program 
tervezetét és felkéri a Polgármestert, hogy a beérkező javaslatok tükrében azt dolgozza át és terjessze 
jóváhagyásra a Képviselő-Testület elé.

Felelős: Leidinger István Polgármester,
Határidő: a Képviselő-Testület munkatervében szereplő augusztusi ülése
Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

A határozat határidejét módosítani indokolt a Képviselő-testület a 2020. szeptemberi ülésére.



Pomáz Város Önkormányzatának
107/2020 (VII.16.) számú Önkormányzati határozata
a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásához való csatlakozásról szóló 12/2020 (I.23.) Ök. 
határozat módosításáról

Pomáz Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(Mötv.) 89 §-a alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Pomáz Város Önkormányzata úgy dönt, hogy 2020. július 1. napjával csatlakozik a Fővárosi 
Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz.

2. Pomáz Város Önkormányzata elfogadja az határozat 1. sz. mellékletét képező Társulási Megállapodást, 
valamint felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

3. Pomáz Város Önkormányzata vállalja a Társulási Megállapodásban rögzített tagdíj (10 
Ft/lakosságszám/év) megfizetését.

4. Pomáz Város Önkormányzata a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában 
Pomáz Város Önkormányzatát Leidinger István Polgármester képviseli, akadályoztatás esetén őt e 
tisztségében Hardi Péter alpolgármester helyettesíti.

Felelős: Leidinger István Polgármester,
Határidő: azonnal
Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulást tájékoztattuk Pomáz Város Önkormányzata 
belépéséről.

Pomáz Város Önkormányzatának
108/2020. (VII.16.) önkormányzati határozata
a Pomáz 2728/20 hrsz-ú kivett országos közút és Vasút utca találkozásánál kialakított tér 
elnevezéséről
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének Alaptörvény 32. cikk (1) b) pontjában meghatározott 
hatáskörében eljárva a közterületek elnevezése, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés 
és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 2/2019 (I.25.) számú önkormányzati rendeletében foglalt 
feladatkörében az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a 2728/20 hrsz-ú kivett országos közút és a Vasút utca találkozásánál elterülő - 
a határozat melléklete szerinti helyszínrajzon jelölt - közterületet az alábbiak szerint nevezi el:

Nemzeti Összetartozás tere

2. A Képviselő-testület felkéri jegyzőt a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző
Határidő: 2020. augusztus 20.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály



Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

A közterület elnevezése a nyilvántartásban bejegyzésre került. A tábla legyártása folyamatban van, 
alpolgármester úr felvette a kapcsolatot a fafaragóval és a terveket egyeztetésre átküldte a Művészeti 
Tanácsnak.

Pomáz Város Önkormányzatának
109/2020. (VII.16.) önkormányzati határozata
a polgármester illetményének és költségtérítésnek megállapításáról

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkáltatói jogkörében eljárva Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71.§ bekezdésében foglaltak 
alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Pomáz Város Polgármesterének illetményét 2020. július 11 napjától kezdődő hatállyal 698 000.-Ft 
összegben, költségtérítését 104 700.-Ft összegben állapítja meg

2. A Képviselő-testület felkéri jegyzőt a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtásában közreműködik: Pénzügyi Osztály,

Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens

Az illetményváltozás a központosított illetmény-számfejtési rendszerben rögzítésre került, valamint a 
Magyar Államkincstár felé bejelentésre került.

Pomáz Város Önkormányzatának
110 /2020. (VII.16.) önkormányzati határozata
alpolgármester illetményének, költségtérítésnek megállapításáról

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 80. §-ában rögzített hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Pomáz Város Alpolgármesterének illetményét 2020. július 11. napjától a polgármesteri illetmény 
90%-ában, azaz 628 200.-Ft összegben, valamint az alpolgármester költségtérítését 94 230.-Ft 
összegben állapítja meg.

2. A Képviselő-testület felkéri jegyzőt a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtásában közreműködik: Pénzügyi Osztály

Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens



A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens

Az illetményváltozás a központosított illetmény-számfejtési rendszerben rögzítésre került, valamint a 
Magyar Államkincstár felé bejelentésre került.

Pomáz Város Önkormányzatának
111/2020 (VII.16.) számú Önkormányzati határozata
a Képviselő-testületi munkát támogató MikroDat informatikai rendszer bevezetéséről

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 Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Globomax Kft.
GLOBA/20/04/0031v3 számú ajánlatát elfogadva a MikroDat döntéstámogató rendszer (továbbiakban 
MikroDat) és Települési Önkormányzati Könyvtár (TÖK) bevezetésére és egy éves határozott idejű 
használatára szerződést köt. A határozat mellékletét képező szerződéstervezetet jóváhagyja és felkéri a 
polgármestert annak aláírására.
2. Az 1. pontban rögzített kötelezettségvállalás fedezetét - szoftverek licence díját bruttó 1 257 300 Ft
összegben, továbbá a szoftverek üzemeltetési, karbantartási, támogatási díját havi bruttó 101 600 Ft/hónap 
összegben - 2020. évben az Önkormányzat 2020. évi költségvetése általános tartalékának terhére biztosítja, 
míg a 2021 évben a 2021. évi költségvetésben megtervezni rendeli.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2 pont szerinti átcsoportosítást a 2020. évi
költségvetési rendelet soron következő módosításának, míg a 2021. évben esedékes díjak fedezetét a 2021. 
évi költségvetési rendelet tervezetében szerepeltesse.
Felelős: 1.pont vonatkozásában: Leidinger István Polgármester

3.pont vonatkozásában : dr. Balogh Pál jegyző
Határidő: Szolgáltatói Szerződés aláírása: 2020. augusztus 1.

3.pont vonatkozásában: adott
Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály, Pénzügyi osztály 
Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

A szerződés a Globomax Kft. -vel aláírásra került. Az oktatási rendszer kiépítése folyamatban van.

Pomáz Város Önkormányzatának
112/2020 (VII.16.) számú Önkormányzati határozata
a 63/2019 (III.06.) sz. Ök. határozat egységes szerkezetben való módosításáról

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, alapján az 
alábbi határozatot hozza:

1. Pomáz Város Önkormányzata, a 63/2019 (III.06.) Ök. határozatát egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint módosítja:

Pomáz Város Önkormányzata támogatja a Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatójának 
kezdeményezését, és jóváhagyja, hogy Pomáz Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Magyar



Labdarúgó Szövetség Pályaépítési Programjának keretében 20/40-es rekortán pálya építésére, azzal hogy a 
pályázat önrészéhez a Váci Tankerületi Központ 5 000 000 Ft-ot, Pomáz Város Önkormányzata pedig 
legfeljebb 7.000.000 Ft önrészt biztosít.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetséggel a pálya 
építésére vonatkozó megállapodás, a Váci Tankerületi Központtal az önrész 1 pont szerinti 
vállalására vonatkozó megállapodást kösse meg, és az önrész átutalásáról gondoskodjék.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Váci Tankerületi Központtal kötött 
vagyonkezelési szerződés felülvizsgálata során a megvalósuló pálya használatára és fenntartására 
vonatkozó rendelkezések beépítéséről gondoskodjék.

4. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti kötelezettségvállalás fedezetét a költségvetés általános 
tartalékának terhére biztosítja.

5. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 4. pont szerinti átcsoportosítást a költségvetési rendelet 
soron következő módosításának tervezetében szerepeltesse.

Felelős: 2.-3-. pont vonatkozásában: Leidinger István polgármester,
1. pont vonatkozásában: dr. Balogh Pál jegyző

Határidő: 2. pont vonatkozásában: 30 napon belül
3. pont vonatkozásában: szeptember 30.
5. pont vonatkozásában : adott

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, Pénzügyi Osztály
Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

A futballpálya kialakításának teljes bruttó költsége: 53 789 390 Ft. A beruházás költségéhez az 
Önkormányzat 5 269 546 Ft támogatást kell hogy fizessen a megvalósuláshoz azaz a határozatnak 
megfelelően 7 000 000 Ft alatti összeget.

A Pomáz, belterület 859 hrsz.-ú ingatlanon megvalósuló sportpálya építésére vonatkozó megállapodás 
az Magyar Labdarúgó Szövetség és Pomáz Város önkormányzata között aláírás alatt van. A Vác 
Tankerületi Központ a szerződés tervezetét augusztus 24 napjáig nem küldte meg a hivatal részére.

A határozat határidejét módosítani indokolt a Képviselő-testület 2020. szeptemberi ülésének napjáig.

Pomáz Város Önkormányzatának
113/2020. (VII.16.) önkormányzati határozata
a Pomázi Zenekastély Nonprofit KFT pótbefizetési kötelezettségéről valamint tagi kölcsön 
biztosításáról

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozza:

1. Pomáz Város Önkormányzata, mint a Pomázi Zenekastély Nonprofit KFT tulajdonosa a cég 2019. 
évi beszámolója alapján a Képviselő-testület a szükséges 2.679e Ft pótbefizetést biztosítja, a 
törzstőke feltöltésére.

2. A Képviselő-testület a Pomázi Zenekastély Nonprofit KFT szeptember 30-ig tartó működéséhez 
5.000e Ft tagi kölcsönt biztosít.

3. Felkérjük a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a tagi kölcsön szerződés aláírására.
4. A Képviselő Testület felkéri a Nagy Gyula ügyvezetőt, hogy az üzleti terv módosítását végezze el, 

és azt terjessze a Képviselő Testület augusztus havi munkaterv szerinti ülésére.



5. A Képviselő-Testület felkéri a Jegyzőt, hogy a jelen határozatban rögzített pótbefizetést és tagi 
kölcsön folyósítását a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosításában szerepeltesse

Felelős: 3. pont vonatkozásában: Leidinger István Polgármester
4. pont vonatkozásában: Nagy Gyula a Pomázi Zenekastély Nonprofit KFT ügyvezető 

igazgatója
5. pont vonatkozásában: Dr. Balogh Pál jegyző

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

Végrehajtásban közreműködik: Pénzügyi Osztály
Végrehajtásról jelentést tesz: Pénzügyi Osztály

A pótbefizetés, valamint a tagi kölcsön átutalásra került.
A Zenekastély módosított üzleti terve a 2020.augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésen napirendre 
kerül.


