




Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének 

 

……………………….. /2021. (………….) számú önkormányzati határozata  

a Pénzügyminisztérium Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen kiírt 

pályázaton való részvételről szóló 68/2021. (III. 29) számú önkormányzati határozat 

módosításáról 

 
 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében 

eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-

ban foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének a Pénzügyminisztérium Önkormányzati 

étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen kiírt pályázaton való részvételről szóló 

68/2021. (III.29) számú önkormányzati határozat (továbbiakban: Határozat) 2. pontja 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„2. Pomáz Város Önkormányzata a jelen határozat 1. pontjában meghatározott pályázati 

felhívás keretében – az előzetes költségvetés nettó összegét figyelembe véve – nettó 80.715.463,- 

Ft, azaz nyolcvanmillió hétszáztizenötezer négyszázhatvanhárom forint összegre nyújt be 

támogatási igényt. A projekt megvalósításának helyét a Pomáz, Mátyás király utca 2. szám alatti 

kivett iskola megnevezésű ingatlan épületében jelöli ki.” 

 

2. A Határozat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„3. Pomáz Város Önkormányzata a nettó 80.715.463,- Ft, azaz nyolcvanmillió 

hétszáztizenötezer négyszázhatvanhárom forint összegű támogatáshoz szükséges 15% önrészt, 

összesen nettó 14.243.905,- Ft, azaz tizennégymillió kettőszáznegyvenháromezer kilencszázöt 

forint összeget, valamint a beruházás költségének teljes áfa tartalmát megelőlegező 25.639.029,- 

Ft, azaz huszonötmillió hatszázharminckilencezer huszonkilenc forint összeget a 2021. évi 

költségvetés általános tartalékának terhére, biztosítja. 

 

3. A Határozat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„4. Pomáz Város Polgármestere felkéri a Jegyzőt, hogy a 3. pontban feltüntetett 14.243.905,- 

Ft, azaz tizennégymillió kettőszáznegyvenháromezer kilencszázöt forint pályázati önrésznek, 

valamint a beruházás költségének teljes áfa tartalmát megelőlegező 25.639.029,- Ft, azaz 

huszonötmillió hatszázharminckilencezer huszonkilenc forint összegnek az általános tartalék 

keretből a céltartalék keretbe történő átvezetését a 2021. évi költségvetési rendelet soron 

következő módosításában szerepeltesse.” 

 

 

4. A Határozat egységes szerkezetbe foglalásáról a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Felelős:  4. pont vonatkozásában: Dr. Balogh Pál jegyző  

Határidő:  2021. május 20. 

  

 



 

 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Pénzügyi Osztály  

 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

      

 

Láttam:   

 

Dr. Balogh Pál 

 jegyző 


