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Pomaz Vaéros Onkorményzaténak Képviseld-testiilete 2020. oktéber 29-i tilésének jegyzékényvébél

Pomaz Varos Onkorményzata Képvisel6-testiilete
165/2020 (X.29.) szamii Onkormanyzati hatarozata

a lejart hataridejii hatarozatok targyaban

Pomaz Véros Onkorményzata Keépviselé-testiilete Pomaéz Véros Onkorményzaténak
Képviselé-testiilete Szervezeti és Mikédési Szabalyzatarél sz616 5/2015.(IV.8.) 6nkormanyzati
rendeletének (SZMSZ) 11. § (5) bekezdése alapjan az aldbbi hatérozatot hozza:

Pomaz Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testiilete elfogadta a hatérozat

mellékleteként szereplé lejart hataridejii hatarozatok végrehajtasarél sz6l6 jelentést.

  polgarmester



                                                   165/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat melléklete 

 

 

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

 

Pomáz Város Önkormányzatának 

99/2020 (VII.16.) számú Önkormányzati határozata 

Pomáz Város Önkormányzat 2019. évi maradvány jóváhagyásáról 
 

Pomáz Város Képviselő-testülete 2019. évi maradványára vonatkozó előterjesztést 
megtárgyalta és ezzel kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozta: 
1. Megállapítja, hogy Pomáz Város Önkormányzatának település szintű szabad 

maradványa: 3.240.350.- Ft. 

2. Engedélyezi az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az intézmények 
maradványának 4.419.448.-Ft és Pomáz Város Önkormányzata 140.395.849.- Ft 

összegének jóváhagyását és felhasználását.   
3. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fentiek szerint jóváhagyott maradvány 

átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. 
 

Felelősök:  Leidinger István polgármester 
          Szalai Piroska pénzügyi csoportvezető 

Határidő:  következő költségvetési rendelet módosítás 

 

A maradvány átvezetésre került az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
1/2020.(III.5.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 23/2020.(X.20.) 

önkormányzati rendelete 1. számú (Bevételek) mellékletének B8131 során.  

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 

A határozatot a képviselő-testület a 141/2020.(IX.24.) számú határozatával hatályon 
kívül helyezte. 
 



Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete 138/2020 (IX.24.) számú  határozata a 
lejárt határidejű határozatok tárgyában 

 

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pomáz Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(IV.8.) 
önkormányzati rendeletének (SZMSZ) 11. § (5) bekezdése alapján az alábbi határozatot 
hozza: 

 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a módosításokkal együttesen, 
a határozat mellékleteként szereplő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést, valamint az alábbi határozatot hozza:  
 

1. 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. október 31-re. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 118/2020. 
(VIII.27.) számú önkormányzati határozat- a helyi személyszállítási szolgáltatás 
előkészítése tárgyában- végrehajtásának határidejét módosítja 2020. október 31-re. 

 

3. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 129/2020. 
(VIII.27.) számú önkormányzati határozat- A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 
Üzleti tervével kapcsolatban - végrehajtásának határidejét módosítja a Képviselő-

testület 2020.októberi ülésére. 
 

 

4. 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 3.pont vonatkozásában a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft., az Önkormányzat 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága, valamint a Kft. Felügyelő Bizottsága által 
elkészített üzleti tervet a Képviselő-testület 2020.10.29. napon tartandó képviselő-

testületi ülésen tárgyalja. 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2020. (IX.24.) számú 
határozata a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
 

Pomáz Város Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31.§ (4) bekezdésében rögzített 
feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 
 

1.  Pomáz Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 154/2018. (IX.12.) számú 
határozatával fogadta el Pomáz Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A képviselőtestület 
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvényben foglaltaknak megfelelően, a kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, a program 
határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadja, a folyamatban lévő 
intézkedések határidejét módosította. A Képviselő-testület az áttekintett Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot a felülvizsgált Intézkedési Tervvel egységes szerkezetben 
elfogadja. 

 



2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi 
Program Intézkedési Tervet küldje meg az intézkedésért felelősöknek. 
 

Felelős: Leidinger István polgármester  
Határidő: 8 napon belül 
 

3.  A Képviselő-testület felkéri a HEP referens, hogy a Társadalmi Esélyegyeztetési Főosztály 
Helyi Esélyegyenlőségi Programok felületére töltse fel az anyagot. 
  

Felelős: Nagy Attiláné HEP referens  
Határidő: 8 napon belül 
A határozat végrehajtásában közreműködik: 
 Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály  
Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: 
Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervét a Társadalmi Egyeztetési 
Főosztály Helyi Esélyegyenlőségi Program felületére feltöltésre került. 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2020. (IX.24.) számú 
határozata Pomáz, belterület (Ipartelep) 3740/8 hrsz.-ú 3048 m2 nagyságú kivett 
beépítetlen terület, 3740/5 hrsz.-ú 3165 m2 nagyságú kivett közforgalom elől el nem zárt 
magánút, valamint a 3740/1 hrsz.-ú 1637 m2 nagyságú kivett közforgalom elől el nem 
zárt magánút 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 az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alatt lévő Pomáz, 
belterület 3740/8 hrsz.-ú 3048 m2 kivett beépítetlen terület megnevezésű ajándékként 
felajánlott ingatlan ellenértékét abban az esetben fogadja el Szabó Bencétől  (2000 
Szentendre, Vadkacsa u. 7.) az Önkormányzat és közötte kötött 2017. július 13. kelt 
Településrendezési szerződés 3.2.3. pontja alapján, ha a felajánló a szakértői értékbecslés által 
meghatározott 25 600 000 Ft-os értéket megfizeti azzal a kikötéssel, hogy a későbbiek során a 
kiszolgáló utak, illetőleg a közművek megvalósítási költségeihez az Önkormányzat a 
településrendezési szerződés 3.4.2. pontja alapján maximum 5 millió 600 ezer forint erejéig 
hozzájárul. 
 

2. Pomáz Város Önkormányzata az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alatt lévő 3740/5 hrsz.-ú 
3165 m2 nagyságú kivett közforgalom elől el nem zárt magánutat, valamint a 3740/1 hrsz.-ú 
1637 m2 nagyságú kivett közforgalom elől el nem zárt magánutat ajándékkén elfogadja. 
 

3. A 3740/8 hrsz.-ú ingatlanért felajánlott összeg elfogadásáról, vagy az azzal kapcsolatos 
ajándékozási szerződésről készülő szerződés aláírásáról a Polgármester gondoskodik. 
 

4. Jelen határozat 2. pontjában meghatározott ingatlanokkal kapcsolatos ajándékozási 
szerződést aláírásáról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásáról a Polgármester 
gondoskodik. 

 



5. Pomáz Város Önkormányzata, a kialakuló belterületi Pomáz, 3740/5 hrsz.-ú 3165 m2 

nagyságú valamint a 3740/1 hrsz.-ú 1637 m2 területet, kivett helyi közúttá minősíti, valamint 
a kivett helyi közút megnevezésű ingatlanokat, forgalomképtelen törzsvagyonba helyezi. 
 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  
Határidő: azonnal 

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

Az egyeztető tárgyalások folyamatban vannak a településrendezési szerződés 
módosításával kapcsolatban. 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 141/2020. (IX.24.) számú 
határozata az önkormányzat kötelező feladatát képező közművelődési, könyvtári 
feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

 

Pomáz Város Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 48. §-ában 64. § (2) és 77. § (4) 
bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § és a 11.§-ában 
rögzített hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:       

1. A Képviselő-testület 133/2020.(VII.27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.  
      Felelős: Leidinger István polgármester 
      Határidő: azonnal 

 

2. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy az Intézmény személyi 
állomány feltöltésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

      Felelős: Kósa Anikó Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezetője 

      Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 
 Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály  
 Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: 
 Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 
 

A betöltetlen pozíciók meghirdetésre kerültek. Érkeztek be pályázatok, az elbírálásuk 
folyamatban van. 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2020. (IX.24.) számú 
határozata a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról, illetve a szükséges ösztöndíj fedezetének 
meghatározásáról 
 

Pomáz Város Képviselő-testülete a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az 
általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet 31.§ (4) 
bekezdésében rögzített feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 
 

 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására létrehozott 2021. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat fordulójához és felhatalmazza a 
polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

 



            Felelős: Leidinger István polgármester  
            Határidő: Azonnal 

 

2. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat során adandó támogatás 
keretösszegeként 2 millió Ft-ot biztosít a 2021-es költségvetés terhére. Felkéri a 
jegyzőt, hogy a jelen döntés fedezetét a 2021. évi költségvetési rendelet tervezetében 
szerepeltesse. 

 

             Felelős: dr. Balogh Pál jegyző   
             Határidő: értelem szerint 
 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 
Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály  
Pénzügyi Osztály  
 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: 
1. pont vonatkozásában - Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

2. pont vonatkozásában - Pénzügyi osztály  
 

A csatlakozási nyilatkozat aláírásra került és Pomáz Város Önkormányzata 
csatlakozott a Bursa Hungarica pályázathoz. 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 143/2020. (IX.24.) számú 
határozata a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat kiírása feltételrendszerének meghatározására  
 

 

Pomáz Város Képviselő-testülete a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az 
általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet 31.§ (4) 
bekezdésében rögzített feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Ösztöndíjpályázat bírálati szempontjait – a határozat 1. sz. melléklete szerinti 
tartalommal – jóváhagyja.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a pályázati eljárás lefolytatására. 
 

            Felelős: Leidinger István polgármester  
            Határidő: Azonnal 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 
 Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály  
 Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

  Pénzügyi Osztály  
 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: 
 Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 
 

Meghirdetésre került határidőben a Bursa Hungarica pályázat.  

 



Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete 144/2020 (IX.24.) számú  határozata a 
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Intézményvezetői beszámolójáról a 2019/2020 

nevelési évre vonatkozólag 

 

Pomáz Város Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 85. § 
(2) bekezdésében rögzített feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-

Bölcsőde intézményvezetői beszámolóját a 2019/2020 nevelési évről – a határozat 1. 
sz. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntésről tájékoztassa a Pomázi 
Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Intézményvezetőjét. 

 

               Felelős: Leidinger István polgármester  
               Szalontai Katalin a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Intézményvezetője 

               Határidő: Azonnal 

 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 
 Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály  
 Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: 
 Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 
A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői beszámolójának 
megtárgyalásáról és elfogadásáról az Intézményvezető tájékoztatása megtörtént.  

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2020. (IX.24.) számú 
határozata  
A Váci Tankerületi Központ által megküldött 2021/2022. tanévre vonatkozó Pomáz 
Város területén az általános iskolai felvételi körzethatár véleményezéséről  
 

 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete véleményezi a 2020/2021. 
tanévre vonatkozóan a Váci Tankerületi Központ által elkészített Pomáz Város 
területén az általános iskolai felvételi körzethatárairól szóló tervezetet, mellyel 
egyetért, azzal, hogy - a határozat 1. sz. mellékelte szerinti tartalommal – a javításokat 
és a kiegészítéseket szerepelteti.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a vélemény megküldésére. 
 

             Felelős: Leidinger István polgármester  
             Határidő: 2020. október 15. 
 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 
 Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály  
 Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: 
 Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 
 

A Váci Tankerületi Központ részére megküldésre került a Pomáz Város Képviselő-

testülete által elfogadott véleményezés.  



Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 146/2020. (IX.24.) számú 
határozata a Pomázi Polgármesteri Hivatal átszervezéséhez kapcsolódó döntések 
meghozataláról 
 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 9. § b) pontjában rögzített irányítási jogkörében eljárva a jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése, valamint az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.)  5-6. és 13. §-a, a közterület-felügyeletről 
szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (7) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 102. § (3) a) pontja, 
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 21. § (4) bekezdése 
az alábbi határozatot hozta: 

1. A Képviselő-testület Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatát felülvizsgálta és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatát közzétételéről 
gondoskodjon. 

 

           Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző 

           Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti 
Osztály  

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti 
Osztály  
 

A módosított Hivatali SZMSZ kihirdetésre került Pomáz Város honlapján. 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 147/2020. (IX.24.) számú 
határozata  
Pomáz Város Képviselő-testületének gazdasági programjának, fejlesztési tervének  
megalkotásáról  II.forduló 

 

 

Pomáz Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 116. § alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a Képviselő-testület 2019-

2024 időtartamra szóló gazdasági programját, fejlesztési tervét a határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a gazdasági program 
közzétételéről gondoskodjon. 

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  
Határidő: 8 napon belül 



Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 
 

A gazdasági program kihirdetésre került Pomáz Város honlapján, a Törvényességi 
Felügyeletnek beküldésre került. 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2020. (IX.24.) számú 
határozata A Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás tárgyában. 
 

 

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése k) 
pontjának jogkörében, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(Mötv.) 42. § (5) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2020.október 01. 
napjával csatlakozik a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez. 
 

2. A  Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. sz. mellékletét 
képező „Belépési nyilatkozat a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történő 
belépéshez” dokumentum aláírására. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Magyar 
Önkormányzatok Szövetségében Pomáz Város Önkormányzatát képviselje. 
 

4. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségének Alapszabályában meghatározott 10ft/lakos (jelenleg Pomáz lakossága 
a lakcímkártya nyilvántartás szerint 18.149 fő) összeg, az Önkormányzat 
költségvetésében a K533 rovaton rendelkezésre áll. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  
Határidő: azonnal 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz:      Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A „Belépési nyilatkozat a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történő belépéshez” 
dokumentum kitöltve, aláírva megküldésre került a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségéhez. 
 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2020. (IX.24.) számú 
határozata  
a FAÖT Társulási Megállapodás módosítása tárgyában 

 

 

Pomáz Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 88.§ (1) bekezdésében meghatározott rendelkezés alapján az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Pomáz 
Város Önkormányzata elfogadja a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező 
Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás új Társulási Megállapodását. 
 



2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az új Társulási 
Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  
              Dr.Tóth Ibolya aljegyző 

 

A módosított Társulási Megállapodás Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
általi elfogadását elektronikus úton a Társulás Elnökségét betöltő Gyál Város 
Önkormányzat Polgármesterének továbbította a Hivatal. Tradicionálisan a Társulási 
Megállapodás eredeti példányát z Elnökséget betöltő Önkormányzat "körbeviszi" az 
érintett önkormányzatok polgármesterei általi aláírás céljából. Így rendelkezésre áll 
egy olyan Megállapodás, amelyet valamennyi,a Társulásban tagsággal rendelkező 
önkormányzat polgármestere aláírt. 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2020. (IX.24.) számú 
határozata az „Élet és egészség védelme” c. pályázat tekintetében, mely az Európai Unió 
LIFE környezetvédelmi kiírása alapján került kihirdetésre 

 

 

Pomáz Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § 4. és 11. pontjában rögzített jogkörében eljárva az alábbi 
határozatot hozta: 

 

 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy amennyiben 
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati projekt gesztor-
önkormányzati feladatait vállalja és Pomáz város csatlakozási szándékát elfogadja, 
szándékában áll az Európai Unió LIFE környezetvédelmi pályázatán részt venni. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társadalomtudományi 
Kutatóközponttal együttműködve a szükséges döntések előkészítéséről gondoskodjon, 
és terjessze azokat a képviselőtestület  

 

 

Felelős:  Leidinger István polgármester 
Határidő: 2020.szeptember 30.        

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

A határozat a csatlakozási szándékkal megküldésre került a Klímabarát Települések 
Szövetségének. Várjuk a visszajelzést. 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2020. (IX.24.) számú 

határozata 2021-2023 időszakra vonatkozó földgáz és villamos energia beszerzés 
lebonyolítása ügyében 

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 elfogadja a Sourcing Hungary 
Kft által megküldött, és a 2021-2023 szerződéses időszakra vonatkozó, csoportos 
közbeszerzési eljárással megvalósuló földgáz energia beszerzési ajánlat 
dokumentációját.  
Továbbá, Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2021-2023 

időszakra vonatkozó, a Sourcing Hungary Kft és Pomáz Város Önkormányzata között 
létrejövő Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló szerződést, 
melyben rögzítik, hogy a vállalkozói díj az elért nettó megtakarítás 35,00%-

a/energiahordozó + ÁFA, de nem több mint 1.000.000,- Ft/energiahordozó + ÁFA. A 
vállalkozói díj kifizetése, számla ellenében, negyedéves ütemezésben történik, a tárgy 
időszakot követő hónap 30-ik napjáig. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Pomáz Város 
Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2021.10.01.-2023.10.01.-ig tartó 
földgáz energia szerződéses időszakra a 2.,4.,6 számú mellékletek szerinti 
nyilatkozatokat, szerződéseket és dokumentumokat aláírja.  

 

2. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Sourcing Hungary 

Kft által megküldött 2021-2023 szerződéses időszakra vonatkozó, csoportos 
közbeszerzési eljárással megvalósuló villamos energia beszerzési ajánlat 
dokumentációját. 
Továbbá, Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2021-2023 

időszakra vonatkozó, a Sourcing Hungary Kft és Pomáz Város Önkormányzata között 
létrejövő Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló szerződést, 
melyben rögzítik, hogy a vállalkozói díj az elért nettó megtakarítás 35,00%-

a/energiahordozó + ÁFA, de nem több mint 1.000.000,- Ft/energiahordozó + ÁFA. A 
vállalkozói díj kifizetése, számla ellenében, negyedéves ütemezésben történik, a tárgy 
időszakot követő hónap 30-ik napjáig. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Pomáz Város 
Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2022.01.01.-2023.12.31.-ig tartó 
villamos energia szerződéses időszakra a a 3.,5.,6 számú mellékletek szerinti 
nyilatkozatokat, szerződéseket és dokumentumokat aláírja.  

 

Felelős:  Leidinger  István polgármester 

Határidő: 2020.szeptember 30.        

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

Október 1-vel aláírásra került a földgáz és villamos energia közös energia-beszerzési 
közösségben való tagfenntartási nyilatkozat. Az Önkormányzat és a Sourcing Hungary 
Kft között létrejövő szerződés aláírása folyamatban van. 

 

 

 



Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 154/2020. (IX.24.) számú 
határozata közétkeztetés közbeszerzés tárgyában 

 

 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési törvény 5 § (1) 
bekezdés c) pontja alapján, mint Ajánlatkérő, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13 § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a közétkeztetés közbeszerzés tárgyában az alábbi 
határozatot hozza:  
 

1, Képviselő-testület az Pomáz város közétkeztetési feladatainak ellátására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságát az alábbiak szerint választja meg:  
  

Bíráló bizottság elnöke, közbeszerzési 
szakértelmet biztosító személy:   Bálint Gyöngyi akkreditált közbeszerző 

 Jogi szakértelmet biztosító személy:   Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

 Pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Kovács Dóra pénzügyi előadó 

 Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet 
biztosító személy:    Marusa Boglárka dietetikus 

 

2, Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelmet biztosító Marusa Boglárka dietetikussal az Önkormányzat nevében megbízási 
szerződést kössön. Megbízási díj mértéke: egyszeri bruttó 50.000 Ft. 
 

3, Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, GVC Szolgáltató és Tanácsadó Kft-vel 

2020.június 01-én kötött közbeszerzési tanácsadói megbízási keretszerződés alapján a 
közétkeztetési közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását megrendelje. 
 

4, Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Polgármestert, hogy a Közbeszerzési 
szabályzatban, valamint a Kbt 5§ (1) bekezdése c) pontja alapján az Önkormányzat, mint 
Ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárás előkészítéséről, gondoskodjon és az ajánlattételi 
felhívás tervezetének elkészítéséről és terjessze azt jóváhagyásra a Képviselő-testület soron 
következő ülésére. 
 

5. A 3. és 4. pontban rögzített kötelezettségvállalások fedezete a K332 vásárolt élelmezés 
előirányzaton rendelkezésre áll. 
 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  
Határidő: adott 
 

A határozat a Bíráló Bizottság tagjának megküldésre került, a megbízási szerződés 
aláírása folyamatban van. 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 159/2020. (IX.24.) számú 
határozata a pomázi Ökokör jelölése a Pest Megye Környezetvédelméért díj 2020. 
adományozása tárgyban kiírt pályázatra 

 

 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megye Környezetvédelméért Díj 
pályázati felhívásában szereplő, „A Díj adományozásának rendje” bekezdésének a) pontjában 
rögzített feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:  
 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pomázi Ökokör néven 
megalakult jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet jelöli a Pest Megyei 
Önkormányzati Hivatal által kiírt Pest Megye Környezetvédelméért 2020. díjra. 



 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozat mellékleteként szereplő 
pályázati anyagot nyújtsa be a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki és 
Területfejlesztési Irodájához. 
 

Felelős: Leidinger István polgármester 
Határidő: 2020.október 02.  
Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

            Végrehajtásról jelentést tesz:      Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A határozat mellékletét képező pályázati anyag benyújtásra került a Pest Megyei 
Önkormányzati Hivatal Elnöki és Területfejlesztési Irodájához. 
 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének Z-160/2020. (IX.24.) számú 
határozata Pomáz Város Önkormányzatának a Pomáz Díszpolgára és a „Pomázért” 
kitüntetés adományozásáról 
 

 

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete a városi kitüntetések alapításáról és 
adományozásáról szóló 30/2004.(IX.08.) számú rendelete 5 §. (4) bekezdése szerinti 
jogkörében az alábbi határozatot hozza: 

 

1) Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évben Pomáz Díszpolgára 
kitüntetést adományoz Egerváry Sándor, Babos Rezső és Petrás Mária részére. 

 

2) Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évben „Pomázért” kitüntetést 
adományoz Izsó Ildikó, Méhes Imre és Krunityné Sosity Anna részére. 
 

3) Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évben Pomáz Díszpolgára 
posztumusz kitüntetést adományoz Szilárdfy Gyula és Jankovits Gyula részére. 

 

4) Felkéri a Polgármestert, hogy a kitüntetéseket 2020. október 23. napján ünnepélyes 
keretek között adja át a kitüntetek, illetve posztumusz kitüntetek esetében a 
kitüntetettek képviseletére jogosultaknak.    
 

Felelős: Leidinger István polgármester 
Határidő: azonnal 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 
 

A Pomáz Díszpolgára és a „Pomázért” kitüntetéseket Pomáz Város Képviselő-testület 
döntése alapján 2020. október 23. napján ünnepélyes keretek között a kitüntetek, 
illetve posztumusz kitüntetések esetében a kitüntetettek képviseletére jogosultak 
részére a Polgármester adja át.   

A kitüntetettek, posztumusz kitüntetek esetében a kitüntetettek képviseletére 
jogosultak megkapták a meghívókat, illetve az értesítéseket a kitüntetésükről. Az 
oklevelek legyártásra kerültek, a kitüntetettek méltatásai elkészültek, az érmek és a 
díszdobozok beszerzésre kerültek, a virágcsokrok megrendelése megtörtént, borok 
voltak még raktáron.  

 


