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Készült: Pomázi Polgármesteri Hivata| Aljegyzői Iroda (II. emelet), online Bíráló Bizottsági
ülésen, 20zt. február 22. napján az a|ábbi tartalommal:

I.

Kiíró neve. székhelye: PomázVáros Önkormányzata 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca23-25.

Apá|yázati eliárás elnevezése: Pomáz Város onkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti
ioeának meeszerzése tárgyában (a2073 Pomáz, Hősök tere 2. szám alatti, 29.hrsz. alatti ingatlan
9L7 m2 nagyságú telek és a rajta lévő 82 m2 nagyságú bérlemény bérleti jogának

megszerzésére)

A pályázat kiírásának időpontia: 202L' december 29.napja

A pályázat kiírásának helye: PomázVáros Önkormányzat honlapja.

A pályázat benyúitrísának határideie: 202L. február 18. napja 12.00 óra,

Helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2073 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23'25. I. emelet
Nagyterem)

A pályázat bontiísának időpontia: 2021. február 18' napja L2.00 őra

Helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25') I. emelet
Nagyterem

II.

A bírálat időpontia: 20zL' év február hónap 22. nap 15.00 óra

A Bírálóbizottság ielenlévő tagiai:

- ország István -a Bíráló Bizottságának elnöke,
- Buzás Miklós Skanzen Íőépítésze;Pá|yázattárgya szerinti szakértelmet biztosító személy
- Czékő Gábor, Óbuda-gékásmegyer Városfejlesztési Nonprofit KFT igyvezetője,

településfe j|esztő szakember- Műszaki szakértelmet biztosító személy
- Nyári Darinka, aPomázi MűvelődésiHázés Könyvtár igazgatőja,Pá|yázattárgya szerinti

szakértelmet biztosító személy
- Dr. Tóth Ibolya a|jegyző- Jogi szakértelmet biztosító személy

A Döntéshozó: a27 /202t (XI.11.) Kormányrendelettel kihirdetett a veszélyhe|yzet fennállása
idején a katasztrófavédelemről és ahozzá kapcsolódó egyes törvények módosításárő| sző|ő

207I. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46.s (4] bekezdése szerint a Képviselő
testület hatáskörét a Polgármester gyakorolja, vagyis jelen helyzetben a Polgármester.
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Az elbírálásra kerülő aiánlato(ka)t benyúitó (közös) aiánlattevők neve' címe:

L. Pomázi Civil Szövetség (a szervezet székhelye: 2013 Pomáz,Télutca6/A' 1/7.)

Képviselője: Tringelné Gyarmati Fruzsina

2' Sipos Zo|tán (lakcím: 2013 Pomáz,Mőricz Zsigmond utca 6. )

III.

Írásbeli szakvélemény és döntési iavaslat:

ország István elnök összefoglalója: A Bíráló bizottság egyöntetűen azon a véleményen volt,
hogy mindkét pá|yázat sok bizonytal an elemet tartalmazott.
Sok elképzelést és kevesebb konkrétumot tartalmazott.
Mindkét pá|yázat sok mindent szeretne belesűríteni ebbe a kis épületbe és térbe.
A bíráló bizottságnak a konkrétumok alapján kell dönteni, az e|képzeléseket nehezen tudtuk
figyelembe venni.

Sipos Zo|tánpá|yázatában akávézó üzemeltetése pozitív elemként értékeltük' Azt viszont nem
tudjuk, hogy illeszkedik akávéző a többi funkcióval, amelyet oda képzeltck. A pá|yázatis utal
rá, hogy ez költséges vállalás'

A Pomázi Civil Szövetség pályázatában 30 ezer forintos bérleti díj szerepel, de kiegészítil1 hogy
ezt a költséget"az önkormányzatta| kötendő, a közfeladatok ellátására irányuló
együttműködési szerződés keretében kívánjuk előteremteni''. Ezt így lehet 0 Ft-nak is
értelmezni.Ezérta bizottság kéri a Pomázi Civil Szövetséget, hogy nyilatkozzanak a 30 ezer
forintról, hogy azta önkormányzatta|való együttműködési szerződéstől függetlenül is
vállalják-e.

Mindkét pá|yázatban sarkalatos kérdés a finanszírozás. Ennek stabilitásáról egyik pá|yázatnak
sem sikerü|t meggy őznie a bizottságot.

A határidők betartása sem volt egyértelmű.
A PCSZ pá|yázatában ugyan az á||,hogy az ''első bérleti év végére 80 o/o készültségi fok
elérésével használatba vesszük az épületet'', de nem részletezi,hogy melyek ezek a pontok.

Sipos Zo|tánpá|yázatában ez á||: " Az ajánlattevő által vállalt megvalósítási határidő: 1' 2022.
Szeptember 3.'', ami nem felel meg a pá|yázatikiírásnak, de apályázatban megtalálható még a
pontozásnál, hogy

ttL.

-2021. közösségi terek kialakításának kezdete, a helyreállítás tervezése, engedélyeztetése, az
alapvető infrastruktúra kialakítása (áram ,víz, fíités, szigetelés) az udvar parkosítása, közösségi
programok elindításának kezdete
-2022. az épület funkcionális használatának megteremtése, nyílászárőkcseréje, burkolatok,
épülethez toldalék építése, kültéri bútorok elkészítése, beszerzése''

A leírtak alapján és a PCSZ pá|yázatában már meglévő tervek alapján az ''első bérleti év végére
507o készültségi fok'' elérése biztosnak, míg Sipos Zoltánpá|yázatánál ez nem tűnik biztosnak,

besiagi
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amelyet a leírt közösségi építési forma is bizonytalanná tesz. (Az építési formánál csak a
határid ők betartásával kapcs olatban fogal m azta meg kételyeit.)
A bizottsá gazt aján|ja, hogy a szerződésben kemény feltételeket kell megfogalmazni a

telj esítéssel kapcsolatban.

A Bírdló Bizottsőg dijntési iavaslata:

A bizottság úgy döntött, hogy a bérleti díiat figyelmen kívül hagyva a PCSZ pá|yázatát Í
ponttal erősebbnek tartia, a Döntéshozónak elfogadásra iavasolia az a|ábbi pályázőval a
szerződéskötést:

Pomázi Civil Szövetség
az alábbi kiegészítéssel1

_Amennyiben a PCSZ a 30 ezer forintos bérleti díiat vállalia. akkor a PCSZ további 5
pontot' míg Sipos Zoltiín 1.7 pontot kap' Vagyis a PCSZ aiánlatát 4.3 ponttal erősebbnek
ítéli.

_Ha nem vállalia' akkor PCSZ 0 pontot' míg Sipos Zolüín 5 pontot kap. Vagyis ebben az
esetben Sipos Zoltán aiánlatát ítéli 4 ponttal erősebbnek.

A bíráló bizottság azzal egészítette ki a véleményét, hogy mindkétpá|yázatban nagyon sok jó

ötlet volt. Akár melyikpá|yázatgyőz, ajánljuk, hogy a másik pá|yázőval vegye fel a kapcsolatot
és működjenek együtt.

I egyzőkonyv |ezárv a: 16.3 4 őr a.

Kelt: Pomáz, 202I' február 22.

ország IsWán

Bíráló Bizottság elnöke

Buzás Miklós

Skanzen Íőépítésze

Dr Tóth lbolya

a|jegyző

Czékő Gábor

Óbuda-gékásmegyer Vf. Nonpr. KFT ügyv.

Nyári Darinka

Pomázi Művelődés i Ház és Könyvtár igazgatőja







Pomázi Civil Szövetség

2013 Pomáz

Tél utca 6/A. 1. em. 7.

Pomázi Polgármesteri Hivatal

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

2013 Pomáz

Kossuth Lajos utca 23-25.

Nyilatkozat

Alulírott Tringelné Gyarmati Fruzsina (2013 Pomáz, Tél u. 6/A 1/7.), a Pomázi Civil Szövetség 

elnöke kijelentem, hogy a pályázatunkban (Pomáz, Hősök tere 2. szám, 29. hrsz-ú alatti ingatlan 

hasznosítására vonatkozólag) szereplő havi 30.000,- Ft azaz harmincezer forint bérleti díj 

összeg megfizetését abban az esetben is vállaljuk ha az Önkormányzattal az együttműködési 

szerződés nem jönne létre.

Pomáz, 2021. február 24.

Tringelné Gyarmati Fruzsina

elnök

Pomázi Civil Szövetség



Pályázat

a Pomáz Város Önkormányzatának tulajdonában levő, Pomáz, Hősök 
tere 2. szám alatti 29 hrsz.-ú, 82 m2 alapterületű ingatlan bérleti 
jogának megszerzésére, felújítására és „Civil Közösségi Ház" célú 

működtetésére

Ajánlattevő:

Pomázi Civil Szövetség

2021



Bevezető
Mottó: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem 
lehetetlen..."

(gr. Széchenyi István: Napló)

Elöljáróban szólni kívánunk arról, hogy ez nem egy akármilyen helyszín...

Egyrészt azért, mert ez a terület az egyetlen olyan, a város szívében elhelyezkedő közösségi tér, 
amely alkalmas arra, hogy végre otthont adjon a köztudottan nagyszámú pomázi civil közösségnek, 
hogy sokszínűségükkel, kreativitásukkal, gazdag programjaikkal szolgálhassák városunk polgárait. 
Több ilyen, ígéretes, a város egészét szolgáló helyszín Pomázon sajnos már nemigen található, ezért 
nagyon nem mindegy, hogy mi fog itt történni. Az évek óta gazdátlan, elhanyagolt épület és udvar 
gazdára vár. A pályázati kiírás-helyesen- olyan elvárásokat nevez meg minimum vállalásként, 
amelyek erre utalnak, és amelyeket összességében szerintünk csak egy közösség képes 
maradéktalanul ellátni.

Másrészt azért, mert itt nem csak egy épületről, de egy három épülettel közbezárt műemléki 
környezetről, az „Örökségudvarról" van szó. Az elnevezés már régóta ismert, úgy tudjuk Laszlovszky 
József régész professzortól származik. A terület északi részén a volt istálló épülete található, ma az 
Igazi Olíva üzlethelyiségeként szolgáló bérlemény. Az épület egy ideig Pomáz régészeti emlékeit és 
természeti környezetét bemutató, a Pomáz Barátai Társaság által összegyűjtött, és 1996-ban 
megnyitott kiállításnak adott helyet (remélhetőleg idővel visszakapja múzeumi funkcióját). Nyugatról 
a Helytörténeti gyűjtemény műemlék épülete (Tyebity szerb gazdálkodó hajdani lakóháza), délről 
pedig a felújításra, életre keltésre váró „szlovák ház" (eredetileg gazdasági épület) határolja. Ennek az 
együttesnek a megőrzése, kezelése, sőt fejlesztése, a helyi örökségvédelem egyik legfontosabb 
feladatai közé tartozik, melyet az önkormányzattal karöltve nyilvánvalóan ugyancsak a civilek 
képesek ellátni.

A civil társadalom már korábban felismerte ennek a kettős feladatnak a jelentőségét. Az 
örökségudvar (benne a tárgyi épület) rehabilitációjára és fejlesztésére már 2006-ban készültek 
tervek. 2016-ban a PBT kezdeményezte önkormányzati egyeztetésen már elvi egyetértés volt abban, 
hogy lehetséges az örökségi programokat, és az önkormányzati elvárásokat civil közreműködéssel 
szerves egységben megvalósítani. 2018-ban, a nagyjából a mostani paraméterekkel azonos (!) 
pályázaton is részt vettünk Örökségudvar programunkkal, melyet azonban mint ismeretes, a 
nagyrészt akkori képviselőkből álló TDM Egyesület nyert meg.

Ennek a folyamatnak folytatásaként idén tavasszal elindítottuk projektünket a tárgyi épület 
civilházként való hasznosítására. Tudomásul vettük, hogy önkormányzatunk meglehetősen szorult 
gazdasági helyzete miatt most nem képes teljesíteni választási ígéretét, a civil otthon megvalósítását, 
ezért elkezdtük saját programunk kidolgozását, mely a helyi civilség összefogásán alapul.
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1. számú adatlap

POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2013 Párnáz, Kossuth Lajos utca 23-25.) 
tulajdonában lévő. Pornál Hősök tere 2. alatti, 29 hrsz.-ú 82 m2 alapterületű (az utcával 
párhuzamosan elhelyezkedő) 3 szobás kivett lakóház megnevezésű épület megállapított 
legalacsonyabb bérleti díj és az egyéb költségek és kötelezettségek, melynek vállalása a 
pályázaton történő indulás feltétele:

Cím: Hősök tere 2. 29 hrsz.

Alapterüleí (nettó) Ü2m!

Nfiijirnáhs hérieti rbj:

- Az épületnek a tulajdonossal való egyeztetés szerinti teljes felújítása (korhű & nyílászárók

-Tetőszigetelés

- Vizesblokkok felújítása. (férfi, női, akadálymentes wc)
- A felújításhoz szükséges hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése, amennyiben 
szükséges tervek elkészíttetése.
- Padló burkolatok felújítása, belső falak vakolása, festése.
- Elektromos ellátás felújítása, fejlesztése, (minimum 3*16 A)
- A pincében lévő szemét, sitt eltávolítása, biztonságossá tétele.
- A 30 hrsz.-ú ingatlan irányába közvetlen gyalogos forgalom biztosítása a meglévő kőkerítésen 
az állékonyság biztosításának figyelembevételével.
- A 29 hrsz.-ú ingatlan udvari részének karbantartása, tisztántartása, a 30 hrsz.-ú ingatlanon levő 
műemlék épületben a ki Alii tás látogatásának, múzeumpedagógiai foglalkozások, helytörténeti és

- Hozzájárulás az ingatlan udvari részén Pomáz Város Önkormányzata áltel szervezett városi 
rendezvények megtartásához.
- Átjárási szolgalmi jog biztosítása, a Pomázi Német Kidtixrálís Egyesület tulajdonában lévő a 32 
hrsz.-ú ingatlan, valamint a 30 hrsz.-ú ingatlanon lévő műemlék épület megközelítésdiez.
- A gyatogos4xrékpáros átjáró elkészültével a 29. hraz-ú, 30. hrsz-ú és 32. hisz-ú ingatiareA 

érdekesen az á^ó územeh-etése, az- aapá ÍÉzte^m, az éjszakai zárva

Temjeit tevékenységi fófök Bármilyen (sem kádat az üzleti célú

támogatja,

Pomáz, 2020.10.29.



2.számú adatlap

PÁLYÁZATI ADATLAP

a Pomáz Város Önkormányzatának tulajdonában levő, Pomáz, Hősök tere 2. szám alatti 29 

hrsz.-ú 82 m2 alapterületű ingatlan bérleti jogának megszerzésére, felújítására és „Civil 
Közösségi Ház" célú működtetésére

I. A pályázó adatai:

1. A társaság/egyén/neve: c ’ L-
2. Székhelye/lakcíme: । 5 Itt u.
3. Telefon/Telefax szám: 3o/ 6 Lf$ -

4. A társaság vezetőjének neve: Tí2( u 6-Ej_ AT' ZS i U/V
5. A társaság cégjegyzékszáma (lajstromszáma): ^3 - ©Z — 0 00^9 Hjo
6. A pályázó társaság/egyén bankszámlaszáma: ¿tocS Ly <Uuxtl>aj< vzu_-

II. A meghirdetett ingatlanra vonatkozó ajánlat:

A havi bérleti díj nettó összege:

30 OO.-Ft/hó, (azaz harmincezer Ft/hó) + rezsi költség, melynek fedezetét az önkormányzattal 
kötendő, a közfeladatok ellátására irányuló együttműködési szerződés keretében kívánjuk 
előteremteni (újság terjesztés, ételosztás, parkgondozás, virágosítás, faültetés, segítségnyújtás, 
kulturális szolgáltatások, stb).

A bérletben elvégzendő felújítási és egyéb munkák részletezése:

• A részvételi alapfeltételek szerinti, és az 1. számú adatlapon felsorolt „minimális vállalások, 
kötelezettségek" teljes körű vállalása.
Ezen belül: elvégezzük az épület terv szerinti alaprajzi átalakítását egy nagyterem, egy új 
vizesblokk, és egy turisztikai-szolgáltató iroda kialakításával. Elvégezzük a fűtési rendszer 
korszerűsítését és melegvíz-ellátását (elektromos fűtőpanelekkel, ill. elektromos bojlerrel 
kiváltva a jelenlegi gázüzemű rendszert), valamint az épület elektromos hálózatának teljes 
felújítását. Megoldjuk a csapadékvíz és szennyvíz szakszerű elvezetését, utóbbit a jelenlegi 
rendszer felülvizsgálata eredményétől függően: vagy a meglévő átemelő berendezés 
felújításával, kapacitás bővítésével, vagy új csatorna bekötés létesítésével. Vállaljuk továbbá 
a zárófödém és falak hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, ill. autentikus javítását, a burkoló, 
festő-mázoló befejező munkák elvégzését, a helyiségek berendezését, felszerelését, és napi 4 
órás gondnoki jelenlétet.

• Pályázni kívánunk az épületet napelemekkel való ellátására. Sikeres pályázás esetén ezzel a 
megoldással a rezsi költség töredékére csökkenne.

• Itt jegyezzük meg, hogy nem tűnik egyértelműnek a külön helyrajzi számú területek jelenlegi 
használati jogosultsága. Kérjük ennek rendezését.
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• Javasoljuk továbbá a jelenleg zavarosnak mondható telekhatárok ésszerű átrendezését 
telekrendezési javaslatunkkal (I. az l.sz. mellékletben). Javaslatunk - mely természetesen az 
érintettekkel egyeztetendő- a jelenlegi tulajdoni hányadok egyensúlyának megtartása mellett 
az egyes területek zavartalan használatát eredményezné.

Vállaljuk továbbá, hogy a pályázati felhívás 1. számú adatlapján szereplő minimális 
vállalásokat a bérleti év első két évében megvalósítjuk, illetve azt, hogy már első bérleti év 
végére 80 % készültségi fok elérésével használatba vesszük az épületet.

Vállalásaink teljesítéséhez elvégeztük a szükséges szervezői munkát, ennek eredményeként az 
átalakítási-felújítási munkálatokhoz alábbi vállalkozások, vállalások állnak rendelkezésre:

• A felújítási munka generál kivitelezői feladatának ellátását vállalja a Pannon-Protect Kft. 
Mellékeljük a cég ügyvezető igazgatójának (Babos Rezső) szándéknyilatkozatát (2.sz. 
melléklet)

• az átalakítási-felújítási tervek elkészítését, valamint a kivitelezési munkák felelős műszaki 
vezetési feladatának ellátását térítésmentesen (beleértve a szükséges geodéziai felmérés 
költségét is) vállalja tagtársunk Titton Miklós (Titton és Társa Építésziroda)

• az épületgépészeti munkákat (munkadíj+anyagköltség) térítésmentesen vállalja Potzta Béla 
tagtársunk

• az elektromos hálózat felújítását (munkadíj+anyagköltség) térítésmentesen, vállalja 
Giszinger Károly tagtársunk

• rendelkezünk továbbá 500 ezer Ft. tagi pénzadomány induló tőkével, valamint a tagság 
részéről önkéntes munka felajánlásokkal

Finanszírozás-fizetési garancia:

Pályázónak-civil egyesületként- nyilvánvalóan nem áll rendelkezésére a teljes megvalósítási összeg. 
Vállalásaink értékének felméréséhez elkészítettük a tervezett munkálatok költségbecslését is, ennek 
alapján a fentebb felsorolt vállalások és adományok értéke már most meghaladja a becsült 
bekerülési költség harmadát. A felújítási munkák fedezetét további vállalásokból, felajánlásokból, 
pályázatokból (részben talán már a rövidesen megjelenő VMOP-2.1.1-21 pályázat révén), 
természetbeni és pénzadományokból, valamint téglajegyek, jótékonysági rendezvények, stb. 
bevételéből, ¡11. önkéntes munkával kívánjuk biztosítani.

Az alapító szervezetek eddigi tevékenysége úgy véljük, elegendő garancia. Pomáz civil közössége már 
elégszer bebizonyította, hogy mire képes (ha kell, akár csodákra is).

Működtetés: A ház működtetése az erre a célra létrehozott Civilház Intéző Bizottság (CIB) által 
összeállítandó Házirend szerint történik, melyben a használat feltételeit, az igénybevevők jogait és 
kötelességeit határozza meg, továbbá gondoskodik a program beosztások időrendjéről is. A 
Bizottsági tagjait a küldöttgyűlés választja meg. A civil használat működtetési költségei az egyesületet 
terhelik (tagdíjak, pályázatok, támogatások, fizetős programok).



Az ingatlanban végzendő tevékenység megnevezése:

A tervezett tevékenységek alapvetően a civil otthon megteremtését célozzák, helyet adva a civil 
közösségek (alapító tagok és később csatlakozók) tevékenységének, programjainak, egyben 
felvállalva a kiírás szerinti, és a nem kevésbé fontos örökségvédelmi-hagyományőrző feladatok 
jelentős részét is. Alább ismertetett program- tervezetünkből remélhetőleg kiderül, hogy milyen nagy 
az igény és mekkora a szükség a pomázi civilekre.

Ez az összetett tevékenység szükségessé teszi az ingatlan belső tereinek átalakítását, a tervezett 
funkcióknak való megfelelőség érdekében. Az épület egyik felében egy 40,0 négyzetméter területű, 
többfunkciós nagyteremet alakítottunk ki, mely alkalmas a sokrétű program befogadására. Másik 
felében (kb. 42,0 m2) kapna helyet a turisztikai információs iroda, teakonyha, raktár, mosdó. 
Tervünket az épület átalakítására, alaprajzi elrendezésére a mellékelt tervdokumentációban mutatjuk 
be (l.sz. melléklet).

Civil otthonunkat nyitott házként kívánjuk működtetni, programjainkhoz szeretettel várjuk Pomáz 
minden lakosát.

A civil közösség tevékenysége, tervezett programjainak ismertetése

A rendelkezésre álló 82,0 m2 területen az alábbi főbb tevékenységeket kívánjuk 
megvalósítani:

A Közösen a Városunkért és a Pomázi Lokálpatrióták egyesületek szervezésében:

egyesületi összejövetelek, előadások, vetítések, tanfolyamok, képzések 
közéleti vita estek rendezése aktuális városi témákról
időszakos képzőművészeti kiállítások rendezése a Pomázi Művészek Társasága 
közreműködésével
Örökségvédelmi-hagyományőrző programunk, régi és új pomáziaknak: 
rendszeres helytörténeti előadások, soknemzetiségű településünk egy-egy negyedének, 
jeles személyiségeinek és épített örökségünk ismertetésével, a folyamatban levő 
értéktári anyagnak bemutatásával 
helyismereti városi séták szervezése településünk történetének, történelmének, 
térszerkezetének, jeles épületeinek ismertetése 
előadások Pomáz ókori-újkori régészeti emlékeiről, és természeti kincseiről 
régészeti területek és leletek helyszíni bemutatása (Holdvilág-árok, Nagykovácsi, Lugi 
dűlő, stb.)
a Helytörténeti gyűjtemény látogathatóságának biztosítása, ill. csoportos látogatás 
esetén a vendégek kalauzolása
feladatunknak tekintjük továbbá a Helytörténeti gyűjtemény tájházzá fejlesztésének 
elősegítését, helyet adva a tájházi foglalkozásoknak, programoknak.
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Az örökségvédelmi programokhoz egy-egy témakör közismert képviselőjét kívánjuk felkérni 
előadónak, illetve témavezetőnek, úgy, mint: Babos Rezső, Golub Iván, Janka László, Könczöl 
Dánielné, Laszlovszky József, Leidinger István, Nagy Szilvia, Ozorai Magdolna, Reszler Gábor, 
Siklódi Csilla, Szczuka Attila, Tóth Gusztáv, és várhatóan még sokan mások.

A Magyarok Szövetsége Egyesület pomázi közössége szervezésében: előadás sorozat a 
magyar tudomány, magyar műveltség időszerű kérdéseiről

A Szent István Téri Akciócsoport (SZITA) és a Pomáz Felvég Szépítés Csoport közös 
programjavaslata:

SZITA civilcsoport a közösségfejlesztés mellett a népi hagyományok felelevenítését, 
megőrzését is fontos célul tűzte ki. A Szent István parkban már többször szerveztünk 
sikeres rendezvényeket, mint a farsangi időszakban a kiszebáb-égetés vagy a karácsony és 
a húsvét megünneplése.
Sikeres pályázás során ezeket a népi hagyományokat vinnénk át a Civilházba, mely 
szerintünk egy alkalmas szféra arra, hogy a népi emlékek bemutatása mellett a kihalt vagy 
kihalófélben lévő régi mesterségek, népszokások, hagyományokat bemutassuk.
A Pomáz Felvég Szépítés Csoport ezeknek a régi mesterségeknek a bemutatását vállalja 
előadás keretében, kiegészítve a régi emlékek, tárgyak kiállításának megnyitásával, (mint 
pl.: szabóság)
SZITA csoport a család és gyerek célközönséget megcélozva szeretne kézműves 
foglalkozásokat tartani, melyek a gyerekek körében érdekes és viszonylag könnyen kis 
segítséggel elsajátítható, megtanulható, (mint pl.: kézi varrás, horgolás, régi népi játékok 
elkészítése). Emellett természetesen bemutatva a Tájházunk régi értékeit is.
Pályázni kívánunk eszközökre, melyek lehetővé teszik, hogy több korosztálynak 
megtanítsuk a régi mesterséget. (Pl.: korongozóasztal vagy szövőszék) Egyben 
felkutatnánk a környéken élő mesterembereket, akik szívesen vállalják a régi mesterség 
bemutatását és a gyakorlati oktatását is. (A korongozás tanítását Seres János 
szobrászművész, a SZITA csoport tagja vállalta.)
Örökség udvarunk a magyar, sváb és a szerb értékeinket őrzi, ezért ennek keretében 
gasztronómiai eseményt is szeretnénk tartani, minden hónapban, olyan régi nemzetiségi 
étel bemutatása és közös elkészítése, melyet utána mindenki otthon elkészíthet.
A Pomáz Felvég Szépítés Csoport a régi népi ismereteket és az új irányzatokat vegyítve 
természetgyógyászati előadásokat fog még tartani nekünk Horváth Bozsena 
természetgyógyász, jógaoktató vezetésével.

A Pomázi Agapé Gyülekezet hasznosítási elképzelései a Civil Közösségi házban

Tisztelet és Szeretet kurzus: Házaspároknak és kapcsolatban állóknak szóló hat alkalmas 
csoportos foglalkozás, amit évente kétszer szeretnénk megtartani. Szeretnénk egy tavaszi 
és egy őszi csoportot indítani. Egy-egy csoporttal hatszor találkoznánk kéthetente kb. két 
órás időre.
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Fiatalok Társas-ága: Havonta egy vasárnapon szeretnénk a fiataloknak társasjátékos 
délutánt tartani, ahol a társas mellett rövid biblia beszélgetés is van. A programot már 
működtetjük, különféle játékokat játszanak a fiatalok, például Hotel, Niagara, Catan, stb. 
Keresztény ünnepekhez kapcsolódó foglalkozások, ünnepségek megtartása: Húsvétkor, 
Szent István napján, karácsonykor, stb. szeretnénk olyan programokat tartani, amelyeken 
családok tudnak részt venni. Ilyen program a lehet a kürtöskalács sütés, amelyhez a 
gyülekezetnek meg van a felszereltsége és tudása.
Közösségi ima alkalmak megtartása: Kéthetente szeretnénk egyik délután egy egyórás 
imádságot tartani a városunkért és a környezetünkért.

Az Opanke Szerb Kulturális Egyesület tervezett programjai:

próbateremi használat
táncház kicsiknek és nagyoknak
részvétel a városi és civil rendezvényeken 
tájházi programok,

és várhatóan még sok más ....

Ajánlattevő vállalja továbbá a kiírás szerinti egyéb feladatok, szolgáltatások ellátását, úgy, mint:

Turisztikai információs és szolgáltató iroda létesítése, egy számítógépes munkahellyel, 
teakonyhával, technikai felszerelések raktárával. Itt alakítottuk ki továbbá az épület 
használói, ¡11. az Örökségudvar látogatói részére a kulturált működéshez szükséges, 
előírásos vizesblokkot, előtérrel és akadálymentes WC-vel. Az iroda egyben ellátja az 
egyesület alapszabályában rögzített irodai szolgáltatásokat is.
A helyi turizmus fellendítését, városunk hírnevét emelő, ismertségét elősegítő turisztikai 
iroda feladata az idegenforgalom fellendítése, a városba látogató idegenek, egyben a 
helyben lakók (!) tájékoztatása szóban és segédanyagokkal (térképek, fotók, videók, 
képeslapok, könyvek, barangoló füzetek, szóróanyagok, stb.), városunk történetéről, 
látnivalóiról, aktuális eseményeiről, rendezvényeiről.
Tervezzük továbbá városi séták szervezését (számítunk az Értéktár Bizottság jeles 
tagjainak közreműködésére), gyalogos és kerékpáros túra útvonalak kiajánlását az MTE 
pomázi osztálya, és a Magyar Kerékpáros Klub közreműködésével.
Az ingatlan udvari részének karbantartása, tisztántartása
Hozzájárulás, közreműködés az ingatlan területén tartandó városi rendezvényekhez
A tervezett átjáró üzemeltetésének biztosítása
Az előírt funkciók bővítéseként tervezzük még az udvarban egy kerékpáros szervizpont 
létesítését (állvány, pumpa, szerszámok), továbbá keramikus foglalkozások részére egy 
égető kemence elhelyezését.

Programjainkat mindenkor a szomszédos Német Kulturális egyesülettel, ill. a főutcai épület 
bérlőjével egyeztetve, együttműködve, egymás tevékenységének zavarása nélkül, a 
kölcsönös támogatás szellemében kívánjuk megvalósítani.
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Vállaljuk továbbá a VI. pontban leírt szerződéses feltételeket.
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3. számú adatlap

NYILATKOZAT

Ahdfrott...EQJIlifcLGML$Z&tó.............(név, cím) 
pályázó, a Pomáz Város önkormányzatának tulajdonában lévő, Pomáz, Hősök tere 2. sz. alatti 29 
hrsz.-ú ingatlan bérletére vonatkozóan az ajánlatomat az ingatlan megtekintését követően a 
tájékoztató információs anyag ismeretében tettem meg.

Elismerem, hogy az előző bekezdésben leírt ingatlanra kötendő bérleti szerződés, a szerződésben 
szerelő díj, illetve az egyéb költség összegének megállapítása a nyertes pályázó és az illetékes 
önkormányzat feladata.

Elfogadom a pályázati feltételeket, a bírálati szempontokat, különös tekintettel a fizetési garanciák 
követelményeire.

Kijelentem, hogy a pályázat során a kiírótól birtokomba került adatokat harmadik személynek át 
nem adom, illetve üzleti és egyéb tevékenységemben azt fel nem használom.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázatban és szerződésben megjelölt tevékenységi profilt 
nem változtatom meg a Bérbeadó Pomáz Város ónkormányzatának írásbeli hozzájárulása nélkül.

Tudomásul veszem, hogy a tevékenységhez szükséges hatósági és szakhatósági engedélyek 
beszerzése, az ingatlannak (helyiségnek, helyiségcsoportnak) a tevékenység gyakorlásához 
szükséges felújítása, berendezése, felszerelése a Bérlő feladata, saját költségen.

Pályázó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nevében 
kijelentem, hogy a pályázó gazdálkodó szervezd a nemzeti vagyonról szóló törvényben 
meghatározott átlátható szervezetnek minősül.

D , _ 2021. január 27.....Romaz..............,2020.... ............. i.......................... .

Tringelné Gyarmati Fruzsina 
elnök

Pomázi Civil Szövetség 
2013 Pomáz, Tél utca 6/A 1/7.



Pomázi Civil Szövetség

2013 Pomáz

Tél utca 6/A. 1. em. 7.

Pomázi Polgármesteri Hivatal

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

2013 Pomáz

Kossuth Lajos utca 23-25.

Nyilatkozat

Alulírott Tringelné Gyarmati Fruzsina (2013 Pomáz, Tél u. 6/A 1/7.), a Pomázi Civil Szövetség 

elnöke nyilatkozom, hogy a pályázati anyagunkban megjelölt bérleti díj és rezsiköltség 

megfizetését, a felújítási munkálatokat, közműbekötést és a vizes helyiség kialakítását 

vállaljuk, továbbá hogy a bérelt ingatlant, a Táj ház épületét és a területét rendben tartjuk.

Pomáz, 2021. január 27.

Tringelné Gyarmati Fruzsina

elnök

Pomázi Civil Szövetség



Pomázi Civil Szövetség

2013 Pomáz

Tél utca 6/A. 1. em. 7.

Pomázi Polgármesteri Hivatal

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

2013 Pomáz

Kossuth Lajos utca 23-25.

Nyilatkozat

Alulírott Tringelné Gyarmati Fruzsina (2013 Pomáz, Tél u. 6/A 1/7.), a Pomázi Civil Szövetség 

elnöke kijelentem, hogy a beadott ajánlatunkat követően a 30 napos ajánlati kötöttséget 

vállaljuk.

Pomáz, 2021. január 27.

Tringelné Gyarmati Fruzsina

elnök

Pomázi Civil Szövetség



Pomázi Civil Szövetség

2013 Pomáz

Tél utca 6/A. 1. em. 7.

Pomázi Polgármesteri Hivatal

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

2013 Pomáz

Kossuth Lajos utca 23-25.

Nyilatkozat

Alulírott Tringelné Gyarmati Fruzsina (2013 Pomáz, Tél u. 6/A 1/7.), a Pomázi Civil Szövetség 

elnöke elfogadom, hogy a kiíró hozzájárulása nélkül a bérlemény harmadik személynek át nem 

adható, a bérleti jog át nem ruházható, valamint bérlőtárs csak a bérbeadó hozzájárulásával 

léphet be.

Pomáz, 2021. január 27.

Tringelné Gyarmati Fruzsina

elnök

Pomázi Civil Szövetség



Pomázi Civil Szövetség

2013 Pomáz

Tél utca 6/A. 1. em. 7.

Pomázi Polgármesteri Hivatal

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

2013 Pomáz

Kossuth Lajos utca 23-25.

Nyilatkozat

Alulírott Tringelné Gyarmati Fruzsina (2013 Pomáz, Tél u. 6/A 1/7.), a Pomázi Civil Szövetség 

elnöke nyilatkozom, hogy a pályázati kiírásban megjelölt elsődleges célfeladatokat elvégezzük, 

miszerint vállaljuk a turisztikai iroda létrehozását, a helytörténeti múzeum csoportos látogatását 

és az ehhez kapcsolódó rendezvényeket megszervezzük, valamint az épületben foglalkoztató 

helyiséget hozzunk létre. Az elsődleges célok mellett „Civil-házat” kívánunk létrehozni, 

melynek a részletesebb leírását a pályázati anyagunkban taglaljuk.

Pomáz, 2021. január 27.

Tringelné Gyarmati Fruzsina

elnök

Pomázi Civil Szövetség



Pomázi Civil Szövetség

2013 Pomáz

Tél utca 6/A. 1. em. 7.

Pomázi Polgármesteri Hivatal

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

2013 Pomáz

Kossuth Lajos utca 23-25.

Nyilatkozat

Alulírott, Tringelné Gyarmati Fruzsina (2013 Pomáz, Tél u. 6/A 1/7.), a Pomázi Civil Szövetség 

elnöke nyilatkozom, hogy a Pomázi Civil Szövetségnek nincs köztartozása Pomáz Város 

Önkormányzata felé.

Pomáz, 2021. január 27.

Tringelné Gyarmati Fruzsina

elnök

Pomázi Civil Szövetség



Pomázi Civil Szövetség

2013 Pomáz

Tél utca 6/A. 1. em. 7.

Pomázi Polgármesteri Hivatal

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

2013 Pomáz

Kossuth Lajos utca 23-25.

Nyilatkozat

Alulírott, Tringelné Gyarmati Fruzsina (2013 Pomáz, Tél u. 6/A 1/7.), a Pomázi Civil Szövetség 

elnöke nyilatkozom, hogy a pályázat sikeres megnyerése után a Pomázi Civil Szövetség 

hozzájárul a Pomáz Város Önkormányzat által szervezett városi rendezvények megtartásához 

és támogatja a múzeumi működéssel összefüggő rendezvényeket.

Pomáz, 2021. január 27.

Tringelné Gyarmati Fruzsina

elnök

Pomázi Civil Szövetség



Pomázi Civil Szövetség

2013 Pomáz

Tél utca 6/A. 1. em. 7.

Pomázi Polgármesteri Hivatal

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

2013 Pomáz

Kossuth Lajos utca 23-25.

Nyilatkozat

Alulírott Tringelné Gyarmati Fruzsina (2013 Pomáz, Tél u. 6/A 1/7.), a Pomázi Civil Szövetség 

elnöke nyilatkozom, hogy a pályázat sikeres megnyerése után a Pomázi Civil Szövetség, mint 

bérlő a gyalogos-kerékpáros átjáró elkészültével a 29. hrsz.-ú, 30. hrsz.-ú és a 32. hrsz.-ú 

ingatlanok vagyonvédelmét biztosítja az átjáró üzemeltetésével, az átjárás napi biztosításával.

Pomáz, 2021. január 27.

Tringelné Gyarmati Fruzsina

elnök

Pomázi Civil Szövetség



Pomázi Civil Szövetség

2013 Pomáz

Tél utca 6/A. 1. em. 7.

Pomázi Polgármesteri Hivatal

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

2013 Pomáz

Kossuth Lajos utca 23-25.

Nyilatkozat

Alulírott Tringelné Gyarmati Fruzsina (2013 Pomáz, Tél u. 6/A 1/7.), a Pomázi Civil Szövetség 

elnöke nyilatkozom, hogy a pályázat sikeres megnyerése után a Pomázi Civil Szövetség az 

épület teljes felújításához és a tevékenység működéséhez a szükséges hatósági és a szakhatósági 

engedélyeket beszerzi, valamint a tevékenység gyakorlásához szükséges felújítást, a 

felszereltséget saját költségen végzi.

Továbbá vállalja a Pomázi Civil Szövetség, hogy a 29 hrsz.-ú ingatlanhoz tartozó területet 

rendben tartja, a szükséges karbantartást és kerti munkálatokat (pl. kaszálást) elvégzi.

A 30 hrsz.-ú ingatlanon lévő műemlék épülethez biztosítja a kiállítás látogatását, a 

múzeumpedagógiai foglalkozások és a hagyományőrző programok támogatását, a mosdók 

használatát.

Pomáz, 2021. január 27.

Tringelné Gyarmati Fruzsina

elnök

Pomázi Civil Szövetség
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TITTON ÉS TÁRSA
ÉPÍTÉSZIRODA

2013 Pomáz, Beniczky u. 76. 
Tel:26-325 441 

mobil: 30-99 18 563 
e-mail:tittonmiklos56 @ gmail.com

„Szlovák ház” hasznosítása 
Civil Szervezetek programjaihoz 

és Örökség Udvar

Megrendelő: Pomázi Civilek
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1. Funkcionális kialakítás, adottságok:

- A pályázati kiírás közösségi jellegű funkció kialakítást irányoz elő, mely egyben a 
Tájház folyamatos látogathatóságát, helyi idegenforgalmi eligazító-tájékoztató 
helyként is működik.

- Az épület közterületről megközelíthető önálló telekkel rendelkezik, mely déli 
oldalon a Dera patakig ér, átlagosan 12-13 m szélességgel.

- Az épület közműbekötései a saját közterületi kapcsolat ellenére a jelenleg a 30-as 
hrsz. önálló önkormányzati területen keresztül vezetve valósultak meg. Az elektromos 
légkábel és szennyvízelvezetés a 32-es helyrajzi számú ingatlant is érinti, mely 
jelenleg a Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület kizárólagos tulajdona. A 
csatorna és elektromos rendszerek bővítésénél ezt a viszonyt majd az Önkormányzat, 
mint tulajdonos közreműködésével a Járási Földhivatalnál is be kell jegyeztetni.

- Az épület közösségi célú hasznosításakor az OTEK szerinti parkolóhelyeket telken 
belül kell biztosítani, ez minimálisan 4 szgk. (minden megkezdett 20 m2 után, OTÉK 
4. sz. melléklet 7. pont 79,98 m2 hasznos alapterület)

- A telken álló épület több ütemben épült, kő és vályogtégla falakkal kialakított. A 
belső részeken későbbi átalakításokkal 2 lakást alakítottak ki. A keleti oldali lakás 
szoba, konyha-fürdőszoba helyiségeket tartalmaz 37,01 m2 alapterülettel. A nyugati 
oldalon a lakás előszoba, szoba, kamra kialakítású, egy WC-fürdő helyiséggel. 
Alapterület 41,65 m2.

- Az épület teljes tetőszerkezete 2 évvel ezelőtt felújításra került, a felújítás a 
szerkezetek cseréjével és új vb. koszorú beépítésével valósult meg.

- Az épület egyéb szerkezetein kb. 30 évre visszamenőleg el-el kezdett, de soha be 
nem fejezett átalakítás és megújítás látható.

- A pályázati kiírás kitisztítandó pincéje feltehetően az épület keleti oldalán található, a 
kőboltozat beomlott, nagyrészt hulladékkal, építési törmelékkel van feltöltve.
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2. Funkcionális kialakítás a tervezett közösségi használathoz:

- Az épület keleti oldalán 12-30 fő közötti létszámhoz közösségi terem kialakítására 
van lehetőség a válaszfalak kibontása által.

- A jelenlegi nyugati oldali lakás előszobája továbbra is használható előtérként. Az 
előtérből férfi WC (15 fő használatára) és női/akadálymentes WC alakítható ki 15 fő 
használatára. Az akadálymentes WC-ben kisgyerekes anyukáknak pelenkázó 
elhelyezésére is van lehetőség.

- A jelenlegi szoba és raktárhelyiség egybenyitása és válaszfal kibontása után raktár, 
vendégtér és teakonyha helyiségcsoport alakulhat ki. Ezen helyiségek lehetővé teszik 
a többcélú közösségi használatot, akár 3-4 fős turistacsoportnak a létesítmények 
bemutatását. Szintén lehetőség van állandó irodai munkahely kialakítására, ami 
egyben a terület és néprajzi gyűjtemény gondnoki feladatainak ellátását is lehetővé 
teszi akár folyamatos munkavégzéssel is.

- A közösségi használathoz minimálisan 4 személygépkocsi parkoló a terület déli 
részén közvetlen a terasz támfalánál alakítható ki. A parkoló 5,0 m széles középső útja 
mentén lehetőség van a 32 hrsz. terület megközelítésére is. A parkolók kialakítása után 
is megmarad a hely a kiírásban említett átkötő gyalogút kiépítésére is a szelistyei 
városközpont felé.

- Az átjárási jog biztosítása a Néprajzi Gyűjtemény felé a jelenlegi szokásjog alapján 
különösebb műszaki munka nélkül megoldható. A teljesen törvényes szolgalmi jog 
biztosítása nem lehet a Bérlő feladata, hiszen a 30-as hisz, területtel 53 cm közös 
telekhatár szakasz van a kőkerítés pedig teljes egészében az önkormányzati tulajdonú 
30-as hrsz. területen helyezkedik el. (A részletes geodéziai felmérés tanúsága alapján.)

- A terület északi oldala, valamint az épület és kőfal közötti terület főleg közlekedési 
térnek használható, emiatt az épület déli oldalán 4,55 m teljes szélességgel terasz 
kialakítására van lehetőség. Ez a terület a környező terepszinttől 1,0-1,2 m magasan 
emelkedik ki, szeparált használatot téve lehetővé az épületet használó civil közösségek 
számára. A teraszt határoló alacsony támfal az épület nyugati oldalán is kijelöli a 
használati hovatartozást és telekhatárt is egyben. A támfal 25 és 30 cm-es, magassága 
0,7 m, alsó telek felől 1,0 m.

3. Építészeti átalakítások:

- Az épület új belső válaszfalai YTONG válaszfallapokkal készülnek. A külső falak 
hőszigetelő képessége YTONG XELLA MULTIPOR 7,5 cm vtg. lapokkal javítható, 
ez egyben a szerkezetek és belső falfelületek gazdaságos egységesítést is jelenti, 
biztosítva a falak belső szellőzését is. Fehér HÉRA festéssel.

- A közösségi tér belső ajtaja a jelenlegi kamráról van áthelyezve, kiegészített 
tokborításokkal, javítás után. A négy új belső ajtó fém saroktokkal és farostlemez 
borítású ajtólappal készül, jelezvén az új szerkezetkialakítást.

- A bejárati ajtó, előtér ablak, valamint vendégtér ajtó az eredeti, meglévő szerkezet 
felújítása lesz.



- A külső nyílászárók közül 5 db új faszerkezetű kapcsolt gerébtokos ki-be nyíló 
hagyományos, 19-20sz. fordulós nyílászáró lesz. A 60/60 ablak és teraszajtó fe 
szerkezetű, külső zsalugáterrel kialakítva. A bejárati ajtó és előtér ablak meglévő, 
szerkezetek.

- A jelenlegi, fagerendás kialakítású mennyezetnél az OSB szerkezet fölött 25 cm vtg. 
R0CKW00L, vagy NIKECELL hőszigetelés beépítését tervezzük 1 rtg. PE párazáró 
réteg elhelyezése után. A mennyezet gerendái pácolt felületképzésűek. Az OSB lap 
alsó felületén glettelés és diszperziós fehér festés készül.

- A padlástér megközelítéséhez az előtérben lehúzható lépcső épül be, hőszigetelt 
kialakításban.

- Az épület körül 40 cm széles kavicsjárda épül, ez megakadályozza a falak felázását 
és biztosítja az alap szellőzését. A bejárati részen 10/20/3,8 cm méretű térkővel ~90 
cm széles járda készítendő, a töredezett beton burkolat eltávolítása után.

- Az épület 3 oldalán és oromfalakon KNAUF alapvakolattal készíthető felületi 
egységesítés, kissé höbörcsös kialakításban. (A beton, vályogfal, kőfal egységes 
felületű lehet.) A keleti kőfal jó minőségű, nem kell vakolni és festeni.

- A tető fa szerkezetei 2019-ben készültek, kisebb festéssel egységesíthetők a 
színezések.

4. Tető csapadékvíz elvezetés:

- Az eresz lefolyóiról a csapadékvíz 50%-a közvetlen a 32-es hrsz. területre folyik, ezt 
a Német Nemzetiségi Egyesület kifogásolja, emiatt az esővíz elvezetését a Dera patak 
irányába a keleti oldalon, saját területen tervezzük megoldani (0110 KPE csövekkel)

5. Épületgépészeti kialakítás:

- Az épület víz és csatornabekötése az 1996-os tervek alapján megoldott. Az 
átalakítási munkáknál a csatornahálózatot nem szabad műszaki munkákhoz használni 
az átemelő szivattyú esetleges meghibásodása miatt!

- Az átemelő használati vitáinak elkerülése érdekében külön átemelő is ráköthető a 
063-as kivezető KPE csőre.

- Az akadálymentes WC és teakonyha melegvíz ellátásához a teakonyhai szekrényben 
80 1 kapacitású villanybojler elhelyezését irányozzuk elő, ez a takarításhoz is biztosít 
elegendő melegvizet.

- Az épület általános temperálását 16°C hőmérsékletre tervezzük. A hőmérséklet az 
időszakos használatnál a belső oldali hőszigetelésnek köszönhetően kb. 30 perc alatt 
emelhető 20°C-ra, vagy a használók hőtermelése is megoldja ezt. (15-20 fő esetén)

- Az épület temperálásához helyi hőfokérzékelős elektromos radiátorokat tervezünk, 
de ezek központi szabályozása és programozása is gazdaságosan megvalósítható.



(Hőigény: 5,20 kW 20°C belső, -13°C külső hőmérsékletnél) Az előirányzott 
elektromos teljesítmény 10,8 kW, megfelelő.

- Az elektromos energiaigény kielégítéséhez a déli tetőfelületen 5-6 kW kapacitású 
napelem is telepíthető, ez a teljes energiaigényt fedezi éves szinten.

6. Elektromos kialakítás:

- A világításhoz egyszeri! alapszerelés készül, később kiválasztott lámpatest 
kiosztással.

- Az energiaellátás rendszerében nagyobb fogyasztó a 80 1-es bojler, (1,8-2,0 kW), a 
konyhai főző, melegítő berendezés (2,5-3,0 kW).

- Az épület fűtéséhez külön rendszer alakítandó ki, célszerű itt előkészíteni a 
szabályozó áramköröket is.

- Az épület előtti közlekedő és déli terasz világítását alkonykapcsolóval kell vezérelni, 
(biztonsági előnyt is jelent)

- Az épületben az ablakokhoz kapcsolódó nyitásérzékelők és 4 helyiségben 
mozgásérzékelő csövezését és kábelezését kell kialakítani. A berendezéseket a 
kiválasztott biztonsági szolgálat telepíti és üzemelteti.

7. Épület energetika:

- Az épület alaptemperálását 16°C-ra tervezzük, így az átalakítás során nem kell 
teljesítenie a középületekre vonatkozó energetikai követelményeket.

- A napelemek telepítésével viszont megvalósítható a széndioxid kibocsájtás mentes 
működtetés, ami egyben az energetikai szabályozás alapvetése is.

Pomáz, 2021. 01. 06.

Titton Miklós
vezető építész tervező
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RÉTEGREND

2:

FÖDÉMSZERKEZET

25,0 CM ROCKWOOL HŐSZIG. (ÚJ)
1 RTG. PE FÓLIA (ÚJ)
1,8 CM OSB LAP (MEGLÉVŐ)

2 RTG. WALKYD FESTÉS (ÚJ)

PADLÓSZERKEZET
0,7 CM PANELPARKETTA (ÚJ)
0,5 CM ALÁTÉT (ÚJ)
1 RTG. PE FÓLIA (ÚJ) 
ALJZATBETON (MEGLÉVŐ)

PADLÓSZERKEZET VIZES HELYISÉGEK

DÉLI TERASZ BURKOLATA 

3| 3,8 CM 40/40 LAPBURKOLAT 
I"' 2,0 CM 0-4 ÁGYAZÓ HOMOK

10,0 CM MURVA KIEGYENLÍTÉS
FELTÖLTÉS VÁLTOZÓ VASTAGSÁG

BEJÁRAT ELŐTTI JÁRDA

4| 3,8 CM 10/20 SZÜRKE TÉRKŐ
I 2,0 CM 0-4 ÁGYAZÓ HOMOK
I 10,0 CM MURVA KIEGYENLÍTÉS

2X1 0,7 CM KERÁMIA (ÚJ)
| 0,3 CM RAGASZTÓ (ÚJ)

1 RTG. PE FÓLIA (ÚJ)
I ALJZATBETON (MEGLÉVŐ)

ÉPÜLET MELLETTI JÁRDA

5] 5,0 CM KULÉKAVICS
I 1 RTG. GYÖKÉRÁLLÓ GEÓTEXTIL
I 10,0 CM 0-25 HOMOKOS KAVICS 

Í FELTÖLTÉS MEGLÉVŐ
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Budapest Környéki Törvényszék
37.Pk.60.363/2020/4.

VÉGZÉS

A Budapest Környéki Törvényszék a Pomázi Civil Szövetség elnevezésű szervezetet 
13-02-0007946 szám alatt az alábbi adatokkal nyilvántartásba veszi.

1 .) A szervezet neve: Pomázi Civil Szövetség

2 .) A szervezet székhelye: 2013 Pomáz, Tél utca 6/A. 1/7.

3 .) A képviselő neve, anyja neve, lakcíme, képviselet módja és terjedelme, megbízás időtartama, 
megbízás megszűnésének időpontja:

Tringelné Gyarmati Fruzsina elnök, Ficker Mária, 2013 Pomáz, Tél utca 6/A. 1/7., önálló, 
általános, 4 év, 2025.01.12.

4 .) A szervezet célja: Azoknak a civil szervezeteknek a tömörítése, melyek fő feladatuknak 
tekintik Pomáz város fejlődését és ezen keresztül az itt élő lakosság életkörülményeinek 
javítását. A tagszervezetek közötti információáramlás biztosítása és a feladatok megosztása, 
megoldási javaslatok kidolgozása a cél érdekében. A tagszervezetek között szakmai 
segítségnyújtás, valamint képzések biztosítása. További feladataink közé sorolhatjuk a városi 
kulturális élet fellendítését és a turisztikai információs szolgáltatás kiépítését.

5 .) A szervezet célja szerinti besorolása és a besorolás kódja:

1.1. Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység
1.1.1. kód: 0100

6 .) A létesítő okirat kelte: 2021.01.13.

7 .) A szervezet típusa: egyesület

8 .) A szervezet formája:

2.5. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejövő szövetség

9 .) A szövetséget alkotó szervezetek neve, székhelye, nyilvántartási száma:

Szent István Téri Akciócsoport, 2013 Pomáz, Tél utca 6. A. 1./7.
Pomázi Agapé Gyülekezet, 2013 Pomáz, Százszorszép utca 19.
Pomáz-Felvég Szépítés Csoport, 2013 Pomáz, Fűzfa utca 28.
Magyarok Szövetsége - Pomázi Csoport, 2013 Pomáz, Deák Ferenc utca 15. fszt.l.
Opanke Hagyományőrző Kulturális Egyesület, 2013 Pomáz, Beniczky utca 30., 13-02-0001794 
Pomázi Lokálpatrióták Egyesülete, 2013 Pomáz, Kurucz utca 5., 13-02-0005528
Közösen a Városunkért Egyesület, 2013 Pomáz, Németh László utca 3., 13-02-0007257

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló 
eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, 
akire a végzés rendelkezést tartalmaz — a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan — pert indíthat a 
szervezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes 
törvényszék előtt.
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A per megindításának a végzés országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan napon 
belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A keresetlevélben, illetve az eljárás során a felperesnek meg kell jelölnie, hogy miért tartja a bíróság 
eljárását jogszabálysértőnek.

Ha a keresetet az űrlap vagy kérelem mellékleteinek jogszabálysértő voltára alapítja, csak olyan 
jogszabálysértésre hivatkozhat, amelyet az eljárásban a bíróságnak észlelnie kellett volna.
Az ügyészt a perindítás joga akkor illeti meg, ha keresetét - a jogszabályba ütközés okának 
megjelölése mellett - közérdek sérelmére alapítja és e közérdek sérelmének fennállását valószínűsíti.

INDOKOLÁS

Kérelmező 2020. december 3. napján szövetség nyilvántartásba vétele iránti kérelmet nyújtott be a 
Budapest Környéki Törvényszékhez. A kérelemhez csatolta az alapszabályt, jegyzőkönyvet, jelenléti 
ívet, tagjegyzéket, tisztséget elfogadó nyilatkozatokat, székhelyhasználati hozzájárulást, 
névhasználati engedélyt.

Mivel a létesítő okirat és mellékletei - hiánypótlási eljárást követően - az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvényben (Ectv.), a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben (továbbiakban: Cnytv.), illetve a 2013. 
évi V. törvény (Ptk.) 3:63.-3:87.§-aiban, az előbbiekben nem szabályozott kérdésekben a 3:1 .-3:48.§- 
aiban foglaltaknak megfelelnek, a törvényszék a Cnytv. 2. § b.) pontjában foglalt felhatalmazás 
folytán a Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott és a 
szövetség nyilvántartásba vételét elrendelte.

A végzés ellen a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdés alapján fellebbezésnek nincs helye. A végzés elleni 
perindításra vonatkozó tájékoztatás a Cnytv. 46/A. - 46/B. §-okon alapul.

A perindítás határideje az országos névjegyzékben (www.birosag.hu/civil-eljarasok) történt 
közzétételtől számított hatvan nap.

Budapest, 2021. január 27.

dr. Réczey Katalin
bíró

http://www.birosag.hu/civil-eljarasok
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Szándéknyilatkozat

Alulírott Babos Rezső, a Pannon-Protect Kft. ügyvezető igazgatója kijelentem, 
tudomásom van róla, hogy a Pomáz, Hősök tere 2. sz. 29 hrsz. alatti, ingatlan (volt 
„szlovák ház") hasznosítására vonatkozó önkormányzati pályázaton az épület 
felújítására, és a pályázati kiírásnak megfelelő hasznosítására a Pomázi Civil 
Szövetség pályázni kíván.

Nyilatkozom, hogy a Szövetség sikeres pályázása esetén az épület rekonstrukciós
felújítási munkáit generál vállalkozási szerződés keretében elvállalni 
szándékozunk.

2020. december 4.

Babos Rezső 
oki. erdőmérnök 

c. egyetemi docens 
faanyagvédelmi szakértő 

ügyvezető igazgató
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Hősök tere 2. sz.ingatlan 
ún. “Szlovák ház” bérleti jogának 

megszerzésére benyújtott pályázat

Készítette:

Sípos Zoltán és együttműködő partnerek
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Tartalom:

• Bevezető gondolatok............................................................. 3. oldal

• A jövőbeni tervezett szolgáltatások Pomázon....................... 4. oldal

• Az Ingatlan hasznosításának terve.......................................7. oldal

• A pályázó vállalja az alábbi főbb pontok teljesítését...........12. oldal

• Pályázati adatlapok................................................................21.oldal

• Mellékletek, együttműködési nyilatkozatok........................... 26.oldal

Megjegyzés: A fotók a szerzők engedélyével és a GDPR szabályok betartásával kerültek a 

pályázatba. (Engedélyeket kérésre bemutatom)

Helyszínek: Szentendre Barcsay-udvar, szentendrei, pomázi részletek, Oszkó, nyári tábor, 

Avasi Közösségi Kávézó,

A Puskás Bea által készített grafikák nem építészeti tervek, hanem elképzeléseinkhez 

igazított vázlatok, a pályázat részeként készültek, más célra történő felhasználásuk, 

publikálásuk nem lehetséges.
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Bevezető gondolatok

Pomáz Szíve

Sokszor halljuk, hogy Pomáz alvó város, átmenő nagy forgalommal. Holott 

történelme, nemzetiségei, földrajzi és kulturális adottságai, jelene abszolút túlmutatnak ezen. 

Településűnk potenciálisan sokkal többre képes. Pomáz polgárai sok helyen és többször 

kifejezték már, hogy hangulatos közösségi térre, leülős találkozó helyre lenne szükség a 

városban. Sajnos jelenleg nincs ilyen típusú igazi közösségi tér, találkozási pont, szabadtér 

a városban, holott igény van rá. Létezik a városban olyan cselekvőképes mag, ami ezért 

képes tenni, így őket összefogva szeretnénk létrehozni a Holdvilág Közösségi teret és 

Kávézót.

A Szlovák ház ingatlan elhelyezkedése, adottságai, valamint a mellette lévő 

szomszédok és tevékenységek kiváló lehetőséget teremtenek arra, hogy ez a terület a 

szolgáltatásokkal, nemzetiségekkel, helytörténeti múzeummal, helyi vállalkozóval közösen 

Pomáz egyik közösségi központjává váljon, Pomáz szíve legyen. Ebben partnerséget 

vállaltunk a terület szomszédaival a Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesülettel, az 

Archaikon Bt-vel, a Helytörténeti Gyűjteményt jelenleg működtető Pomáz Barátai 

Társasággal (mellékletben Együttműködési szerződések, támogató levél).
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Magamról referenciaként elmondhatom, hogy szociális munkás képesítéssel 

rendelkezem, ezt tanítom, ezen a téren dolgozok. A tervezett szociális tevékenységhez 

hasonló munkát végzek a Lakhatás Most Alapítványban és irányítom azt három éve. Az 

alapoktól felépített, szociális szolgáltatást végző alapítvány alapvető céljaiban szintén egy 

szociális programokat megvalósító, társadalmi változásokat generáló közösség. Az 

Alapítványban tevékenykedők önkéntesek, így működésében ismerem a közösségi és 

önkéntes munka szervezésének nehézségeit, de az elért eredményeket, és az ebben rejlő 

lehetőségeket is.

Az elmúlt egy évben többször szerveztem adományok osztását Pomázon a 

rászorulók körében, együttműködve a Pünkösdi Szeretetszolgálattal, a Maroni Cukrászdával 

és a helyi Roma önkormányzattal.

A jövőbeni tervezett szolgáltatások Pomázon

Működési koncepció:

A pályázati kiírásban szereplő funkciókhoz illeszthető, «azokat erősítő, 

kiegészítő tevékenységek társítása, az ingatlan kihasználtságának optimalizálása.

Az épület alapterülete kicsi nagyobb létszámú programok tartásához, ezért a külső terek 

fejlesztésére, sokrétű használatára ugyanolyan figyelmet kell fordítani, mint magának az 

épületnek a helyreállítására.

1. Társadalmi vállalkozás beindítása

A pályázat kiírása szerint feltétel a Helytörténeti Gyűjtemény látogatóinak 

kiszolgálása (mosdóhasználat, leültető pihenőhely, ismeretátadás, helytörténeti előadások, 

kézműves programok, nyári táborok színhelye), amelynek megerősítése a célunk azzal, 

hogy kávézóként, bisztróként és helyi termékek boltjaként is működtetjük. Olyan közösségi 

tér kialakítását tervezzük, amely kezdetektől turisztikai információs pontként, majd a Huszár 

utcára a Dera patakon átvezető híd megépítésével beinduló átmenő forgalommal 

megnövekedő gyalogos és kerékpáros turizmust is szolgálja. Ezen szolgáltatások mellé 

kerül egy Normatív Nappali ellátó funkció (pl: fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója), ami 

az előző tevékenységek más célközönség számára történő adaptációja, a helyi biotermelők 
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terményeinek feldolgozásában nyújtható segítséggel (gyümölcsfeldolgozás, aszalás, 

fűszernövények szárítása, herbateák készítése) kiegészítve ténylegesen is összekapcsolná 

a helyi embereket, fiatalokat, csoportokat.

2. Szociális Lakásügynökség

Pomázon sok olyan lakatlan ház van, amelyeket szociális albérletként lehetne 

hasznosítani. Ezek felkutatása, a tulajdonos és az albérlő közötti tárgyalás, 

tanácsadás, jogsegély szolgálat beindítása.

3. Három kisebb projekt beindítása, folytatása (1. Közösségi kert nyitása, 2. Roma 

Önkormányzat támogatása, 3. további élelmiszerosztás, szegények, idősek, 

rászorultak támogatása)

ApályázáalapeLvoi.;

• Társadalmi vállalkozás beindítása, a közösségi térben párosulva egy nappali 

foglalkoztatóval, amely pár éven belül biztosítja egy új szervezet működéséhez 

szükséges forrásokat, a folyamatos fenntarthatóság elve szerint.
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• Tényleges áttörést tervez elérni a Szociális Lakásügynökség területén, illetve a 

Mobilházak telepítése területén.

• Folyamatos és tényleges hatásmérést tűz ki céljainak a településen, katalizátor 

szerep fontossága, amely tradicionális és modem tudás továbbadás/képzés 

formájában is megvalósul.

• Több lábon állás: közösségi programok (helytörténeti, nemzetiségi programok, 

fesztiválok) turizmus (információs szolgáltatás, helyi termékek, pihenőhely, 

találkozópont) szociális szolgáltatás (nappali foglalkoztató, Szociális 

Lakásügynökség)

• Olyan kávézó vagy bisztró létrehozása, amely fiatalokat is vonzó találkozóhely, és 

amely a tájházi, kulturális és turisztikai rendezvények kiszolgálására is képes.
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Az Ingatlan hasznosításának terve

Alapvető cél:

Pomáz városának hírnevét, ismertségét elősegíteni, turisztikailag erősíteni, a 

műemléki épületben lévő kiállítás látogatását és a hozzá kapcsolódó programokat 

támogatni, növelni és népszerűsíteni mind a pomáziak, mind a Pomázra látogatók körében.

Közösségi tér, közösségépítés

A ház és udvara olyan közösségi térként működik majd, amely a Helytörténeti 

Gyűjteményhez kapcsolódva a hagyományőrzést, kézműves tudásátadást, az évszakokhoz 

és ünnepnapokhoz tartozó szokásokat, zenét és táncokat, és ezekben való aktív részvételt 

kínálja a szűkebb és tágabb közösségnek.
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A város történetében fontos a soknemzetiségű népesség együttélése, egymás 

szokásainak megismerése. Az újonnan beköltözők és a fiatalok számára új élmény, új 

tudás,megélése, megszerzése, amely segíti az erősebb kötődés kialakulását a lakhelyhez. 

Az idősebb korosztály számára pedig lehetőséget teremtünk az emlékezésre, korábbi 

élményeik felelevenítésére.

A többségtől való eltérés, a másság nemcsak nemzetiségi, kulturális, de mentális, 

fizikai téren is megjelenik a nappali foglalkoztató funkcióban. Ennek a másságnak az 

élményekhez kapcsolódó megélése, elfogadása, az érzékenyítés sokkal eredményesebb, 

ha együttműködés, teremtő tevékenység vagy szórakozás keretében történik.

A Helytörténeti Gyűjtemény működéséhez tartozik, hogy az általános iskolák 

helytörténeti oktatásában részt vállaljon. A múzeumi órák megtartására a kiállítás nem 

alkalmas, nem lehet leülni, feladatokat megoldani, vagy bármilyen kézműves tevékenységet 

folytatni. Az épületet múzeumi órák tartására is alkalmassá tesszük. A gyűjtemény anyaga 

az elkövetkezendő években várhatóan nem fog változni, tehát a kapcsolódó programok 

során kell újat kínálni, hogy a diákokat minden évben érdemes legyen elhozni, hogy a 

Pilisbe visszatérően kirándulóknak is érdemes legyen akár évszakonként megállni itt,
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A kézművességben való jártasság megszerzése nemcsak az ifjúság igénye, a 

hagyományos mesterségek tudásának átadására, nyári táborok, tanfolyamok tartására is 

alkalmas szabadtéri és épületen belüli terek kialakítását terveztük. A helyreállítási és építési 

munkafolyamatokban való irányított, oktatással egybekötött részvételt, a közösségi építést 

kezdetektől fogva tervezzük. A hagyományos építésű házak karbantartása évi 

rendszerességgel igényli a tapasztást, meszelést, fonott kerítés javítását, készítését 

amelyek a gyerekek és a csökkent munkaképességűek számára is elvégezhető munkák.

Pomázon már elkezdődött az értékőrzés az értékek felmérésével. Az értéktár 

készítésének feladatát a Pomáz Barátai Társaság civil szervezet végzi, ebben szakmai 

segítséget, a honlap kialakításának hátterét az Open Heritage program biztosítja. Az 

Európai Unió Horizon 2020 pályázat által támogatott nemzetközi kutatási projekt 2018-2022 

közötti időszakban segíti az ehhez kapcsolódó kezdeményezéseket. Együttműködési 

megállapodásunk szerint sikeres pályázat esetén (lásd melléklet) konzultációval, pályázati 

tanácsadással és szakmai háttérrel támogatnak.

A fogyatékkal élők napközbeni foglalkoztatása legeredményesebben valós 

értékteremtő munkával történhet. A hagyományos gazdálkodás bemutatása során több 

olyan munkafolyamat is elvégeztethető, amely nekik sikerélményt, élvezetet nyújt. A 

gyümölcsök megtisztítása, előkészítése, lekvárfőzés, vagy szörp készítése, majd a 

késztermék elfogyasztása, süteményben való felhasználása, a szüreti munkák, a kerti 

tevékenység megtanítása palántázástól, vetéstől a betakarításig mind alkalmas a 

készségfejlesztésre, önálló munkavégzés gyakorlására.

9



10

A hétköznapok sorából kiemelkedő ünnepnapok hagyományőrző programjai a városi 

közösségek találkozására, a családi együttlétekre teremtenek alkalmat. A szerb és német 

néprajzi gyűjtemény bemutatásával, gondozásával megbízott Pomázi Művelődési Ház és 

Könyvtárral való együttműködésen túl adott a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesülettel és 

a szintén kulturális fesztiválokat, eseményeket szervező Helló Pomáz csoporttal való 

együttműködés. Szeretnénk velük is sok közös, nyitott programot szervezni a lakosság 

bevonásával, és a turisták megállításával.

A nyári időszakban rendszeres esemény lesz gasztroprogramok keretében különféle 

nemzetiségi ételek szabadtéri elkészítése, majd az ezt követő esti táncház. Ezek azok az 

események, amelyekkel a gyűjtemény látogatottságát is növelni lehet, hiszen a főzés és a 

tánc azok a tevékenységek, amelyeket minél többször ismételünk, annál nagyobb vonzerőt 

jelentenek.
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Pontrendszer;

-Az ajánlattevő mely közfeladatok ellátását vállalja (0-10 pont)

kulturális, szociális, turisztikai feladatok
-Az épület turisztikai célú hasznosítás (0-5 pont) 

pihenőhely, információs központ, programok 

- Az ajánlattevő által vállalt bérleti díj (0-5 pont) 

havonta 10.000 Ft
- Az ajánlattevő által vállalt megvalósítási határidő (0-5 pont)

I. 2021. közösségi terek kialakításának kezdete, a helyreállítás tervezése, 
engedélyeztetése, az alapvető infrastruktúra kialakítása (áram, víz, fűtés, 
szigetelés) az udvar parkosítása, közösségi programok elindításának kezdete 

2022. az épület funkcionális használatának megteremtése, nyílászárók cseréje, 
burkolatok, épülethez toldalék építése, kültéri bútorok elkészítése, beszerzése

II. 2023. átjáró forgalom biztosítása, ehhez kapcsolódó csűr, udvari főzőhely, 
kemence megépítése. Ebben az évben a vállalt tevékenységek teljes palettája 

megjelenik - amelyek kezdete az első évtől fokozatosan szélesedik a 

helyreállítás menetével párhuzamosan
Az ütemezés és a munkálatok bázisát a pályázatok és a közösségi hozzájárulás 

(téglajegyek), a tevékenység beindulásával egyenes arányban a saját bevételek fedezik.

A téglajegyek jegyzésére indított előzetes kampány eredménye csatolva.

A fentebb megadott menetrend a lehetőségek és szükségletek szerint változhat, a 

vállalások teljesülésének végső határideje nem.
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A pályázó vállalja az alábbi főbb pontok teljesítését:

I- A ház felújítását, közösségi térnek történő alkalmassá tételét
- Az épületnek a tulajdonossal való egyeztetés szerinti teljes felújítását (korhű fa nyílászárók 

beépítését, vakolatcserét)

- Tetőszigetelést, fűtés kialakítását

- A vizesblokkok felújítását (férfi, női, akadálymentes wc, csatornabekötés)

- A felújításhoz szükséges tervek, hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzését

- Padló burkolatok felújítását, belső falak vakolását, festését.

- Elektromos ellátás felújítását, fejlesztését, (minimum 3*16 A)

- A pincében lévő szemét, sitt eltávolítását, biztonságossá tételét.

- A szennyvízelvezetés szakszerű megoldása csatornabekötés kialakításával,

- A tetőzetről lefolyó és az épület körűi időszakonként összegyűlő csapadékvíz elvezetése

- A 30 hrsz.-ú ingatlan irányába közvetlen gyalogos forgalom biztosítása.

- A 29 hrsz.-ú ingatlan 917 m2-es telkének, udvari részének karbantartása, tisztántartása, 

kaszálása a műemlék épületben a kiállítás látogatásának, múzeumpedagógiai 

foglalkozások, helytörténeti és hagyományőrző programok támogatása, a mosdók 

használatának biztosítása.

- Hozzájárulás az ingatlan udvari részén Pomáz Város Önkormányzata által szervezett 

városi rendezvények megtartásához.

- A gyalogos-kerékpáros átjáró elkészültével a 29. hrsz-ú, 30. hrsz-ú és 32. hrsz-ú 

ingatlanok vagyonvédelme érdekében az átjáró üzemeltetése, az átjárás napi biztosítása, 

az éjszakai zárva tartás megszervezése a bérlő feladata.
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A ház helyreállításának szempontjai

Az épület maga nem védett, de műemléki környezetben, az egykori szerb gazdálkodó porta 

épületeként, az építésben használt anyagában, arányaiban, beosztásában a hagyományos 

népi építészet különböző korszakainak nyomát őrzi. Legújabb helyreállításai (“Szlovák ház” 

kialakítása, tetőfelújítás) nem okoztak akkora átalakítást, hogy komolyabb bontást kelljen 

végezni.

A helyreállításnak tiszteletben kell tartania a védett műemlékház és az utcafronti épület által 

meghatározott stílusbeli és anyaghasználati kötöttségeket. Célunk a természetes, helyi 

építőanyagok használata, a kézműves tradíciók felelevenítése, a közösségi építés 

bevezetése, folyamatos oktatási tevékenység biztosítása.

Funkcionalitás

1, A gyűjtemény látogatóinak és a ház működésének nem szabad egymást akadályozni, 

azaz a közös használatú terek meghatározásában fontos, hogy pl. a látogatók mosdóba való 

eljutáshoz ne kelljen keresztülmenni a házon.
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A látogatókkal nagyobb számban főleg a tavasztól-őszig terjedő időszakban kell számolni, 

amikor a szabadtéri részek használata kerül előtérbe. Praktikus az udvarról közvetlenül 

megközelíthető vizesblokk. Ennek a ház belső teréből való kiemelése a belső hasznos teret 

növeli, az egyéb szabadtéri rendezvények és a turizmus kiszolgálásában is előnyös. 

Javasolt elhelyezése egy korábbi, történeti állapot visszaállítása, hiszen az 1885-ös 

kataszteri térkép ábrázolásán is így szerepel az épület.

A gyűjtemény látogatóinak leültetését a következő két területen biztosítanánk: a ház és a 

rakott kőfal közötti területen, amely fölé a tető kisebb dőiésszögű meghosszabbításával egy 

hagyományos tornác alakítható ki, amint az az utcafronti háznál (igazioliva bolt) is látható. 

Ez a terület esővédett, árnyékos hely lesz, amely a nyári kánikula idején foglalkozások 

tartására is megfelelő. Nagyobb csoportok az épület hátsó fala előtt kialakított burkolt 

részen, teraszon ülhetnek le.

Nyári táborok, programok, fesztiválok tartásánál - a Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális 

Egyesülettel együttműködve - a hátsó udvar használata a súlypont. Ebben az esetben is 

előnyös egy külső vizesblokk, amely a későbbi, átmenő forgalom, a turisták és kerékpárosok 

kiszolgálására is megfelelő.
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2, A híd megépítése után az átmenő forgalom biztosítása szintén feladat, úgy, hogy az 

egykori szerb porta területét szintén használó olívaolaj szaküzlet és a Német Nemzetiségi 

Kulturális Egyesület ingatlanának védelme is biztosítva legyen.

Ennek megoldására a helyreállítás 2. fázisában a patak és a ház között egy hosszú csűr 

épülne. A gerendaszerkezetre helyezett tető tükrözné a német ház árkádjainak ritmusát a 

népi környezethez illeszkedő kivitelben. Az oszlopokra vesszőből fonott mobil kerítéselemek 

erősíthetők attól függően, hogy milyen célra szeretnénk használni. Alaphelyzetben és olyan 

szabadtéri program esetén, mint egy nemzetiségi fesztivál, a kerítés a külső oldalra kerül, az 

átmenő forgalmat elkülönítve az eseménytől, az udvartól. Ha termékbemutató, vagy 

szabadtéri gasztronómiai program történik, amikor a látogatók rövidebb ideig tartózkodnak 

az eseményen, vagy éppen az átmenő forgalom behívása a cél, akkor a kerítés a belső 

oldalra helyezhető, a teret az átjáróhoz kapcsoljuk, az udvart lezárjuk a látogatók elől.
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Finanszírozás

Az épület helyreállítására, a működés költségeinek fedezésére hármas finanszírozási 

szerkezetet dolgoztunk ki:

1. Létrehozásban közösségi finanszírozás

2. Létrehozásban, működtetésben pályázati és normatív támogatások

3. Folyamatosan saját bevétel

1. A közösségi finanszírozás (crowd funding) gyakorlata már nálunk is működő, egyre 

népszerűbb formája a közösségi célok megvalósításának. Az erre létrejött internetes 

felületek, szolgáltatások (Tőkeportál, Adjuk össze) a mindenkori jogi szabályozás figyelembe 

vételével lehetővé teszik ennek egyszerű megvalósítását.

Előnye, hogy a támogatónak semmiféle kötöttséget, kötelezést nem kell vállalnia, az általa 

meghatározott összeget a finanszírozási időtartam alatt bármikor befizetheti, akár több 

alkalommal is.

Másik lehetőség egy elkülönített számlán közvetlen utalással támogatni előre meghatározott 

célt, vagy részfeladatot.

Az anyagi forrás biztosításán túl a közösségi háznak már akkor szilárd támogatói bázist 

lehet kialakítani, amikor még nem működik, és ezek után tervezhető későbbiekben is a 

programok iránt érdeklődők köre. A projekt szempontjából a sok kisebb összeget 

adományozók csoportja így a működésben is nagyobb biztonságot jelent.

A közösségi finanszírozásnak egy speciális formája a közösségi építés - nem kaláka -, 

amely során műhelymunka keretében szakemberek vezetésével, a munkavédelmi előírások 

betartásával tanfolyami keretekben végeznek el egyes feladatokat a jelentkezők. Ez 

mindkét fél számára előnyös, a résztvevők ismereteket szereznek, az építkező pedig 

költségcsökkentést ér el. Esettanulmányok adatai szerint: kivitelezés teljes megbízással az 

anyagköltség háromszorosa, saját menedzseléssel és a segédmunka biztosításával a 

duplája, közösségi építéssel az anyagköltség másfélszerese.

2. A megpályázott ingatlan a népi építészet alkotása. Ezek helyreállítására van a Népi 
Építészeti Pályázat, amelyet minden évben kiírnak, ahogyan a Csoóri Alapítvány pályázatát 

is. Az utóbbinál a népi mesterségek megtanítására, tudásátadásra alkalmas helyek 

kialakítására, és a tanfolyam egy éves működési költségére lehet támogatást kérni.Ezek a 

legkorábban megpályázható, akár már meghirdetett pályázatok.
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A csökkent munkaképességűek nappali foglalkoztatására állami normatíva igényelhető.

A szociális és kulturális programokra külön-külön is lehet pályázni.

3. Az első évtől kezdve tervezünk belépődíjas programokat, amelyek üzleti tervünk szerint 

egyre növekvő arányban lesznek képesek a költségek fedezésére. A kávézó, bisztró 

beindítása lényegesen megnöveli a működési költséget, de számításaink szerint ennek 

fedezésén túl is marad többletbevétel.

A Téglajegyek jegyzése alapján (lásd melléklet) az első évi munkához szükséges összeg 

(2,5 millió forint) a rendelkezésünkre áll. Képesek leszünk a ház és kert rendbetételére, az 

ideiglenes használati infrastruktúra (áram, víz,fűtés, berendezés) megteremtésére, pince 

kitakarítására, a tervezés, engedélyeztetés elvégzésére, tetőtér szigetelésére, parkosításra.

II. Közfeladatok ellátása

- Gyalogos, kerékpáros forgalom biztosítása

- Az udvar karbantartása, tisztántartása

- A kiállítási programok tartásának támogatása, a mosdók használatának 

biztosítása

- Hozzájárulás a városi programok tartásához.

- Átjárási szolgalmi jog biztosítása

- A leendő gyalogos, kerékpáros átjáró üzemeltetése, nyitása, zárása.

A 30 hrsz.-ú ingatlan irányába közvetlen gyalogos forgalom biztosítását a 

meglévő kőkerítésen az állékonyság biztosításának figyelembe vételével.

Az átjárás biztosítására először a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesülettel 

próbálnánk megállapodásra jutni, hogy a korábban a településre olyan 

jellemző, agyagba rakott kőkerítést ne kelljen megbontani az átjárás miatt. Ez 

a falszakasz az egész épületegyüttes éke, hangulati eleme, az értékőrzés 

jelentőségének szimbóluma lehet, kár lenne ezt alegkisebb mértékben 

csökkenteni.

A kőfalak stabilizálása szükséges, kiesett köveik pótlása csak helyi 

alapanyagból történhet.
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III. Turisztikai és információs célú hasznosítása

- A környező hegyekbe kiránduló, bicikliző embereknek információs pont és 

logisztikai bázis biztosítása. Térképek, helyi-környékbeli nevezetességek, 

látnivalók anyagai

- Biciklis megálló kialakítása a város biciklis forgalmának erősítésére és 

támogatására

- Helyitermék bemutató és árusítás

IV. Közösségi tér létrehozását és fenntartását és kulturális programok szervezése
- Rendszeres programok szervezése (zenei, irodalmi, képzőművészeti, közéleti 

stb.)

- Kávézó, bisztró üzemeltetése

- Pomázi közösségeknek, magánszemélyeknek internettel ellátott open Office, 

tárgyaló biztosítása

- A kertben pihenő és gyerek játszórész kialakítása (kerti játékok, függőágyak, 

stb.)

- Családi rendezvények, nyári táborok helyszíne (csűr lehetséges 

hasznosítása)

19
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V. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi támogatása helyszínnel, 
kooperációval, logisztikai háttérrel

- Napközbeni foglalkozások számára helyszín biztosítását

Az ajánlattevő által vállalt bérleti díj: 10.000 Ft/hónap

Az ajánlattevő által vállalt megvalósítási határidő: 1.2022. Szeptember 3.
II. 2023. Szeptember 9.
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Pályázati adatlapok:

1. számú adatlap

POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 

23-25.) tulajdonában lévő, Pomáz, Hősök tere 2. alatti, 29 hrsz.-ú 82 m2 

alapterületű (az utcával párhuzamosan elhelyezkedő) 3 szobás kivett 

lakóház megnevezésű épület megállapított legalacsonyabb bérleti díj és 

az egyéb költségek és kötelezettségek, melynek vállalása a pályázaton 

történő indulás feltétele:

Cím: POMÁZ, Hősök tere 2.,29 hrsz.

Alapterület: (nettó) 82 m2

Minimális bérleti díj: 100- Ft/hó (melyen felül a rezsiköltségek megfizetése, a bérlőt térbelik)

A pályázó által vállalt kötelezettségek:

- Az épületnek a tulajdonossal való egyeztetés szerinti teljes felújítása (korhű fa 

nyílászárók beépítése, vakolatcsere)

- Tetőszigetelés

- Fűtés korszerűsítése

- Vizesblokkok felújítása, (férfi, női, akadálymentes wc)

- A felújításhoz szükséges hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése, 

amennyiben szükséges tervek elkészíttetése.

- Padló burkolatok felújítása, belső falak vakolása, festése.

- Elektromos ellátás felújítása, fejlesztése, (minimum 3*16 A)

- A pincében lévő szemét, sitt eltávolítása, biztonságossá tétele.

- A szennyvízelvezetés szakszerű megoldása csatornabekötés kialakításával, - 

A tetőzetről lefolyó és az épület körül időszakonként összegyűlő csapadékvíz 

elvezetése - A 30 hrsz.-ú ingatlan irányába közvetlen gyalogos forgalom 

biztosítása a meglévő kőkerítésen az állékonyság biztosításának 

figyelembevételével.

- A 29 hrsz.-ú ingatlan 917 m2-es telkének, udvari részének karbantartása, 

<£’ 21
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tisztántartása, kaszálása a 30 hrsz.-ú ingatlanon levő műemlék épületben a 

kiállítás látogatásának, múzeumpedagógiai foglalkozások, helytörténeti és 

hagyományőrző programok támogatása, a mosdók használatának biztosítása.

- Hozzájárulás az ingatlan udvari részén Pomáz Város Önkormányzata által 

szervezett városi rendezvények megtartásához.

- Átjárási szolgalmi jog biztosítása a Pomázi Német Kulturális Egyesület 

tulajdonában lévő a 32 hrsz.-ú ingatlan, valamint a 30 hrsz.-ú ingatlanon lévő 

műemlék épület megközelítéséhez. - A gyalogos-kerékpáros átjáró 

elkészültével a 29. hrsz-ú, 30. hrsz-ú és 32. hrsz-ú ingatlanok vagyonvédelme 

érdekében az átjáró üzemeltetése, az átjárás napi biztosítása, az éjszakai zárva 

tartás megszervezése a bérlő feladata.

Tervezett tevékenységi körök: Bármilyen hasznosítási tevékenység (nem kizárt 

az üzleti célú tevékenység), amely Pomáz városának hírnevét, ismertségét 

elősegíti, turisztikailag erősíti, a műemléki épületben levő kiállítás látogatását és 

a hozzá kapcsolódó programokat támogatja.

Pomáz, 2021.01.31.
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2. számú adatlap

PÁLYÁZATI ADATLAP

Pomáz Város önkormányzatának tulajdonában lévő Pomáz, Hősök tere 2. 

szám 29 hrsz.-ú 82 m2 3 alapterületű (az utcával párhuzamosan elhelyezkedő) 3 

szobás kivett lakóház megnevezésű bérbeadására meghirdetett pályázat 

benyújtásához:

I. A pályázó adatai:

1. A társaság/egyén/ neve: Sipos Zoltán

2. Székhelye/lakcíme: 2013 Pomáz Móricz Zsigmond utca 6.

3. Telefon szám: +36205115227

besiagi
Kiemelés

besiagi
Kiemelés
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4. A társaság vezetőjének neve:-—-

5. A társaság cégjegyzékszáma (lajstromszáma):------------

6. A pályázó társaság/egyén bankszámlaszáma: 

10403112-76525450-49481019

II. A meghirdetett ingatlanra vonatkozó ajánlat:

A havi bérleti díj nettó összege 10.000 Ft.azaz. tízezer forint/hó

A bérletben elvégzendő felújítási és egyéb munkák részletezése: 

lásd fent

d) Az ajánlat benyújtásának határidejétől számított 30 nap ajánlati kötöttséget 

vállalom.

e) Tudomásul veszem, hogy az ingatlant vagy annak egy részét a kiíró 

hozzájárulása nélkül harmadik személynek át nem adhatja, a bérleti jogot át 

nem ruházhatja, bérlőtárs sem léphet be a bérbeadó hozzájárulása nélkül.

f) Elfogadom, hogy a kiíró szándéka szerint közösségi hasznosítás, mint 

turisztikai információs szolgáltatás, a helytörténeti gyűjteményhez kapcsolódó 

rendezvények, csoportos látogatás infrastruktúrájának kialakítása, 

foglalkoztató helyiség létrehozása az elsődleges cél.

Az ingatlanban végzendő tevékenységek megnevezése:

Közösségi tér üzemeltetése, ahol a kulturális élet fellendítése a cél. 

Működne a házban egy kávézó/bisztró - helyi termék bolttal, turisztikai 

információs központtal és egy szociális foglalkoztatóval kiegészülve.

g) Nyilatkozom hogy nincs semmilyen köztartozásom Pomáz Város 

Önkormányzata felé.

h) A 29 hrsz.-ú ingatlan udvarán a bérlés ideje alatt hozzájárulok a Pomáz 

Város önkormányzata által szervezett városi rendezvények megtartásához, 

támogatom a múzeumi működéssel összefüggő rendezvényeket.

i) Elfogadom, hogy a gyalogos-kerékpáros átjáró elkészültével a 29. hrsz.-ú, 

30. hrsz.-ú és 32. hrsz.-ú ingatlanok vagyonvédelme érdekében az átjáró 

üzemeltetése, az átjárás napi biztosítása, a bérlő feladata.
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-A VI. pontban leírt szerződéses feltételeket vállalom/vállaljuk.

Pomáz ,2021.01.31.

Cégszerű aláírás:

3. számú adatlap

NYILATKOZAT

Alulírott Sipos Zoltán 2013 Pomáz Móricz Zsigmond utca 6. (név, cím) pályázó, 

a Pomáz Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Pomáz, Hősök tere 2. sz. 

alatti 29 hrsz.-ú ingatlan bérletére vonatkozóan az ajánlatomat az ingatlan 

megtekintését követően a tájékoztató információs anyag ismeretében tettem meg.

Elismerem, hogy az előző bekezdésben leírt ingatlanra kötendő bérleti szerződés, 

a szerződésben szereplő díj, illetve az egyéb költség összegének megállapítása a 

nyertes pályázó és az illetékes önkormányzat feladata.

Elfogadom a pályázati feltételeket, a bírálati szempontokat, különös tekintettel a 

fizetési garanciák követelményeire.

Kijelentem, hogy a pályázat során a kiírótól birtokomba került adatokat harmadik 

személynek át nem adom, illetve üzleti és egyéb tevékenységemben azt fel nem 

használom.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázatban és szerződésben megjelölt 

tevékenységi profilt nem változtatom meg a Bérbeadó Pomáz Város 

önkormányzatának írásbeli hozzájárulása nélkül.

Tudomásul veszem, hogy a tevékenységhez szükséges hatósági és szakhatósági 

engedélyek beszerzése, az ingatlannak (helyiségnek, helyiségcsoportnak) a 

tevékenység gyakorlásához szükséges felújítása, berendezése, felszerelése a 

Bérlő feladata, saját költségen.

2*

besiagi
Kiemelés
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Pályázó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet nevében kijelentem, hogy a pályázó gazdálkodó szervezet a nemzeti 

vagyonról szóló törvényben meghatározott átlátható szervezetnek minősül. 

Pomáz, 2021.01.31.

(Cégszerű) aláírás
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Mellékletek

Együttműködési Szerződések:

1. Téglajegyek jegyzőinek listája a járványhelyzet szabályaihoz alkalmazkodva 

a jegyzés online formában történt. A pályázó kérésre minden jegyzéshez 

tartozó, a nevezett személy címéről küldött emailt bemutatja. A pályázatnak 

ez a része zárt, üzleti titokként kezelendő.

2. Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogató levele

3. Archaikon Bt. - együttműködési szándéknyilatkozat

4. Pomáz Barátai Társaság - együttműködési szándéknyilatkozat

5. Barcza Gergely építész - együttműködési szándéknyilatkozat

6. Mérai Dóra, Open Heritage program - együttműködési szándéknyilatkozat

7. Kézenfogva Alapítvány- együttműködési szándéknyilatkozat

8. Maroni food Kft. - együttműködési szándéknyilatkozat

9. Közös Liget Alapítvány - együttműködési szándéknyilatkozat
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1. Téglajegyek jegyzőinek listája

Téglajegy jegyzése

Az 100.000 Ft, azaz Egyszázezer Ft névértékű téglajegy jegyzésével azon szándékomat 

fejezem ki, hogy a Pomáz, Hősök tere 2. sz. ingatlan helyreállításában, közösségi térré 

alakításában részt kívánok vállalni.

Hozzájárulásomat Sipos Zoltán pályázati anyaga megismerése alapján, az abban ismertetett 

célok elérése érdekében tettem. Szándéknyilatkozatom másra nem használható.

Pomáz, 2021. január 28.

I .Név: Bán Béla

Lakcím: 2013 Pomáz, Százszorszép u. 43.

Születési hely, idő: 1934. május 12.

2 .Név: Czakó Gergely

Lakcím: 2013 Pomáz, Tél utca 7/A

Születési hely, idő: Budapest, 1973.07.19.

3 .Név: Magyar Éva

Lakcím: 2013 Pomáz, Előd utca 19.

Születési hely, idő: Budapest, 1955.03.05.

4 . Név: Kövesdi Györgyi

Lakcím: 1039. Budapest Pozsonyi u. 34.
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Születési hely, idő: Budapest, 1952. 04.01.

5 .Név: Harmath András

Lakcím: 1055 Budapest, Fáik Miksa u. 8.

Születési hely, idő: Budapest, 1977.07.27.

6 .Név: Grim Jolán

Lakcím: 2013 Pomáz, Gyöngyvirág u. 58.

Születési hely, idő: Székesfehérvár, 1959. 10.12.

7 .Név: Tolnai Katalin

Lakcím: 1055 Budapest, Fáik Miksa u. 8.

Születési hely, idő: Budapest, 1982.06.18.

8 .Név: Sántha Ferenc

Lakcím: 2000 Szentendre, Irányi D. u. 9.

Születési hely, idő: Szeged, 1955.04. 20.

9 .Név: Csonka Ilona

Lakcím: 2013 Pomáz, Községház utca 13.

Születési hely, idő: Budapest, 1959. május 19.

10. Név: Puskás Bea
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Lakcím: 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 37/b

Születési hely, idő: Szeged, 1968. 01. 25.

11. Név: Korsós Krisztina Aliz

Lakcím: 1037 Budapest, Mátyáshegyi út 15/B

Születési hely, idő: Nyíregyháza, 1973. 04.15.

12.Név: Siklódi Botond

Lakcím: 1037 Budapest, Mátyáshegyi út 15/B

Születési hely, idő: Békéscsaba, 1959.08. 07.

13 . Név: Dr. Laszlovszky József

Lakcím: 2013 Pomáz, Álmos utca 3.

Születési hely, idő: Budapest, 1958.11. 20.

14 .Név: Dobos Csilla Marianna

Lakcím: 1031 Budapest, Torma Karoly utca 3.

Születési hely, idő: Szolnok, 1962.12.21.

15 . Név: Melecsky Kata

Lakcím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 3, FS276

Születési hely, idő: Pozsony; 1991.05.05
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16 .Név: Balog György

Lakcím: 2013 Pomáz, Középhegy u. 26.

Születési hely, idő: Budapest, 1962.07.12.

17 .Név: Mózes Áron

Lakcím: 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 4, 2/6.

Születési hely, idő: Debrecen, 1986.11.01.

18 . Név: Mózes Áron

Lakcím: 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 4, 2/6.

Születési hely, idő: Debrecen, 1986.11.01.

19 .Név:Mózes Eszter

Lakcím:4027 Debrecen, Egyetem sugárút 4, 2/6.

Születési hely, idő: Debrecen, 1985.11.27

20 . Név: Bartha Ábel

Lakcím: 3528 Miskolc, Fövényszer u. 65.

Születési hely, idő: Miskolc, 1986.01.07

21.Név: Siposné Dr.Boros Edina
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Születési hely, idő:Budapest 1970.10.27.

22. Név: Sípos Károly Péter

Lakcím:2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 7.

Születési hely, idő: Kecskemét, 1967.12.30

23. Név: Sipos Károlyné

Lakcím: 2013 Pomáz Móricz Zs.u.6.

Születési hely, idő: Budapest, 1937.10.19.

24. Név: Siposné lsépy Júlia

Lakcím: 2013 Pomáz Móricz Zs. u. 6.

Születési hely, idő: Salgótarján, 1985.02.19.

25. Név: Mikola Ákos

Lakcím: 2013 Pomáz, Klapka György utca 12.

Születési hely, idő: 1974.10.02
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2021.01.30. Gmail - Városi pályázathoz

Zoltán Sipos <sipizoli82@gmail.com>

Városi pályázathoz
2 üzenet

Sztrányay György <rosie42@tH5nline.hu>
Címzett: sipizoli82@gmail.com

2021. január 30.11:41

T. Sípos Zoltán úr!
Megkeresésre a Pómázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület udvarán és házban szóbeli beszélgetés 
történt mivel szeretne pályázatot benyújtani az "u.n. Szlovák ház" ra.
Támogatjuk az elképzeléseit.
Ha sikeres a pályázata ismételten megbeszéljük a további részleteket.

Üdvözlettel

Pomáz,2021.01.30

Sztrányayné Dr. Striegler Rosemarie 
elnök

Zoltán Sipos <sipizol¡82@gmail.com>
Címzett: Sztrányay György <rasie42@t-online.hu>

2021. január 30.18:01

Tisztelt Sztrányayné Dr. Striegler Rosemarie!

Köszönöm szóbeli támogatásukat, melyet írásba is foglaltak!
Remélem lesz módunk együttműködni a jövőben!

Üdvözlettel:

Mobil: +36205115227

[Az idézett szöveg el van rejtve]

mailto:sipizoli82@gmail.com
mailto:rosie42@tH5nline.hu
mailto:sipizoli82@gmail.com
mailto:82@gmail.com
mailto:rasie42@t-online.hu
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2021.01.30. Együttműködési szándéknyilatkozat SZLOVÁK HÁZ - Google Docs

Együttműködési szándéknyilatkozat

Amely létrejött egyrészt

Név: Sípos Zoltán

Székhely: 2013 Pomáz Móricz Zsigmond utca 6.

Aláírásra jogosult képviselője: Sípos Zoltán 

továbbiakban 

másrészt

Név: PT
Székhely: 2^/3 Ct
Aláírásra jogosult képviselője:

Továbbiakban: (J

Továbbiakban együttesen: Felek között.

A szándéknyilatkozat tárgya:

Sípos Zoltán mint pályázó és ST
mint együttműködő felek az elkövetkező években kültéri programjaik szervezése során 
egyeztetnek, vagy akár közös programokat szervezhetnek, ezzel Pomáz Város kulturális, 
szociális és -közösségi életének gazdagítása a céljuk.

Amennyiben Sípos Zoltán bérleti jogot szerez a Szlovák Ház pályázaton, akkor a Hősök tere 
2. szám alatti, 29 hrsz.-ú 82 m2 alapterületű ingatlanban és hozzá tartozó kertben, a 
megrendezendő programok kialakításában, tervezésében, szervezésében tájékoztatja 
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2021.01.30. Együttműködési szándéknyilatkozat SZLOVÁK HÁZ - Google Docs

együttműködő partnereit. Az ingatlanhoz kapcsolódó, a pályázati vállalások alapján 
kialakított infrastruktúráit (közösségi teret, mosdók, kert használatát) a rendezvények 
programok alkalmával, illetve igény és egyéni megállapodás szerint a szomszédok részére 
bocsátja rendezvényeik helyszíneként.

A jövőben a területet érintő kérdésekben, fejlesztésekben, tervezésben, egymást erősítve 
kívánnak véleményt alkotni, mindent előre egyeztetve, megbeszélve a másik szempontjait, 
kéréseit figyelembe véve.

Az együttműködési szándék a Kossuth Lajos u. 48. sz. és Hősök tere 2. sz. alatt valósulnak 
meg.

Az együttműködés tervezett kezdete: 2021 Február.

Jelen szándéknyilatkozat a Szlovák ház Pályázat mellékleteként került aláírásra, de ettől 
függetlenül is a Felek szívesen folytatják a közös gondolkodást, tervezik jövőbeni 
együttműködésüket.

Felek jelen szándéknyilatkozatot annak elolvasása és együttes értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá, az alábbi helyen és időben.

Dátum : •

Tofu Sipos Zoltán



Együttműködési szándéknyilatkozat

Amely létrejött egyrészt

Név: Sípos Zoltán

Székhely: 2013 Pomáz Móricz Zsigmond utca 6.

Aláírásra jogosult képviselője: Sípos Zoltán

továbbiakban

másrészt

Név:

Székhely: XotS z_o?fA t/iboL q.

Aláírásra jogosult képviselője: NA^

Továbbiakban:

Továbbiakban együttesen: Felek között.

A szándéknyilatkozat tárgya:

Sípos Zoltán mint pályázó
együttműködő felek az elkövetkező években kültéri programjaik szervezése során 
egyeztetnek, vagy akár közös programokat szervezhetnek, ezzel Pomáz Város 
kulturális, szociális és -közösségi életének gazdagítása a céljuk.

Amennyiben Sípos Zoltán bérleti jogot szerez a Szlovák Ház pályázaton, akkor a 
Hősök tere 2. szám alatti, 29 hrsz.-ú 82 rw alapterületű ingatlanban és hozzá 
tartozó kertben, a megrendezendő programok kialakításában, tervezésében, 
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szervezésében tájékoztatja együttműködő partnereit. Az ingatlanhoz kapcsolódó, 
a pályázati vállalások alapján kialakított infrastruktúráit (közösségi teret, mosdók, 
kert használatát) a rendezvények programok alkalmával, illetve igény és egyéni 
megállapodás szerint a szomszédok részére rendelkezésre bocsátja rendezvényeik 
helyszíneként.

A jövőben a területet érintő kérdésekben, fejlesztésekben, tervezésben, egymást 
erősítve kívánnak véleményt alkotni, mindent előre egyeztetve, megbeszélve a 
másik szempontjait, kéréseit figyelembe véve.

Az együttműködési szándék a Kossuth Lajos u. 48. sz. és Hősök tere 2. sz. alatt 
valósulnak meg.

Az együttműködés tervezett kezdete: 2021 Február.

Jelen szándéknyilatkozat a Szlovák ház Pályázat mellékleteként került aláírásra, 
de ettől függetlenül is a Felek szívesen folytatják a közös gondolkodást, tervezik 
jövőbeni együttműködésüket.

Felek jelen szándéknyilatkozatot annak elolvasása és együttes értelmezése után, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá, az alábbi helyen és időben.

Dátum: '

Sipos Zoltán

2



Együttműködési szándéknyilatkozat

Amely létrejött egyrészt

Név: Sipos Zoltán

Lakcím: 2013 Pomáz Móricz Zsigmond utca 6.

másrészt

Név: Barcza Gergely építész

Lakhely: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 10. III/l.

Magyar Építész Kamarai tagszám: É2 15-0356

Továbbiakban együttesen: Felek között.

A szándéknyilatkozat tárgya:

Sípos Zoltán mint pályázó és Barcza Gergely építész kifejezik együttműködési 
szándékukat az elkövetkező években Pomáz Hősök tere 2. szám alatti, 29 hrsz.-ú 
82 m2 alapterületű ingatlan helyreállításában és hozzá tartozó kerti létesítmények 
létrehozásában. Ennek feltétele, hogy Pomáz Város Önkormányzata döntésével 
elfogadja Sípos Zoltán pályázatában megfogalmazott célokat és az előzetes 
helyreállítási terveket.

Amennyiben a pályázó megkapja az ingatlan bérleti jogát, felkéri és Barcza 
Gergely építész, mint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Építészeti 
Intézetének óraadó tanára elfogadja, hogy az Építőművész BA képzés hallgatóival 
végigkísérik a tervezési, helyreállítási folyamatot (helyreállítási ötletek, részletek 
kidolgozása, hagyományos, természetes építőanyagok használata, közösségi 
építés működése), a hallgatók munkáit ebben felhasználhatják.

Sípos Zoltán a helyreállítás során és a későbbiekben is lehetőséget nyújt a népi 
építészeti technikák gyakorlására, a helyszín oktatási célokra történő 
felhasználására.

Az együttműködés tervezett kezdete: 2021 Február.

Felek jelen szándéknyilatkozatot annak elolvasása és együttes értelmezése után, 
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mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá, az alábbi helyen és időben.

Dátum: 2021. január 29.

Barcza Gergely Sipos Zoltán
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Együttműködési szándéknyilatkozat

Amely létrejött egyrészt

Név: Sipos Zoltán

Lakcím: 2013 Pomáz Móricz Zsigmond utca 6.

másrészt

Név: Mérai Dóra kutató, örökségi szakember, művészettörténész, régész

Továbbiakban együttesen: Felek között.

A szándéknyilatkozat tárgya:

Sipos Zoltán mint pályázó és Mérai Dóra kutató kifejezik együttműködési szándékukat az 
elkövetkező években Pomáz Hősök tere 2. szám alatti, 29 hrsz.-ú 82 rm alapterületű ingatlan 
helyreállításában és hozzá tartozó kerti létesítmények létrehozásában. Ennek feltétele, hogy 
Pomáz Város Önkormányzata döntésével elfogadja Sipos Zoltán pályázatában 
megfogalmazott célokat és az előzetes helyreállítási terveket.

Amennyiben a pályázó megkapja az ingatlan bérleti jogát, felkéri és Mérai Dóra mint az 
OpenHeritage örökségi épületek, helyszínek adaptív újrahasznosításával foglalkozó kutatási 
projekt kutatója elfogadja, hogy a kutatás résztvevőivel végigkísérik a tervezési, 
helyreállítási folyamatot (részletes örökségi koncepció, helyreállítási ötletek, részletek 
kidolgozása, hagyományos, természetes építőanyagok használata, közösségi részvétel), 
konzultációval, tanácsadással segítik azt. Az OpenHeritage az Európai Unió Horizon2020 
programja által támogatott nemzetközi kutatási projekt (2018-2022), amelynek egyik 
"örökségi laboratóriumnak" nevezett kutatási helyszíne Pomázon van, és a pomázi helyi 
örökséggel foglalkozó programelemét (helyi értéktár) a Pomáz Barátai Társasággal közösen 
dolgozza ki.

Sipos Zoltán a helyreállítás során és a későbbiekben Is lehetőséget nyújt a helyszín kutatási 
és örökségi oktatási célokra történő felhasználására.

Az együttműködés tervezett kezdete: 2021 Február.

Felek jelen szándéknyilatkozatot annak elolvasása és együttes értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá, az alábbi helyen és időben.

Dátum: 2021. január 29.

Mérai Dóra Sipos Zoltán
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Együttműködési szándéknyilatkozat

Amely létrejött egyrészt

Név: Sípos Zoltán

Székhely: 2013 Pomáz Móricz Zsigmond utca 6.

Aláírásra jogosult képviselője: Sípos Zoltán 

továbbiakban 

másrészt

Név: Kézenfogva Alapítvány

Székhely: 1093 Budapest Lónyay utca 19.

Aláírásra jogosult képviselője: Pordán Ákos

Továbbiakban:

Továbbiakban együttesen: Felek között.

A szándéknyilatkozat tárgya;

Sípos Zoltán mint pályázó és a Kézenfogva Alapítvány, mint együttműködő felek az 
elkövetkező hónapokban egy fogyatékos emberek élők nappali foglalkoztatójának 
kiépítésében működnek együtt.

Amennyiben Sípos Zoltán bérleti jogot szerez a Szlovák Ház pályázaton, akkor a Hősök 
tere 2. szám alatti, 29 hrsz.-ú 82 m2 alapterületű ingatlanban és a hozzá tartozó kertben, 
nappali foglalkoztató megvalósításában, rövidtávon, főleg szakmai és jogi tanácsadás 
területen kíván együttműködni az Alapítvánnyal. További hosszabb távú 
együttműködésükről esetleges szerződésükről a későbbiekben döntenek.

Az együttműködés tervezett kezdete: 2021. február.
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Jelen szándéknyilatkozat a Szlovák ház Pályázat mellékleteként került aláírásra, de ettől 
függetlenül is a Felek szívesen folytatják a közös gondolkodást, tervezik jövőbeni 
együttműködésüket.

Felek jelen szándéknyilatkozatot annak elolvasása és együttes értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá, az alábbi helyen és időben.

Dátum: 2021. 01.31.

Pordán Ákos

Ügyvezető igazgató

Sípos Zoltán



Együttműködési szándéknyilatkozat

Amely létrejött egyrészt

Név: Sipos Zoltán

Székhely: 2013 Pomáz Móricz Zsigmond utca 6.

Aláírásra jogosult képviselője: Sipos Zoltán 

továbbiakban 

másrészt

Név: Maroni Food Kft

Székhely: 2013 Pomáz József Attila Út 22.

Aláírásra jogosult képviselője: Simon János

Továbbiakban együttesen: Felek között.

A szándéknyilatkozat tárgya:

Sipos Zoltán mint pályázó és a Maroni Food Kft. mint együttműködő felek az elkövetkező 

években egymást támogatják a Közösségi tér Bisztró-bolt funkciójának kialakításában, 

céljuk Pomáz Város kulturális, szociális és -közösségi életének gazdagítása.

Amennyiben Sipos Zoltán bérleti jogot szerez a Szlovák Ház pályázaton, akkor a Hősök 

tere 2. szám alatti, 29 hrsz.-ú 82 m2 alapterületű ingatlanban és hozzá tartozó kertben, a 

megrendezendő programok kialakításában, tervezésében, szervezésében tájékoztatja 

együttműködő partnereit.

besiagi
Kiemelés



A jövőben a területet érintő kérdésekben, fejlesztésekben, tervezésben, egymást erősítve 

kívánnak véleményt alkotni, mindent előre egyeztetve, megbeszélve a másik szempontjait, 

kéréseit figyelembe véve.

Felek nyilatkoznak, hogy az előzetes szándéknyilatkozat aláírásával, anyagi 

kötelezettséget nem támasztanak egymással szemben.

Az együttműködési szándék a Hősök tere 2. sz. alatt valósulnak meg.

Az együttműködés tervezett kezdete: 2021 Február.

Jelen szándéknyilatkozat a Szlovák ház Pályázat mellékleteként került aláírásra, de ettől 

függetlenül is a Felek szívesen folytatják a közös gondolkodást, tervezik jövőbeni 

együttműködésüket.

Felek jelen szándéknyilatkozatot annak elolvasása és együttes értelmezése után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá, az alábbi helyen és időben.

Dátum: Pomáz 2021.02.01

Sipos ZoltánSimon János Maroni Food Kft

MARONI FOOD KFT.
2013 Pomáz, József A. u. 22.

Adószám: 23750184-2-13



Együttműködési szándéknyilatkozat

Amely létrejött egyrészt

Név: Sipos Zoltán

Székhely: 2013 Pomáz Móricz Zsigmond utca 6.

Aláírásra jogosult képviselője: Sipos Zoltán

továbbiakban

másrészt

Név: Közös Liget Alapítvány

Székhely: 2013 Pomáz, Deák Ferenc utca 13.

Aláírásra jogosult képviselője:Gerencsér - Szegezd! Gabriella

Továbbiakban: Közös Liget Alapítvány

Továbbiakban együttesen: Felek között.

A szándéknyilatkozat tárgya:

Sipos Zoltán mint pályázó és a Közös Liget Alapítvány, mint együttműködő felek az 
elkövetkező években kültéri programjaik szervezése során egyeztetnek, vagy akár közös 
programokat szervezhetnek, ezzel Pomáz Város kulturális, szociális és -közösségi életének 
gazdagítása a céljuk.

Amennyiben Sipos Zoltán bérleti jogot szerez a Szlovák Ház pályázaton, akkor a Hősök tere 
2. szám alatti, 29 hrsz.-ú 82 m2 alapterületű ingatlanban és hozzá tartozó kertben, a 
megrendezendő programok kialakításában, tervezésében, szervezésében tájékoztatja 
együttműködő partnereit. Az ingatlanhoz kapcsolódó, a pályázati vállalások alapján 
kialakított infrastruktúráit (közösségi teret, mosdók, kert használatát) a rendezvények 
programok alkalmával, illetve igény és egyéni megállapodás szerint az Alapítvány részére 
rendelkezésre bocsátja rendezvényeik helyszíneként.

besiagi
Kiemelés



A jövőben a területet érintő kérdésekben, fejlesztésekben, tervezésben, egymást erősítve 
kívánnak véleményt alkotni, mindent előre egyeztetve, megbeszélve a másik szempontjait, 
kéréseit figyelembe véve.

Az együttműködési szándék a Kossuth Lajos u. 48. sz. és Hősök tere 2. sz. alatt valósulnak 
meg.

Az együttműködés tervezett kezdete: 2021 Február.

jelen szándéknyilatkozat a Szlovák ház Pályázat mellékleteként került aláírásra, de ettől 
függetlenül is a Felek szívesen folytatják a közös gondolkodást, tervezik jövőbeni 
együttműködésüket.

Felek jelen szándéknyilatkozatot annak elolvasása és együttes értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá, az alábbi helyen és időben.

Dátum:Pomáz, 2021. 01.31.

Gerencsér- Szegezdi Gabriella Sipos Zoltán


