




                                                                …/2021 (…...) számú önkormányzati határozat melléklete 

 

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

 

119/2020 (VIII.27.) számú határozata a város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 

14/2018.(VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról a BATZ Hungary Kft. Tölgyes Kálmán 

utca 9. számú telephelyével kapcsolatban 

 

Pomáz Város Önkormányzata az önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és pontjában 

meghatározott hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 107. 

§-a, valamint 108. § (1) és (2) bekezdése és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 11/2012 (IV.25) rendelet 8. § (b) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 1. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

1. Pomáz Város Önkormányzata, úgy határozott, hogy a Pomáz belterület 529/8, 529/9 valamint 

529/10 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan a helyi építési szabályzatról szóló 14/2018.(VI. 25.) 

önkormányzati rendelet módosítására vonatkozóan megkezdi a tulajdonossal való 

tárgyalásokat.  

2. Pomáz Város Önkormányzata, felhatalmazza a Polgármestert a rendelet módosításához 

szükséges településrendezési szerződés előkészítésére, a település érdekei 

figyelembevételével. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A BATZ Hungary Kft. és a Pestterv még mindig egyeztet a tervezésről, ha megállapodnak, 

akkor kapunk tőlük értesítést és akkor tudjuk előkészíteni a településrendezési szerződést. A 

határozat határidejét meghosszabbítani szükséges 2022.04.30-ra. 

120/2020 (VIII.27.) számú határozata a kialakuló Pomáz, belterület 3449/3 hrsz.-ú 389 m2 

nagyságú kivett helyi közút ajándékként való elfogadására 

 

Pomáz Város Önkormányzata az önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és pontjában 

meghatározott hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 107. 

§-a és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012 (IV.25) 

rendelet 8. § (b) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Pomáz, belterület 3449 hrsz.-ú 2056 m2 kivett út megnevezésű 

ingatlanból kialakuló Pomáz, belterület 3449/3 hrsz.-ú 389 m2 nagyságú kivett helyi közút 

EURONOM Group Hungary Kereskedő és Beruházó Korlátolt felelősségű Társaságtól (1032 

Budapest, Reménység utca 3.) ajándékként elfogadja, az ajándékozással kapcsolatos ügyvédi és 

ingatlan nyilvántartásba való bejegyzési költségeket vállalja. 

2. Az ajándékozási szerződést aláírásáról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásáról a 

Polgármester gondoskodik. 

3. Pomáz Város Önkormányzata, Pomáz, kialakuló Pomáz, belterület 3449/3 hrsz.-ú 389 m2 

nagyságú területet, kivett helyi közúttá minősíti, valamint a kivett helyi közút megnevezésű ingatlant, 

forgalomképtelen törzsvagyonba helyezi. 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 

149/2021(VI.30.) számú önkormányzati határozat melléklete



              Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 

 

A határozat a 140/2021. (VI. 11.) számú határozattal javítva lett, a Pomáz belterület 3449/3 hrsz 

helyett az új kialakuló 3449/4 hrsz képezi az ajándékozás tárgyát, az ingatlan térmértékében, 

elhelyezkedésében nem változik. Az új megosztáshoz a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 

Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályának is hozzá kell járulnia. A 

határidő meghosszabbítása szükséges 2021.09.30-ra. 

 

 

123/2020 (VIII.27.) számú határozata a Pomáz, Hősök tere 1. szám 2 hrsz.-ú ingatlan osztatlan 

közös tulajdon megszüntetésére, továbbá Pomáz-Csobánka Református Társegyházközség 

részére 8 m2 ajándékként való felajánlásáról 

 

Pomáz Város Önkormányzata az önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és pontjában 

meghatározott hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 107. 

§-a, valamint 108. § (1) és (2) bekezdése és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 11/2012 (IV.25) rendelet 8. § (b) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata hozzájárul Pomáz, Hősök tere 1. szám és 2 hrsz.-ú ingatlan közös 

tulajdonának megszüntetésére, valamint ajándékként felajánl a tulajdoni hányadából további 8 m2 

nagyságú területet a Pomáz- Csobánkai Református Társegyházközség hitéleti tevékenység céljából, 

(2013 Pomáz Hősök tere 1.) részére azzal, hogy az ajándékozással kapcsolatos ügyvédi valamint az 

ingatlan nyilvántartásba való bejegyzési költségeket vállalja. 

2. Pomáz Város Önkormányzata, a Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközséggel (2013 Pomáz 

Hősök tere 1.) való osztatlan közös tulajdon megszüntetése céljából, felhatalmazza a Polgármestert a 

Pomáz, Hősök tere 1. szám és 2 hrsz.-ú telek felosztásával kapcsolatos ingatlannyilvántartási eljárás 

megindítására. 

2. Az ajándékozási és az osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről szóló szerződés aláírásáról és az 

ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásáról a Polgármester gondoskodik. 

3. Pomáz Város Önkormányzata, Pomáz, Hősök tere 1. szám alatti kialakuló 2/1 hrsz.-ú 296 m2 

nagyságú területet, kivett közterületté minősíti, valamint a kivett közterület megnevezésű ingatlant, 

forgalomképtelen törzsvagyonba helyezi. 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A szerződés aláírásra került, az ingatlanügyi hatóság határozata megérkezett, de a véglegesített 

határozat még nem érkezett meg. A határozat határidejét meghosszabbítani szükséges 

2021.12.31-ra. 

 

 

124/2020 (VIII.27.) számú határozata  

a Pomáz, Ravatalozó utcának az ingatlannyilvántartásban való térképi hibajavításának 

megkérésére 

 

Pomáz Város Önkormányzata az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata szándékában áll a Pomáz, belterület 301 hrsz.-ú kivett 

közterület megnevezésű Ravatalozó utca jogi szélességét kétirányú forgalom megvalósítása céljából 

bővíteni.   

2. Pomáz Város Önkormányzata, felhatalmazza a polgármestert az útszélesítés jogi 

előkészítésére vonatkozóan a belterület 301 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű Ravatalozó utca 

térképi hiba feltárására szakvélemény készíttetésére, valamint amennyiben a térképi hiba igazolttá 

válik, annak tartalma szerint ingatlnyilvántartási eljárás kezdeményezésére. 

Felelős: Leidinger István Polgármester 



Határidő: 2020. november 30. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A határozat végrehajtása folyamatban van, határidejét meghosszabbítani szükséges 2022.07.30.-

ra. 

156/2020. (IX.24.) számú határozata a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság 

40/2020.(VIII.17.) számú határozata alapján, a„Klisza-dombi természetvédelmi és kulturális 

„tanösvény” létesítésére 

Pomáz Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és pontjában meghatározott hatáskörében 

eljárva a 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a valamint 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 107. §-a és 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012 (IV.25) rendelet 8. § 

(b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

  1. Pomáz Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a ’Klissza-dombi 

természetvédelmi és kulturális „tanösvény” megvalósításának elveit, az előterjesztés 1. sz. melléklete 

alapján, amennyiben a finanszírozási források rendelkezésre állnak, azzal a kikötéssel, hogy ha más 

külső forrás nem áll rendelkezésre, akkor a végrehajtását legkésőbb 2021. április 30-ig tervezi. 

  2. Felkéri a hivatalt az előterjesztés 1. sz. mellékletében összegzett területtulajdonosok 

megkeresésére, hozzájáruló nyilatkozatok beszerzése végett. 

Felelős: Leidinger István Polgármester, 

Határidő: az 1. pont vonatkozásában: legkésőbb 2021. április 30. 

               a 2. pont vonatkozásában: 2020.október 31. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 

Új nyomvonal került kijelölésre a helyszíni szemle (2021.06.16.) alkalmával. Amennyiben a 

nyomvonal követi az önkormányzati utakat, úgy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás 

adható. Az önkormányzati utak a természetben nem, vagy csak eltérő módon jelennek meg, 

azok kimérése elkerülhetetlen. A határidő meghosszabbítása szükséges 2021.10.31.-re. 

 

158/2020. (IX.24.) számú határozata  

a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottság 61/2020.(VIII.25.) számú határozata 

alapján a Hősök tere, Hunyadi utca közötti szakasz telepítési-beépítési tanulmányterv, 

közterület alakítási terv elkészítésére 

 

Pomáz Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és pontjában meghatározott hatáskörében 

eljárva a 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a, az 1997. évi LXXVIII. törvény 30/E.§ -a, a 314/2012. (XI. 

8.) Korm. rendelet 23/E, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 107. §-a és az 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012 (IV.25) rendelet 8. § 

(b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata, a Pomáz belterület Hősök tere és Hunyadi utca közötti szakasz 

(Kossuth Lajos utca) támogatja a telepítési-beépítési tanulmányterv, közterület alakítási terv 

készítését a Fő utca program megvalósításának elősegítése céljából.  

 

3. Pomáz Város Önkormányzata, felkéri a Polgármestert tervek készítéséhez szükséges 

településtervezői árajánlat előkészítésére, Pomáz Város Önkormányzata Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 5/2015 (IV.8.) számú önkormányzati rendeletének 9. számú 

függelékét képező a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendnek megfelelően.  

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 1 pont vonatkozásában: azonnal 

                  2.pont vonatkozásában: október 30.  



Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 

 

A 2021.06.30. napon megtartandó Képviselő-testületi ülésre előterjesztés készült, amely a fő utca 

szakasz jogi rendezettségét hivatott segíteni a Magyar Közút Közhasznú Zrt. (Magyar Állam) 

felé. 

 

162/2020. (X.20.) önkormányzati határozata a  

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói tisztségének betöltésére vonatkozó pályázat 

kiírásáról  

 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről 

szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgató beosztás ellátására 

pályázatot ír ki a határozat mellékletében foglalt tartalommal.  

2. Az intézmény vezetésével megbízott igazgató beosztás ellátására vonatkozó pályázatok 

véleményezésére 5 tagú véleményező bizottság hoz létre.  

3. A véleményező bizottság elnökének Dr. Siklódi Csillát a Kulturális, Oktatási és Sport 

bizottság elnökét, tagjainak Demeter Zoltánt a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 

dolgozóját, Halmai Róbert kulturális szakértőt, Balogh Flórát a Pomázi Ökokör képviselőjét, 

valamint Nagy Gyulát a Pomázi Zenekastély Kft. ügyvezető igazgatóját választja meg.  

4. Halmai Róbert kulturális szakértő díjazására 50.000.-Ft fedezetet biztosít.  

5. Felkéri a polgármestert, hogy a jelen döntésből fakadó intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 202.10.22. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens  

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens 

 

A pályázat kihirdetésre került, a nyertes pályázó kinevezése megtörtént. 

163/2020 (X.20.) számú Önkormányzati határozata 

a Pomáz, síkosság mentesítési feladat ellátási módjának meghatározásáról 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 107. §-a és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 11/2012 (IV.25) rendelet 9. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Pomáz, síkosság 

mentesítési feladat ellátása címen közbeszerzési eljárást folytat le. 

 

2. A Képviselő-testülete az 1. pont szerint közbeszerzési eljárásban Bíráló Bizottságot hoz 

létre, amelynek személyi összetételét az alábbiak szerint határozza meg: 

- Bíráló Bizottság elnöke, közbeszerzési szakértelmet biztosító személy: Bálint Gyöngyi, 

akkreditált közbeszerző 

- Jogi szakértelmet biztosító személy: dr. Tóth Ibolya aljegyző 

- Pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Kovács Dóra pénzügyi előadó 

- Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy: Macsinka Klára. 

   

3. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a 

Polgármestert, hogy közbeszerzési tanácsadói megbízási keretszerződés keretein belül a 

közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását rendelje meg. 

 



 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és pontjában 

meghatározott hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 107. 

§-a alapján az 1-3 pontokkal párhuzamosan úgy dönt, hogy 

 

4. Pomáz, síkosság mentesítési feladat közvetlenül történő ellátásának lehetőségét 

megvizsgálja. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat ellátásának szervezeti, 

személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges döntések tervezetét 

dolgozza ki és terjessze azt a képviselőtestület októberi munkaterv szerinti ülése elé. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2020. október 29. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A határozat 1-3 pontját a 200/2020 (XII.16.) számú önkormányzati határozat hatályon kívül 

helyezte és arról rendelkezett, hogy az Önkormányzat a jövőben közvetlenül kívánja ellátni a 

síkosságmentesítést, azzal, hogy egyes feladatok rész ellátására közreműködő partnereket vesz 

igénybe. 

 

164/2020 (X.20.) számú Önkormányzati határozata 

a PD-STEEL Hungary Kft-vel, a „4 csoportos bölcsőde építése Pomázon VEKOP” című, nyílt 

közbeszerzési eljárás keretében kötött, a kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási szerződés 2. számú 

módosításának elfogadásáról 

 

Pomáz Város Képviselő-testülete az az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. § (1) c) pontjában rögzített jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „4 csoportos 

bölcsőde építése Pomázon VEKOP” című nyílt közbeszerzéshez kapcsolódó, a PD-

STEEL Hungary Kft-vel 2019.06.28. napján megkötött Vállalkozási Szerződés 2. számú 

módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a 

jelen határozat szerinti vállalkozási szerződés 2. számú módosításának aláírására.  

 

Felelős: Leidinger István Polgármester  

Határidő: Vállalkozói Szerződés aláírása: 2020. október 19.     

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, Pénzügyi osztály  

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A módosított vállalkozói szerződés mindkét fél által aláírásra került. 

 

167/2020. (X.29.) számú határozata  

Közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában ajánlattételi felhívás elfogadására 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

5. § (1) c) pontjában rögzített kötelezettségének eleget téve az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1. Képviselő-testület, mint Döntéshozó a „Közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyú, a Kbt. 112. 

§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a határozat 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 



 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a „Közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindítására. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: 2020. november 03. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 

Bálint Gyöngyi, akkreditált közbeszerzési tanácsadó 

Bírálóbizottság 

Pénzügyi Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztály 

 

A közbeszerzési eljárás megindult, eredménye a 29/2021 (I.29.) számú önkormányzati 

határozatával lett kihirdetve. 

 

169/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozata 

A Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi tájékoztatójának elfogadására 

 

 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 

2011. évi CLXXXIX törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Pomázi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi tájékoztatóját. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről - jelen határozat 

megküldésével – a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: azonnal 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének tájékoztatása a határozat 

megküldésével megtörtént. 

 

170/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozata 

A Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi tájékoztatójának elfogadására 

 

 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 

2011. évi CLXXXIX törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Pomázi Szerb 

Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi tájékoztatóját. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről - jelen határozat 

megküldésével – a Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: azonnal 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz:      Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnökének tájékoztatása a határozat megküldésével 

megtörtént. 

 

 

 

 



171/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozata 

A Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi tájékoztatójának elfogadásáról 

 

 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 

2011. évi CLXXXIX törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Pomázi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi tájékoztatóját. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről - jelen határozat 

megküldésével – a Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: azonnal 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz:      Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

A Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének tájékoztatása a határozat megküldésével 

megtörtént. 

 

172/2020. (X.29.) számú határozata  

a FAÖT-höz csatlakozási szándékot bejelentő két önkormányzat kérésének elbírálása tárgyában 

 

Pomáz Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 88.§ (1) bekezdésében meghatározott rendelkezés alapján az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. Budaörs Város Önkormányzatának a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz 

történő csatlakozási szándékát tudomásul veszi és támogatja 2020. szeptember 1. napjától. 

2. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati 

Társuláshoz történő csatlakozási szándékát tudomásul veszi és támogatja 2020. szeptember 1. 

napjától. 

3. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy a jelen határozatot 

Gyál Város Önkormányzatának elektronikus úton és postai úton küldje meg.  

 

Felelős:  Leidinger István Polgármester,  

                Dr.Tóth Ibolya aljegyző 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásban közreműködik: Dr.Tóth Ibolya aljegyző, Titkársági, ügyfélszolgálati és Rendészeti 

Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Dr.Tóth Ibolya aljegyző 

A határozat Gyál Város Önkormányzatának elektronikus és postai úton való megküldése 

megtörtént. 

 

173/2020 (X.29.) számú határozata 

A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Üzleti tervének jóváhagyásáról 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft által benyújtott 

kiegészített üzleti tervet jóváhagyja. 

 



2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen döntéséről tájékoztassa a Pomázi 

Zenekastély Nonprofit Kft ügyvezetőjét. 

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2020. november 6 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz:    Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft ügyvezetőjének tájékoztatása a határozat megküldésével 

megtörtént. 

174/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozata 

az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú önkormányzati rendelet 

alapján benyújtott kezdeményezések előzetes befogadásával kapcsolatban 

 

Pomáz Város Képviselő-testülete az az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. § (1) c) pontjában rögzített jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  

 

a.)  Pomáz, Berkenye utcára (térképi nyilvántartások közterületi neve) 

b.)  Pomáz, Eper köz a 845/8 és 845/5 helyrajzi számú ingatlan közös telekhatárától a 

848/4 helyrajzi számú ingatlanig tartó szakaszára 

c.)  Pomáz, Majdán utcának a Szegfű utca (helyrajzi szám: 1615) és Tél utca (helyrajzi 

szám: 1686/1) közötti szakaszára 

d.)  Pomáz, Panoráma útnak Szegfű utca (helyrajzi szám: 1615) és a 1596/43 helyrajzi 

számú közterület közötti szakaszára 

e.)  Pomáz, Szarkaláb utca a Víztorony köz (helyrajzi szám: 2056/1) és a Víztorony utca 

(helyrajzi szám: 2054) közötti szakaszára 

 

vonatkozóan a Pomáz Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta az útépítési együttműködésről 

és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú önkormányzati rendelet 

alapján benyújtott, az önkormányzat, mint beruházó közreműködésével létrejövő útépítési 

együttműködési kezdeményezés iránti kérelmeket előzetesen érvényesnek tekinti. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy kérjen újabb tervezői költségbecslést a 

vonatkozó útszakaszok építésére. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Városfejlesztési, Városüzemeltetési Bizottságot, hogy vizsgálja 

meg az előzőleg elkészült és az újabb tervezői költségbecsléseket és tegyen összefoglaló jelentést. 

 

 

Felelős: 2. pont vonatkozásában: Leidinger István Polgármester  

Határidő: 2020. november 26. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, Pénzügyi osztály  

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály  

 

Az újabb tervezői költségbecslés bekérése megtörtént. Az utakkal kapcsolatban 2021.03.01-én a 

polgármester határozatban döntött. 



175/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozata 

a VEKOP-6.1.1-15 azonosító számon nyilvántartott, „Bölcsőde építése Pomázon” című 

beruházás keretében lefolytatott, az eszközök szállítójának kiválasztására vonatkozó pályázattal 

kapcsolatban 

Pomáz Város Képviselő-testülete az az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. § (1) c) pontjában rögzített jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozta: 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bölcsőde építése 

Pomázon című beruházáshoz kapcsolódó, az eszközök beszerzése vonatkozó meghívásos beszerzési 

eljárásban első helyen HOR ZRT (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7. fszt. 1.) ajánlatát fogadja el 

egyösszegű vállalási átalányárként meghatározásra kerülő vállalkozói díjjal.  

2. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a jelen 

határozatnak megfelelő vállalkozási szerződés aláírására.  

3. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a jelen határozatban rögzített kötelezettségvállalás az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

Felelős: 2. pont vonatkozásában: Leidinger István Polgármester  

Határidő: Vállalkozói Szerződés aláírása: 2020. november 6.       

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, Pénzügyi osztály  

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A határozatnak megfelelő vállalkozási szerződés aláírása mindkét fél által megtörtént. 

176/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozata 

Előterjesztés a Hősök tere 2. 29. hrsz. alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat 

kiírására („Szlovák-ház”) 

 

A 2011. évi CXCVI. törvény 5.§- a, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 107. §- a és az 

Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú helyiségek bérbeadásának és 

elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015 (V.20) rendelet 35 §. (1) bekezdése alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat, nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a jelen határozat 

1.sz mellékletének megfelelően, a kizárólagos tulajdonában lévő Pomáz, Hősök tere 

2.sz 29 hrsz.-ú 917 m2 nagyságú kivett lakóház udvar megnevezésű ingatlan, valamint 

az azon lévő 82 m2 alapterületű 3 és fél szobás épület 10+5 éves határozott időre 

történő bérbeadására, olyan hasznosítási tevékenység részére, amely Pomáz városának 

hírnevét, ismertségét elősegíti, turisztikailag erősíti, a műemléki épületben lévő 

kiállítás látogatását és a hozzá kapcsolódó programokat támogatja. 

 

2. A pályázat közzétételéről a Polgármester gondoskodik. 

 

3. A Képviselő-testület 5 fős Bíráló Bizottságot hoz létre a pályázat elbírálásának 

elvégzésére. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságot, hogy a 

megalakuló Bíráló Bizottság tagjait jelölje ki. 

 

Felelős: 2.pont vonatkozásában: Leidinger István, polgármester 

              3. pont vonatkozásában: Képviselő-testület 

              4.pont vonatkozásában: Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 

Határidő: 2.pont vonatkozásában: november 05. 

                  3.pont vonatkozásában: november 26. 

                  4.pont vonatkozásában: november 18. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztés és Városüzemeltetési Osztály 

 

A pályázat közzététele és a Bíráló Bizottság létrehozatala megtörtént, a nyertes pályázóról a 

Polgármester a 55/2021. (III.09.) számú határozatban döntött. 



177/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozata 

Előterjesztés a Dankó u. és környékének csapadékvíz elvezetése tárgyban kiírandó közbeszerzési 

eljárás bíráló bizottság tagjainak a megválasztásáról 

 

A 2015. évi CXLIII. törvény 5.§ (1). bekezdés c pontja, valamint a 27. § (4). bekezdése alapján az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek 

a fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye 

területén” című pályázat megvalósítása céljából közbeszerzési eljárást folytat le. 

 

2. A képviselő-testület az 1. pont szerinti közbeszerzési eljáráshoz Bíráló Bizottságot hoz létre, 

amelynek személyi összetételét az alábbiak szerint határozza meg:  

- Bíráló Bizottság elnöke, közbeszerzési szakértelmet biztosító személy: Bálint Gyöngyi, 

akkreditált közbeszerző 

- Jogi szakértelmet biztosító személy: dr. Tóth Ibolya 

- Pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Kovács Dóra  

- A projekt műszaki ellenőre: Kiss Tibor 

   

3. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy közbeszerzési tanácsadói megbízási 

keretszerződés keretein belül a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását rendelje meg a 

GVC Szolgáltató és Tanácsadó Kft-nél. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2020.november 15. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításának megrendelése a GVC Szolgáltató és 

Tanácsadó Kft-nél, megtörtént. 

 

178/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozata 

az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok licit eljárásban való értékesítéséhez 

 

 

A 2011. évi CXCVI. törvény 5.§- a valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 107. §- a és az 

Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú helyiségek bérbeadásának és 

elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015 (V.20) rendelet 45 §. alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a  

a)  3401/56 hrsz.-ú, 1063 m2-es Lke-8 övezeti besorolású 1/1 önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlant értékesítésre jelöli ki, azzal, hogy az osztatlan közös tulajdonra tekintettel a 

további tulajdonost elővásárlási jog illeti meg.  

b)   827/27 hrsz.-ú 444 m2-es Lke-1 övezeti besorolású 89/413 önkormányzati tulajdoni 

hányadban lévő ingatlant értékesítésre jelöli ki, azzal, hogy az osztatlan közös tulajdonra 

tekintettel a további tulajdonost elővásárlási jog illeti meg. 

c)  1281/3 hrsz.-ú, 180 m2-es Lke-1 övezeti besorolású 1/1 önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlant értékesítésre jelöli ki. 

d)  0153/1 hrsz.-ú 11238 m2-es Mk övezeti besorolású 1/1 önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlant értékesítésre jelöli ki, tekintettel a 474/2013.(XII.12.) Korm. rendelet 

elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezésére. 



e)       0153/25 hrsz.-ú 6697 m2-es Mk övezet 

 besorolású 1/1 önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant értékesítésre jelöli ki, 

tekintettel a 474/2013.(XII.12.) Korm. rendelet elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezésére. 

f)     9713/1 hrsz.-ú 908 m2-es, Üh-1 övezeti besorolású 210/1600 önkormányzati tulajdoni 

hányadban lévő ingatlant értékesítésre jelöli ki, tekintettel a 474/2013.(XII.12.) Korm. 

rendelet elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezésére. 

g)    9544 hrsz.-ú 1841 m2-es Mk övezeti besorolású 1/1 önkormányzati tulajdonban lévő 

ingatlant értékesítésre jelöli ki. 

h)   9572/26 hrsz.-ú 988 m2-es Mk övezeti besorolású 1/1 önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlant értékesítésre jelöli ki. 

i)   9572/27 hrsz.-ú 963 m2-es Mk övezeti besorolású 1/1 önkormányzati tulajdonban lévő 

értékesítésre jelöli ki. 

j)   3617/4 hrsz.-ú 782 m2-es Lke-4 övezeti besorolású 1/1 önkormányzati tulajdonban 

lévő értékesítésre jelöli ki. 

k)  3617/5 hrsz.-ú 782 m2-es Lke-4 övezeti besorolású 1/1 önkormányzati tulajdonban 

lévő értékesítésre jelöli ki. 

l)  3655/6 hrsz.-ú 976 m2-es Lke-4 övezeti besorolású 1/1 önkormányzati tulajdonban 

lévő értékesítésre jelöli ki. 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ingatlanok minimum eladási árát a beszerzésre kerülő 

új értékbecslésben megjelölt forgalmi értéken határozza meg, azzal, hogy az nem lehet 

kevesebb, mint az előterjesztésben rögzített forgalmi érték. 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bánatpénz mértékét a becsült forgalmi érték 10%-ban 

jelöli meg, azzal, hogy a megkezdett 10.000 Ft-ot felfelé kell kerekíteni. 

4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy licitlépcső mértékét a becsült forgalmi érték 0,5%-ban 

határozza meg, azzal, hogy a megkezdett tízezer forintot felfelé kell kerekíteni. 

5. A Képviselő testület úgy dönt, hogy az ingatlan értékesítésének formája licit eljárás lesz. 

6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a licitfelhívás összeállítására, közzétételére és a 

licit eljárás lebonyolítására. 

 

Felelős: Leidinger István, Polgármester 

Határidő: 2020.12.31 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A licitfelhívás összeállítása, közzététele megtörtént, az eljárás lebonyolítása folyamatos. 

 

179/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozata 

beszerzési döntés meghozataláról a 442410 ebr42 azonosító számon nyilvántartott, „Pomáz, 

Mátyás király utca – Jókai Mór és Toldi Miklós utcák közötti szakaszán – közlekedésépítési 

felújítása” című beruházás keretében lefolytatott, az építési beruházás kivitelezőjének 

kiválasztására vonatkozó pályázattal kapcsolatban 

 

 

Pomáz Város Képviselő-testülete az az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. § (1) c) pontjában rögzített jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozta: 



 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Pomáz, Mátyás király utca 

– Jókai Mór és Toldi Miklós utcák közötti szakaszán – közlekedésépítési felújítása” 

elnevezésű építési beruházáshoz kapcsolódó meghívásos beszerzési eljárásban első helyen a 

Bola 95 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2000 Szentendre, Rózsa utca 14.) 

nettó 23.471.420.-Ft összegű benyújtott ajánlatát fogadja el. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a jelen 

határozatnak megfelelő vállalkozási szerződés aláírására.  

 

3. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a jelen határozatban rögzített kötelezettségvállaláshoz a 

projektre 35.294.116, - Ft fedezet áll rendelkezésre az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében. 

 

 

Felelős: 2. pont vonatkozásában: Leidinger István Polgármester  

Határidő: Vállalkozói Szerződés aláírása: 2020. november 05.         

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, Pénzügyi osztály  

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A határozatnak megfelelő vállalkozási szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént. 

180/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozata 

a Pomáz, 8325/12 hrsz.-ú 0,0062 ha nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való 

elfogadásáról 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 107. §-a és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 11/2012 (IV.25) rendelet 9. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata, a kialakuló Pomáz, zártkert 8325/12 hrsz.-ú 0,0062 ha kivett helyi 

közút megnevezésű ingatlant Karmacsi Noémi 1039 Budapest, Jós utca 10. X.em. 30/A alatti lakostól 

ajándékként elfogadja, az ajándékozással kapcsolatos ügyvédi és ingatlan nyilvántartásba való 

bejegyzési költségeket vállalja. 

 

2. Az ajándékozási szerződést aláírásáról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásáról a 

Polgármester gondoskodik. 

 

3. Pomáz Város Önkormányzata, a kialakuló zártkerti Pomáz, 8325/12 hrsz.-ú 0,0062 ha nagyságú 

területet, kivett helyi közúttá minősíti, valamint a kivett helyi közút megnevezésű ingatlant, 

forgalomképtelen törzsvagyonba helyezi. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2020.december 15. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A határozat végrehajtása folyamatban van, a határidejét meghosszabbítani szükséges 

2022.07.30.-ra. 

183/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozata 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bek. 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 

Belügyminisztérium által önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának 

támogatására kiírt pályázaton való részvételre. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármester a pályázat benyújtására és a szükséges 

nyilatkozatok megtételére. 

besiagi
Kiemelés



 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2020. 11. 05.   

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály. Pénzügyi Osztály  

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A pályázat benyújtásra került. 

184/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozata 

Pomáz, belterület 1175/A hrsz. alatt nyilvántartott, 19 m2 alapterületű, pavilon megnevezésű 

ingatlan eladása tárgyában való elővásárlási jogról való rendelkezésről 

 

Pomáz Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény rendelkezései, illetve a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem él elővásárlási 

jogával és nem vásárolja meg a Pomáz, belterület 1175/A hrsz. alatt nyilvántartott, 19 m2 alapterületű, 

pavilon megnevezésű ingatlant 5.500.000, - Ft –ért. Egyidejűleg intézkedik az elővásárlási jogról 

lemondó nyilatkozat kitöltéséről és visszaküldéséről 2020. november 5-ig. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester  

Határidő: 2020. november 5. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 

 

Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat kitöltésre és visszaküldésre került. 

185/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozata 

Pomáz Város Polgárőr Egyesületével kötendő Együttműködési Megállapodás jóváhagyására 

(egységes szerkezetben a 197/2020. (XI.27.) önkormányzati határozattal) 

 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 

2011. évi CLXXXIX törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem fogadja el az előterjesztés 

mellékletét képező a Pomázi Polgárőr Egyesület és Pomáz Város Önkormányzata között 

létrejövő Együttműködési Megállapodást. 

 

2.1  A Képviselő-testület a jelenleg hatályban lévő 2006.évi együttműködési megállapodást 

három hónapos határidővel, egyoldalúan, 2021. január 29. napjával felmondja, az alábbi 

indoklással: 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évben kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatát és módosítását kezdeményezte, az időközben bekövetkezett 

jogszabályi változások érvényesítése, valamint az Önkormányzat és a Polgárőr Egyesület 

koordinált együttműködésének kialakítása érdekében. A Polgárőr Egyesület a kezdeményezést 

elhárította. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Közbiztonsági Bizottságot a Polgárőr Egyesülettel történő 

tárgyalások folytatására, az együttműködési megállapodás mindkét fél által elfogadható 

szövegváltozatának kidolgozására. 

 

Felelős: 3.pont vonatkozásában: Közbiztonsági Bizottság 

Határidő: 3.pont vonatkozásában: december 31. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály  

 

A döntésről a Pomázi Polgárőr Egyesület tájékoztatása a határozat megküldésével megtörtént 

 
1 Megállapította: Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének 197/2020. (XI.27.) önkormányzati határozata 



186/2020 (X.29.) számú határozata 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogató véleménye a Szentendrei 

Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § 

(2) bekezdése alapján az alábbi döntést hozza:  

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testülete Dr. Nagy László r. dandártábornok, 

rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány javaslatát tudomásul veszi és Krauth Ferenc r. 

alezredes Szentendrei Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kapitányságvezetői kinevezésével 

egyetért és támogatja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről, jelen határozat megküldésével 

Dr.Nagy László r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos Urat tájékoztassa. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2020.november 06. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz:      Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A döntésről Dr.Nagy László r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos Úr tájékoztatása a 

határozat megküldésével megtörtént 

187/2020 (X.29.) számú határozata 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogató véleménye a Pomáz Város körzeti 

megbízott kinevezéséről 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testülete a 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás 11. pontja alapján 

az alábbi döntést hozza:  

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testülete a Szentendrei Rendőrkapitányság megbízott 

kaptányságvezetője Krauth Ferenc javaslatát tudomásul veszi és Károlyi József címzetes rendőr 

főtörzszászlós Pomáz Város körzeti megbízotti kinevezésével egyetért és támogatja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről, jelen határozat megküldésével 

Krauth Ferenc rendőr alezredes megbízott kapitányságvezetőt tájékoztassa. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2020.november 06. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz:      Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A döntésről Dr Krauth Ferenc rendőr alezredes megbízott kapitányságvezető tájékoztatása a 

határozat megküldésével megtörtént 

191/2020 (XI.20.) számú Önkormányzati határozata 

 a Pomáz, 841/12 hrsz.-ú 47m2 nagyságú, valamint a 841/14 hrsz.-ú 20 m2 nagyságú terület kivett 

helyi közút ajándékként való elfogadásáról 

 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Korm. rendelet 1. § -

ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz 

Város képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az önkormányzatnak az Alaptörvény 

32. cikk (1) b) és pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 5. §-a valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (Mötv.) 107. §-a és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

11/2012 (IV.25) rendelet 9. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata, a kialakuló Pomáz, 841/12 hrsz.-ú 47 m2 és a 841/14 hrsz.-

ú 20 m2 nagyságú kivett helyi közút megnevezésű ingatlant Horn Nikoletta (6723 Szeged, 

Lomnici utca 7. I. em. 5/a.) és Horn Péter (2013 Pomáz, Gesztenyés utca 1.) szám alatti 

besiagi
Kiemelés

besiagi
Kiemelés

besiagi
Kiemelés



lakosoktól ajándékként elfogadja, az ajándékozással kapcsolatos ügyvédi és ingatlan 

nyilvántartásba való bejegyzési költségeket vállalja. 

 

2. Az ajándékozási szerződést aláírásáról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásáról 

a Polgármester gondoskodik. 

 

3. Pomáz Város Önkormányzata, a kialakuló Pomáz, 841/12 hrsz.-ú 47 m2 és a 841/14 20 m2 

nagyságú területet, kivett helyi közúttá minősíti, valamint a kivett helyi közút megnevezésű 

ingatlant, forgalomképtelen törzsvagyonba helyezi. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2020.12.15. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

Az ajándékozásra vonatkozó nyilatkozat a hitelintézeti érdek miatt nem végrehajtható. A 

határozat hatályon kívül helyezése szükséges. 

 

192/2020. (XI.20.) önkormányzati határozat 

 Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról a költségvetési szervként 

működő kulturális intézményben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya 

munkaviszonnyá átalakulása tárgyában 

 

Pomáz Város Önkormányzatának polgármestere, mint Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-

testülete feladat- és hatáskörének a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti gyakorlója figyelemmel 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelet 1.§-ra, a Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva,valamint a kulturális 

intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint az egyes 

kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 1. §-ának (2) bekezdése 

rendeletében foglalt feladatkörében az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítását a költségvetési 

szervként működő kulturális intézményben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya 

munkaviszonnyá átalakulása tárgyában – az 1. számú melléklete szerinti tartalommal - 

jóváhagyja.  

 

2.  A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának a módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a költségvetési szervként működő kulturális intézményben 

foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya munkaviszonnyá átalakulása tárgyában – a 2. 

számú melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja. 

 

3. A Polgármester gondoskodik arról, hogy a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár alapító 

okiratának módosítását írja alá a határozat mellékletei szerint, - valamint a Magyar 

Államkincstár által a nyilvántartásba vételi eljárás során esetlegesen kért érdemi 

változtatásoknak nem minősülő módosításra is kiterjedő - tartalommal. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2020. november 01. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási  

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata a Magyar Államkincstár részére 

megküldésre került. 

 

 

 

 

 

 



Z-194/2020. (XI.23.) önkormányzati határozat 

 a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett 

pályázatok elbírálása tárgyában 

 

Pomáz Város Önkormányzatának polgármestere, mint Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-

testülete feladat- és hatáskörének a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti gyakorlója figyelemmel 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelet 1.§-ra, a Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, valamint a felsőoktatásban 

részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) 

Kormányrendelet 18.§ (1) bekezdése és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény 

alapján az alábbi határozatot hozza:  

 

1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójára beérkezett „A” 

típusú pályázatok tekintetében 8 fő támogattotat 1.280.000 forint összegben, a korábban 

megítélt 2018. – 2020. évi „B” típusú pályázatok tekintetében 2 fő támogatottat 190 000 forint 

összegben, összesen 1.470.000.- Ft összegben - az 1. számú mellékelt szerint - jóváhagyja.  

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a megítélt ösztöndíjak fedezetét az Általános Szerződési 

Feltételek 19. pontja szerint eljárva, a 10032000-01451461-30000003 számlaszámra, a tavaszi 

szemeszterre 2021. január 31. napjáig 755 000.- forintot, az őszi szemeszterre 2021. augusztus 

31. napjáig 715 000.- forintot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő számlaszámára utalja át.  

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a bírálati döntését 2020. december 04. napjáig az EPER-Bursa 

rendszerbe rögzítse és a döntési listákat 2020. december 7. napjáig a Támogatáskezelő részére 

küldje meg.  

 

4. Felkéri a Polgármestert, hogy 2020. december 08. napjáig az önkormányzat hirdető tábláján és 

a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra a Bursa Hungarica Ösztöndíj keretében az 

általa nyújtott támogatások összesített adatait.   

 

Felelős: Leidinger István polgármester  

               Pénzügyi Osztályvezető 

Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánpolitikai Osztály 

                                                                              Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztály 

       Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

A határozat végrehajtásában jelentést tesz:    Hatósági és Humánpolitikai Osztály 

                                                                             Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztály 

      Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A döntés az EPER-Bursa rendszerbe rögzítésre került a döntési listák a Támogatáskezelő 

részére megküldésre kerültek és a Bursa Hungarica Ösztöndíj keretében nyújtott támogatások 

összesített adatainak nyilvánosságra hozatala az önkormányzat hirdető tábláján megtörtént. 

 

 195/2020.(XI.27.) számú önkormányzati határozat 

 Pomáz Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021.évi belső ellenőrzési terv 

jóváhagyásáról 

 

Pomáz Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 

I.S-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.  

(4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-testületének feladat-és hatáskörét 

gyakorolva, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Kormányrendelet (Bkr.) 32.S (4) bekezdése, valamint Pomáz Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

11/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete 3.S (5) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló 

éves belső ellenőrzési tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

besiagi
Kiemelés



2. Felkéri a Jegyzőt, hogy döntéséről jelen határozat megküldésével értesítse a belső ellenőrzés 

vezetőjét és a belső ellenőrzéssel érintett költségvetési szerveket. 

3. Felhatalmazza a Jegyzőt arra, hogy a belső ellenőrzési feladatok megszervezéséről polgári jogi 

szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr által gondoskodjon. 

 

Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző 

Határidő: 2020.12.15. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

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

 

A döntésről jelen határozat megküldésével a belső ellenőrzés vezetője és a belső ellenőrzéssel 

érintett költségvetési szervek tájékoztatása megtörtént. 

 

196/2020. (XI.27.) számú önkormányzati határozat 

 a Pomáz Város Önkormányzatához érkezett, forgalomszabályozással kapcsolatos álláspont 

kialakításáról 

Pomáz Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 

(XI.3.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

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

bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33.§ (1) bekezdésének bb) pontjában foglalt feladatkörében az 

alábbi határozatot hozza: 

Pomáz Város Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a forgalomtechnikai jellegű lakossági 

bejelentések közül kijelöli a forgalomszervezési mérnök bevonásával intézendő ügyeket. 

 

1. A következő lakossági kezdeményezések vonatkozásában Pomáz Város Önkormányzata az 

alábbi bejelentések forgalomszervezési mérnök általi vizsgálatát tartja indokoltnak: 

 

A Dózsa György utcába 30-as zónatábla kihelyezése, a keresztutcákba STOP tábla 

kihelyezése. 

 

2. A forgalomszervezési szakértő bevonásáról a polgármester gondoskodik és amennyiben 

szükségesnek ítéli, a megfelelő intézkedéseket ezt követően megteszi. 

 

3. A forgalomszervezési mérnök bevonását nem igénylő forgalomtechnikai kérdésekkel 

kapcsolatos lakossági bejelentésekre a polgármester válaszol. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: a 2. pont vonatkozásában: 2021.01.13, 

                  a 3. pont vonatkozásában: 2020.12.13.  

 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A forgalomszervezési szakértő bevonása folyamatban van, a határozat határidejét 

meghosszabbítani szükséges 2021.11.30-ra. 

 

197/2020. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 a 185/2020.(X.29.) sz. önkormányzati határozat egységes szerkezetben való módosításáról 

 

Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) 

Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

Ktv.) 46.§ (4) bekezdése alapján a Pomáz Város Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét 



gyakorolva, az önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

A 185/2020. (X.29.) számú önkormányzati határozat 2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„A Képviselő-testület a jelenleg hatályban lévő 2006.évi együttműködési megállapodást 

három hónapos határidővel, egyoldalúan, 2021. január 29. napjával felmondja, az alábbi 

indoklással: 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évben kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatát és módosítását kezdeményezte, az időközben bekövetkezett 

jogszabályi változások érvényesítése, valamint az Önkormányzat és a Polgárőr Egyesület 

koordinált együttműködésének kialakítása érdekében. A Polgárőr Egyesület a kezdeményezést 

elhárította.” 

 

Felelős:     Leidinger István Polgármester              

Határidő: 2021.január 29.                  

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A határozat egységes szerkezetben való módosítása megtörtént. 

 

Z-199/2020 (XI.27.) számú önkormányzati határozat  

a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói tisztségének betöltéséről 

(egységes szerkezetben a 207/2021 (I.07.) számú önkormányzati határozattal)  

 

Pomáz Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 

I. S-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. S (4) bekezdése alapján Pomáz 

Város Önkormányzata képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, valamint a kulturális 

intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 

intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek 

módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményének 

vezetésére Nyári Darinkával 5 év (2020. december 01. napjától- 2025. november 30. 

napjáig.)2 határozott idejű vezetői munkakörre szóló munkaszerződést köt. 

2. Nyári Darinka munkabérét havi bruttó 450.000 forintban határozza meg. A munkáltató 

évente egy havi munkabérnek megfelelő célprémiumot tűz ki az intézményvezető részére. 

3. A munkaszerződés és az egyéb munkaügyi dokumentumok aláírásáról, továbbá az 

intézmény vezető személyének a Magyar Államkincstár rendszerében történő 

átvezetéséről a polgármester gondoskodik. 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2020.12.15. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens 

A munkaszerződés és az egyéb munkaügyi dokumentumok aláírása, továbbá az intézmény 

vezető személyének a Magyar Államkincstár rendszerében történő átvezetése megtörtént. 

 

 

 
2 Kiegészítette: Pomáz Város Polgármesterének 207/2021 (I.07.) számú önkormányzati határozatának 1. pontja. 

Hatályos: 2021.01.07. 



200/2020 (XII.16.) számú Önkormányzati határozat 

 a Pomáz, síkosság mentesítési feladat ellátásnak szervezeti, személyi és tárgyi feltételeinek 

meghatározása 

 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478//2020 (XI.3.) Korm. rendelet 1. § -

ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz 

Város képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és 

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. 

§-a valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. 

(1) bekezdés 2. pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 163/2020 (X.20.) 

számú Önkormányzati határozat 1-3. pontját hatályon kívül helyezi. 

2. Pomáz Város Önkormányzat a só és síkosság mentesítési feladat ellátását a határozat 

mellékletét képező műszaki leírásban foglaltak szerint a jövőben közvetlenül kívánja 

ellátni, azzal, hogy egyes feladatok rész ellátására közreműködő partnereket vesz 

igénybe. 

3. A feladat ellátás tárgyi feltételeit az Önkormányzat biztosítja az alábbiak szerint: 

3.1.  A feladat ellátás céljából a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.-től 2020. március 20. 

napjáig terjedő időszakra havi 2.000.000 forint + ÁFA bérleti díj mellett bérbe veszi a 

SGA-500 forgalmi rendszámú Bochen típusú gépjárművet. 

3.2.  A feladat ellátás céljára biztosítja a YKM-369 forgalmi rendszámú Yanmar típusú traktort. 

3.3.  A hivatkozott gépek tárolására, a gépek karbantartására, a síkosság mentesítéséhez 

szükséges anyagok tárolására és azoknak az eszközökre való feltöltésére vonatkozó 

feladatokat külső vállalkozó bevonásával látja el. 

3.4.  A síkosság mentesítési anyagok beszerzéséről is az Önkormányzat gondoskodik. 

4. A feladat ellátáshoz tartozó humán erőforrás és az ahhoz kapcsolódó szervezési 

feladatinak biztosítása: 

4.1.  A síkosság mentesítési feladatok ellátásához szükséges humán erőforrás, valamint a 

kapcsolódó szervezési feladatok ellátásával külső vállalkozó bevonásával folytatja le. 

5. A 3.3. és 3.4. pont szerinti Beszerzési eljárások lefolytatásáról a Polgármester gondoskodik. 

6. A 3.1 a 3.4. és 4.1 pont szerinti szerződések megkötéséről szintén a Polgármester gondoskodik.  

7. Az Önkormányzat tulajdonában lévő útszóróanyag készletnek, az új tárolási helyre történő 

átszállításáról az ehhez kapcsolódó beszerzési eljárásáról is a Polgármester gondoskodik. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2020.12.20. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A beszerzési eljárások lefolytatása, a szerződések megkötése és a síkosságmentesítési feladatok 

megtörténtek. 

 

201/2020. (XII.16.) önkormányzati határozat 

közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról 

  

Pomáz Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Kormányrendelet 

1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az önkormányzatnak a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. pontjában rögzített 

feladatkörében az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Hungast Vital Kft-vel a közétkeztetési feladatok ellátására 

vonatkozóan kötött közbeszerzési szerződés időtartamát az e tárgyban folyamatban lévő közbeszerzési 

eljárás lezárultáig, de legfeljebb 2021. január 31. napjáig meghosszabbítja. 

 

2. Az 1. pont szerinti szerződésmódosításról szóló, jelen határozat mellékletét képező okirat 

aláírásáról a polgármester gondoskodik. 



 

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: 2020. december 17. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Pénzügyi Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Pénzügyi Osztály 

 

A szerződésmódosításról szóló okirat aláírása megtörtént. 

 

202/2020 (XII.16.) számú önkormányzati határozat 

 a Pomáz, Beniczky utca 35. 1453/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásának lehetőségére vonatkozóan 

 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478//2020 (XI.3.) Korm. rendelet 1. § -

ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz 

Város képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata megvizsgálja a Pomáz, Beniczky u. 35. 1453/1 hrsz.-ú 2448 m2 

nagyságú ingatlan megvásárlásának a lehetőségét. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzata megvizsgálja a hivatkozott ingatlant tulajdonló Pomáz Kft. 

(cím: 2013 Pomáz, Beniczky u. 36, cégjegyzékszám: 1309 091207) megvásárlásának a 

lehetőségét. 

 

3. Az 1. és 2. pontban említett ingatlan, valamint cég beszerzéséről és a döntések előkészítéséről 

a polgármester gondoskodik. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2021.01.28. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A cég beszerzése, megvásárlása, a döntések előkészítése és meghozatala megtörtént. 

 

203/2020 (XII.16.) számú önkormányzati határozata 

a 1112.j. Szentendre-Pomáz összekötő út 0+627 – 3+172 km sz. közötti szakasz felújításával 

érintett Pomáz belterület 2742 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában az országos közúttal érintett 

2742/1 hrsz-ú ingatlanrész önkormányzati ingatlanról történő leválasztására és állami 

tulajdonba adásáról 

(egységes szerkezetben a 139/2021(VI.11) számú önkormányzati határozattal) 

Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI03.) 

Kormányrendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: 

Katv. tv.) 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz Város Képviselőtestületének feladat- és hatáskörében 

eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 4. § (1) f) pontja alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

1. Az Önkormányzat egyetért a 1112.j. Szentendre-Pomáz összekötő út 0+627 – 3+172 km sz. 

közötti szakasz felújításával érintett Pomáz belterület 2742 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 

2472/1 helyrajzi számú az „országos közút” ingatlanrésznek a határozat mellékletét képező 

107/2020 munkaszámú telekalakítási vázrajznak megfelelően az önkormányzati ingatlanról 

való leválasztásával és állami tulajdonba vételével. 

2. Az 1. pont szerinti döntésből fakadó feladatok lebonyolításáról és a szükséges 

jognyilatkozatokat megtételéről a polgármester gondoskodik. 

3. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés költségeit Pomáz Város Önkormányzata viseli. 



4. 3A jelenlegi – változás előtti – (2742) helyrajzi számú ingatlanból a változást követően a 

(2742/1) helyrajzi számú ingatlan kerül állami tulajdonba, a (2742/2) helyrajzi számú, 

(2742/3) helyrajzi számú, (2742/4) helyrajzi számú, (2742/5) helyrajzi számú és a (2742/6) 

helyrajzi számú ingatlanok az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe 

kerülnek. 

   

 

Felelős: 1.pont vonatkozásában: Leidinger István Polgármester  

Határidő:  2020. december 31. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály  

 

A határozat végrehajtása folyamatban van, határidejének meghosszabbítása szükséges 

2021.12.31-re. 

 

206/2020 (XII.30.) számú önkormányzati határozat 

a Hősök tere 2. 29. hrsz. alatti ingatlan hasznosítására a vonatkozó pályázati kiírásáról 

(„Szlovák-ház”) szóló 176/2020 (X.29.) önkormányzati határozat módosításáról 

 

Pomáz Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 

(XI.3.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

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

bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§- a valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- a és az Önkormányzat tulajdonában 

álló lakások és nem lakáscélú helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015 

(V.20) rendelet 35 §. (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A 176/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat (továbbiakban: Határozat) mellékletét 

képező a pályázati felhívás (továbbiakban: Felhívás) I. 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 

 

„4. Az ingatlan jelenlegi állapota, felszereltsége: 

A helyiségek falai vakoltak, mésszel festettek. A festés felújítást igényel. Az épület tetőzetéről lefolyó 

és az épület körül időszakonként összegyűlő csapadékvíz elvezetése nem megfelelő kialakítású, így a 

felújítás keretében gondoskodni kell a megfelelő csapadékvíz elvezetés műszaki kialakításáról. A 

külső vakolat hiányos. A tető fedése a tetőgerendák állapota megfelelő, 2019. évben felújított. A 

helyiségek padlózata PVC, illetve beton. Vizes helyiségek rossz állapotúak, használati szempontból 

rossz elosztásúak, teljes felújításra szorulnak (új vezetékek beépítése, szaniterek cseréje, új burkolások 

szükségesek). Az épület önálló közmű-bekötésekkel rendelkezik (ivóvíz, elektromos áram), kivétel ez 

alól a csatorna, amelynek elvezetése jelenleg a szomszédos épülethez tartozó átemelő aknán és 

szivattyún keresztül történik. Az épület fűtése részlegesen megoldott (gázfűtés radiátorral, másik 

épületrész épített kéménnyel rendelkezik). Az ajtók és (fa)ablakok rosszul záródnak, így javításra, 

illetve cserére szorulnak. „ 

 

2. A Felhívás I. 5. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

 

„A Felhívás 1. számú adatlapján „Minimális vállalás, kötelezettségek:” közt szereplő kötelezően 

elvégzendő felújításokkal, munkálatokkal kapcsolatban a Bérbeadónak a Bérlővel szemben 

megtérítési kötelezettsége nem keletkezik.” 

 

3. A Felhívás I. 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„8. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. év február 1. nap 12 óra.” 

4. A Felhívás II. 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„3. A bérlő feladata, az épület teljes felújításhoz, valamint a tevékenységével összefüggésben 

 
3 Megállapította: Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének 139/2021(VI.11) számú határozatának 1.pontja. 

Hatályos: 2021.VI.11-től. 



szükséges hatósági és szakhatósági engedélyek beszerzése, illetve a tevékenység gyakorlásához 

szükséges felújítása, berendezése, felszerelése saját költségén. A 29 hrsz.-ú ingatlan 917 m2-es 

telkének, udvari részének karbantartása, tisztántartása, kaszálása a 30 hrsz.-ú ingatlanon levő 

műemlék épületben a kiállítás látogatásának, múzeumpedagógiai foglalkozások, helytörténeti és 

hagyományőrző programok támogatása, a mosdók használatának biztosítása.” 

 

5. A Felhívás IV. 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„2.  Ideje: 2021. év február 4. napja 12:00 óra 

Helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal 

2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. 

I. emelet Nagyterem” 

6. A Felhívás VI. 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„3. A kiíró legkésőbb 2021. év február 18. napjáig elbírálja az ajánlatokat és dönt a pályázat 

eredményéről. E határidőt a kiíró egy ízben legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja.” 

 

 

7.  VII. pontja az alábbi 4. és 5. ponttal egészül ki: 

 

„4. A pályázati felhívás 1. számú adatlapján szereplő minimális vállalásokat a bérleti szerződés első 2 

évében kell megvalósítani, az első bérleti év végére 50% készültségi fok elérésével. Amennyiben az 

előbbi követelmények nem teljesülnek, az Önkormányzat jogosult azonnali hatállyal felmondani a 

bérleti szerződést. 

5. A bérleti díj 30 napon túli elmaradása esetén az Önkormányzat jogosult azonnali hatállyal 

felmondani a bérleti szerződést.” 

 

8. A Felhívás 1. számú adatlapján „Minimális vállalás, kötelezettségek:” kezdetű felsorolás az 

alábbi két francia bekezdéssel egészül ki: 

„- A szennyvízelvezetés szakszerű megoldása csatornabekötés kialakításával,  

- A tetőzetről lefolyó és az épület körül időszakonként összegyűlő csapadékvíz elvezetése.” 

 

9. A Felhívás 1. számú adatlapján „Minimális vállalás, kötelezettségek:” kezdetű felsorolásának 

„-A 29 hrsz-ú ingatlan …” kezdetű eleme helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

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

a 30 hrsz.-ú ingatlanon levő műemlék épületben a kiállítás látogatásának, múzeumpedagógiai 

foglalkozások, helytörténeti és hagyományőrző programok támogatása, a mosdók használatának 

biztosítása. 

 

10. Hatályát veszti a Határozat 4. és 5. pontja 

 

11. A jelen határozatba foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Felhívás közzétételéről a 

polgármester gondoskodik 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2020.december 29. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztés és Városüzemeltetési Osztály 

 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Felhívás közzététele megtörtént 

 

1/2021 (I.07.) számú önkormányzati határozat 

a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói tisztségének betöltéséről szóló 

Z-199/2020 (XI.27.) számú önkormányzati határozat módosításáról 

 

Pomáz Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 

I. S-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. S (4) bekezdése alapján Pomáz 

Város Önkormányzata képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, valamint a kulturális 



intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 

intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek 

módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata, a Z-199/2020 (XI.27.) számú önkormányzati határozat 1. 

pontját az alábbival egészíti ki: 

„(2020. december 01. napjától- 2025. november 30. napjáig.)” 

 

2. A módosított határozat tartalmáról, a Magyar Államkincstár tájékoztatásáról a Polgármester 

gondoskodik. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021.01.07. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens 

A döntésről a Magyar Államkincstár tájékoztatása a határozat megküldésével megtörtént. 

2/2021 (I.14.) önkormányzati határozat 

 Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 

 

Pomáz város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rend. 1.§-

ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

felhatalmazás alapján a Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében 

eljárva az Alaptörvény 32. Cikk. (1) f) pontjában rögzített hatáskörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési koncepcióját jóváhagyja 

2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetését az 1. pont szerinti koncepcióban foglaltak és a 

vonatkozó, az Országgyűlés által elfogadott jogszabályok alapján rendeli elkészíteni.  

3. A határozat mellékletét képező Tervezési körirat kibocsátásáról a polgármester gondoskodik. 

 

Határidő: 2021.január 14. 

Felelős: Polgármester 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Pénzügyi Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Pénzügyi Osztály 

 

A Tervezési körirat kibocsátása megtörtént. 

5/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozat 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi Munkatervének jóváhagyásáról 

Pomáz város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rend. 1.§-

ban kihirdetett veszélyhelyzetre 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-testület feladat- és hatáskörét 

gyakorolva az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja a 

Képviselő-testület 2021. évi Munkatervét. 

2. A Képviselő-testület 2021. évi Munkatervének közzétételéről a Polgármester gondoskodik. 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2021.01.14. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz:      Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 



A Képviselő-testület 2021. évi Munkatervének közzététele megtörtént. 

6/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozat 

A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására vonatkozó szabályozási 

koncepció jóváhagyásáról 

Pomáz város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rend. 1.§-

ban kihirdetett veszélyhelyzetre 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-testület feladat- és hatáskörét 

gyakorolva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) 

bekezdésében és 48. § (4) bekezdésének d), e) és f) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, valamint 

a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésében és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a zajvédelem 

helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására vonatkozó szabályozási koncepciót. 

2. A beérkező javaslatok tükrében a rendelet tervezet elkészítéséről a Polgármester gondoskodik. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021.01.28. 

Végrehajtásban közreműködik: Dr.Tóth Ibolya aljegyző, EMLA Egyesület 

                                                       Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz:      Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A Zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotásra, kihirdetésre került 2021.V.26-

án. 

 

7/2021 (I.14.) számú Önkormányzati határozat 

a Pomáz város közvilágítás rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó döntésről 

 

 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Korm. rendelet 1. § -

ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz 

Város képviselő testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) b) 

és pontjában meghatározott hatáskörében eljárva valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) 2. pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a város közvilágítási 

hálózatát15 éves ESCO finanszírozási konstrukció keretein belül kívánja korszerűsíteni 

és bővíteni. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert készüljön 

előterjesztés a bíráló bizottság felállítására, valamint a közbeszerzési szakértelmet 

biztosító akkreditált közbeszerzési szakértő kijelölésére. 

 

3. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy az indikatív ajánlatok beszerzését követően készüljön előterjesztés a 

közbeszerzési eljárás típusának meghatározására. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2021.02.15. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

Az indikatív ajánlatok beszerzésre kerültek, az eljárás típusának meghatározása folyamatban 

van. A határozat határidejét meghosszabbítani szükséges 2021.12.31.-re. 



8/2021 (I.14.) számú Önkormányzati határozat 

Pomáz, Kökény utca és annak környezetében lévő, magasabban fekvő, a Kökény utca felé lejtő 

közterületeken összegyűlő csapadékvíz elvezetésére vonatkozó koncepció kidolgozására 

Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI03.) 

Kormányrendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: 

Katv. tv.) 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz Város Képviselőtestületének feladat- és hatáskörét 

gyakorolva, az önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1. Az Önkormányzat egyetért azzal, hogy a Pomáz, Kökény utca és annak környezetében lévő, 

magasabban fekvő, a Kökény utca felé lejtő közterületeken összegyűlő csapadékvíz 

elvezetésének műszaki megoldása ügyében arra jogosultsággal rendelkező vízügyi mérnök 

kerüljön bevonásra. A javaslat elkészítéséhez felhasználandó a KÉSZ Közmű és Energetikai 

Tervező Kft. (1016 Budapest, Naphegy utca 26.) szám alatti cég által készített Pomáz felszíni 

vízrendezési és csapadékvíz elvezetési megnevezésű tanulmányterv. 

Felelős: Leidinger István Polgármester  

Határidő: 2021. február 28. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály  

Az ingatlan-nyilvántartás, valamint a természetbeni telekhatárok jelentős mértékben eltérnek. A 

határozat határidejének meghosszabbítani szükséges 2022.07.30.-ra. 

 

9/2021 (I.14.) számú Önkormányzati határozat 

A Pomázi Települési Értéktár 2020. második félévi beszámolójának elfogadásáról 

 

Pomáz város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rend. 1.§-

ban kihirdetett veszélyhelyzetre 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-testület feladat- és hatáskörében 

eljárva, a 2012. évi XXX. számú, a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvény 3.§. 

(4). bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint Pomáz Város Önkormányzata és a Pomáz Barátai 

Társaság között létrejött együttműködési megállapodás 2.b.) pontja alapján az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata a határozat mellékletét képező Pomázi Települési 

Értéktár 2020. második félévi beszámolóját elfogadja. 

 

2. A Polgármester a döntésről - jelen határozat megküldésével – a Pomázi Értéktár Bizottság 

elnökét tájékoztatja. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2021.01.14. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz:      Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A döntésről, a határozat megküldésével, a Pomázi Értéktár Bizottság elnökének tájékoztatása 

megtörtént. 

 

10/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozat 

Pomáz, „Goethe köz útfelületének felújítására a Goethe köz és Goethe utca kereszteződésétől a 

Goethe köz 1462 helyrajzi számú ingatlan nyugati telekhatáráig” 

 

 

Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI03.) 

Kormányrendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: 



Katv. tv.) 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz Város Képviselőtestületének feladat- és hatáskörét 

gyakorolva, az önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Az Önkormányzat egyetért azzal, hogy a Pomáz, Goethe köz útfelületének felújításához - 

a Goethe köz és Goethe utca kereszteződésétől a Goethe köz 1462 helyrajzi számú 

ingatlanok közötti közterület útfelületének felújítására vonatkozó meghívásos beszerzési 

eljárásban az első helyen Bola 95 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2000 

Szentendre, Rózsa utca 14.) ajánlatát fogadja el 2.844.760 Ft egyösszegű vállalkozói 

díjjal. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a jelen 

határozatnak megfelelő vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: 2. pont vonatkozásában: Leidinger István Polgármester  

Határidő: Vállalkozói szerződéskötés határideje 2021. január 31.          

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A vállalkozói szerződés mindkét fél részéről aláírásra került. 

12/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozat 

A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2021. évi beiratkozási rendjének meghatározásáról 

 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rend. 1.§-

ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

felhatalmazás alapján a Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 

gyakorolva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdésének b) pontja 

alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A 2021/2022. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját az alábbiak szerint 

határozza meg: 

2021. április 28. – 2021. április 29.  

 

2. Pomáz Város Önkormányzat legkésőbb 2021. március 26-ig az óvodai beiratkozás 

rendjéről hirdetményt tesz közzé honlapján, illetve helyben szokásos módon.  

 

3. A bölcsődei felvétel rendjéről az Intézményvezető bocsájt ki tájékoztatót.  

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

    Szalontai Katalin Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Intézményvezető 

Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2021. február 15. 

       2. pont vonatkozásában: 2021. március 26. 

A határozat végrehajtásban közreműködik:  

Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásról jelentést tesz:  

Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

Intézményvezető tájékoztatása a döntésről a határozat megküldésével megtörtént. Pomáz Város 

honlapján a hirdetmény közzététele megtörtént. 

13/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozat 

a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde intézményeinek a nyári zárva tartásának elfogadásáról 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rend. 1.§-

ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

felhatalmazás alapján a Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 



gyakorolva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdésének b) pontja 

alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Hétszínvirág Óvoda és a Mesevölgyi Tagóvoda 

intézményegységeiben a nyári zárva tartás időpontja: 2021.06.14. – 2021.07.16. napjáig 

tart. Ebben az időszakban az ügyeletet ellátó óvodák: a Napsugár Tagóvoda, a Mesevár 

Tagóvoda és a Mesedombi Tagóvoda. 

 

2. A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Napsugár Tagóvoda, Mesevár Tagóvoda és 

Mesedombi Tagóvoda intézményegységeiben a nyári zárva tartás időpontja: 2021.07.19. – 

2021.08.19. napjáig tart. Ebben az időszakban az ügyeletet ellátó óvodák: a Pomázi 

Hétszínvirág Óvoda és a Mesevölgyi Tagóvoda. 

 

3. A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Templom téri Bölcsőde intézményegységében a 

nyári zárva tartás időpontja: 2021.07.01.-2021.07.30 napjáig tart, a Béke utcai Bölcsőde 

intézményegységében a nyári zárva tartás időpontja: 2021.08.02.-2021.08.31. napjáig tart. 

 

4. A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az óvodai 

intézményegységek és a bölcsődei intézményegység nyári zárva tartásáról 2021. február 

15. napjáig tájékoztassa a helyben szokásos módon a szülőket. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

    Szalontai Katalin Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Intézményvezető 

Határidő: 2021. február 15. 

A határozat végrehajtásban közreműködik:  

Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásról jelentést tesz:  

Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

Az Intézményvezető tájékoztatása a döntésről a határozat megküldésével megtörtént 

 

14/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozat 

a 2021/2022. tanévre vonatkozó Pomáz Város területén az általános iskolai körzethatárok 

tervezetének véleményezéséről 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rend. 1.§-

ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

felhatalmazás alapján a Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 

gyakorolva a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24.§ (1a) bekezdése alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Váci Tankerületi Központnak a Pomáz Város területén az 

általános iskolai körzethatárok 2021/2022. tanévre vonatkozó – határozat 1.sz. mellékletét 

képező – tervezetében (továbbiakban: tervezet) a Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola 

Deutsche Nationalitäten Grundschule Pomáz 2013 Pomáz Beniczky utca 53. felvételi körzetét 

kiegészíteni javasolja az alábbiak szerint: „Közép major”.   

 

2. Pomáz Város Önkormányzata a Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnázium 2013 Pomáz 

Iskola u. 2. és a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola 2013 Pomáz Mátyás király u. 2. 

felvételi körzetének Csobánka községre történő kiterjesztésével kapcsolatosan az alábbi 

véleményt alakította ki: Pomáz Város Önkormányzata nem támogatja a Tankerület 

elképzelését a tekintetben, hogy a  Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnázium és a 

Pomázi Mátyás Király Általános Iskola körzethatárát Csobánka községre is kiterjessze. 

 

3. Váci Tankerületi Központot Pomáz Város Önkormányzatának a tervezet véleményéről – jelen 

határozat megküldésével – a polgármester értesíti. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021. február 15. 



A határozat végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A Váci Tankerületi Központ tájékoztatása a döntésről a határozat megküldésével megtörtént. 

 

15/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozat 

a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2013 Pomáz, Béke utca 9. szám alatti tagintézményi 

bölcsőde működési engedélyeztetési eljárásának megindításához szükséges döntések 

meghozatala tárgyában   

 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Korm. rendelet 1. § -

ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz 

Város képviselő testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) 

b) és pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§ (1) bekezdésének d.) pontja alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő -testülete a jelen határozat 1. számú mellékletében 

foglalt tartalommal a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2013 Pomáz, Béke utca 9. szám 

alatti tagintézményi bölcsőde vonatkozásában a szakmai programot elfogadja. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 2. számú mellékletében 

foglalt tartalommal a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2013 Pomáz, Béke utca 9. szám 

alatti tagintézményi bölcsőde vonatkozásában a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

 

3. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a  

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2013 Pomáz, Béke utca 9. szám alatti tagintézményi 

bölcsőde vonatkozásában a működési engedély iránti kérelmet, valamint a nyilatkozatokat az 

engedélyező hatósághoz (Pest Megyei Kormányhivatal) nyújtsa be. 

 

4. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 

2013 Pomáz, Béke utca 9. szám alatti tagintézményi bölcsőde vonatkozásában a 

munkavállalói létszámot a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

 

5. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 

2013 Pomáz, Béke utca 9. szám alatti tagintézményi bölcsőde vonatkozásában felkéri a 

Jegyzőt, hogy a munkavállalói létszámot az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet-

tervezetbe építse be, a jelen határozat 3. számú melléklete alapján. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021.február 15. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2013 Pomáz, Béke utca 9. szám alatti tagintézményi 

bölcsőde a működési engedélyt megkapta, megnyitása megtörtént. 

16/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozat 

a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményének átszervezéséről  

Pomáz Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 

1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz 

Város Önkormányzata képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, valamint a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

78/J. § (1)-(3) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy az intézmény telephelyeként 

bejegyzésre kerüljön a Pomázi Helytörténeti Gyűjtemény (tájház), melynek címe: 2013 



Pomáz, Kossuth Lajos utca 48., valamint az intézmény alaptevékenysége egészüljön ki a 

közérdekű muzeális kiállítóhely tevékenységgel. 

 

2. A Polgármester gondoskodik az Emberi Erőforrások Minisztériumának, illetve a 

Közművelődési Kerekasztal véleményének beszerzéséről, majd a beérkezett 

véleményekről tájékoztatja Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testületét. 

 

3. A Polgármester kezdeményezi a közérdekű muzeális kiállítóhely működési engedély 

kiadására vonatkozó engedélyeztetési eljárás megindítását, továbbá a Pomázi Művelődési 

Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést.  

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2. pont vonatkozásában: 2021. február 1. 

       3. pont vonatkozásában: 2021. március 1. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A döntésről a Magyar Államkincstár tájékoztatása a határozat megküldésével megtörtént. 

17/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozat 

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője részére célfeladatok meghatározása 

tárgyában   

 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Korm. rendelet 1. § -

ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz 

Város képviselő testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) 

b) és pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. 

évi I. törvény 207.§ (2) bekezdése alapján alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. számú mellékletében 

foglalt tartalommal határozza meg a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetője részére célfeladatként. 

 

2.  Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a   

célfeladatokról az intézményvezetőt tájékoztassa. 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő:2021. január 31. 

Végrehajtásban közreműködik: Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens 

Végrehajtásról jelentést tesz: Polgármester 

 

Az Intézményvezető tájékoztatása a döntésről a határozat megküldésével megtörtént 

 

18/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozat 

a Pomázi zenekastély Nonprofit Zrt. ügyvezetője részére célfeladatok meghatározása tárgyában 

 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Korm. rendelet 1. § -

ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz 

Város képviselő testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) 

b) és pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvényről szóló 3:112.§ (1) bekezdése alapján, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 207.§ (2) bekezdése alapján alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. számú mellékletében 

foglalt tartalommal határozza meg a Pomázi Zenekastély Nonprofit Zrt. ügyvezetője 

részére célfeladatként. 

 



2.  Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a gazdasági 

társaság ügyvezetőjével közölje a célfeladatokat. 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő:2021. január 31. 

Végrehajtásban közreműködik: Aljegyző 

Végrehajtásról jelentést tesz: Polgármester 

 

Az Ügyvezető tájékoztatása a döntésről a határozat megküldésével megtörtént 

 

19/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozat 

a nem közművel összegyűjtött szennyvíz elszállítására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról 

és új beszerzési eljárás lefolytatásáról 

 

Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) 

Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

Katv. tv.) 46.§ (4) bekezdése alapján a Pomáz Város Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét 

gyakorolva, az önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b.) pontjában, a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1) bekezdésében és 44/G. §-ában foglalt 

feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

 1.  A Pomáz Város Önkormányzata a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2019. június 

21. napján kelt, Pomáz településen a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

ideiglenes begyűjtésének ellátása tárgyában kelt közérdekű szolgáltató kijelölő határozatában 

meghatározottak alapján a „SILVANUS” Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társasággal (székhelye: 2014 Csobánka, Kossuth Lajos utca 6/b.) 2020. január 

29. napján megkötött közszolgáltatási szerződést 2021. június 19. napjáig meghosszabbítja, és 

felkéri a polgármestert a szerződés módosításáról szóló - jelen határozat mellékletét képező - 

dokumentum aláírására. 

 

2.  A polgármester gondoskodik - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/G. §-

ában foglaltak szerint - a közszolgáltatás ellátására vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatásáról 

oly módon, hogy az új közszolgáltatási szerződés 2021. június 20. napján hatályba léphessen. 

 

Határidő: 1. pont szerinti szerződéskötésre: 2021. 02.01. 

                  2. pont szerinti beszerzési eljárás megindítására 2021. 03. 01. 

Felelős: Leidinger István polgármester 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A szerződés módosításáról szóló dokumentum mindkét fél által aláírásra került, a beszerzési 

eljárás eredménytelen lett. 

20/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozat 

 A Krug Művészeti Egyesülete által felajánlott Nikola Tesla emlékmű elfogadására és 

anyagköltség vállalásáról 

Pomáz Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Kormányrendelet 

1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Pomáz Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a képviselő-testületnek és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 13. § (1) 1. 

pontjában és 42. § (8) alapjában rögzített jogkörében az alábbi határozatot hozza: 

 



1. Pomáz Város Önkormányzata elviekben egyetért azzal, hogy a Krug Művészeti Egyesület 

által Pomázon történő elhelyezésre felajánlott, Zoran Ivanović által alkotott Nikola Tesla 

mellszobrot - az előállítása során felmerült 500.000.- forintos anyagköltség megtérítése mellett 

- elfogadja. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzata felkéri a Polgármestert, hogy  

 

a) az 1. pont szerinti szerződés tervezetét készítse elő,  

b) a főépítész, a KOSB tagjai, továbbá a tárgyban érintett civil szervezetek bevonásával 

tegyen javaslatot – a várható költségekre is kitérve - a szobor elhelyezésének helyére, 

és környezetének kialakítására, 

és terjessze azokat jóváhagyásra a képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2020. február 25. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A határozat végrehajtása folyamatban van, határidejének meghosszabbítása szükséges 

2021.10.31-re. 

21/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozat 

 A Hősök tere 2. szám alatti ingatlan többlethasználati díjának megállapításához kapcsolódó 

döntésről 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 

1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz 

Város Önkormányzata képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, az Önkormányzat 

tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről 

szóló 15/2015. (V.20) önkormányzati rendelete alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata az Archaikon Bt részére bérbe adott 2013 Pomáz, Hősök tere 2. 

szám 29 hrsz. alatt található ingatlan használati díjának összegét 2020.04.21.-2021.09.24. 

időszakra vonatkoztatva 15.000, - Ft/hó, azaz összesen 75.000, - Ft összegben állapítja meg. 

 

2. A Polgármester a döntéséről jelen határozat megküldésével értesíti az Archaikon Bt 

képviselőjét. 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021.02.15. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály,                   

Pénzügyi Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

Az Archaikon Bt. képviselőjének tájékoztatása a döntésről a határozat megküldésével 

megtörtént. 

22/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozat 

 a Pomáz, 790/6 hrsz.-ú 123 m2 nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való 

elfogadásáról 

omáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478//2020 (XI.3.) Korm. rendelet 1. § -

ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz 

Város képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) 

b) és pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 5. §-a valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 



(Mötv.) 107. §-a és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012 

(IV.25) rendelet 9. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata, a kialakuló Pomáz, belterület 790/6 hrsz.-ú 123 m2 kivett 

helyi közút megnevezésű ingatlant Fülöp Mihály                            lakostól ajándékként 

elfogadja, az ajándékozással kapcsolatos ügyvédi és ingatlan nyilvántartásba való bejegyzési 

költségeket vállalja. 

 

2. Az ajándékozási szerződést aláírásáról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásáról 

a Polgármester gondoskodik. 

 

3. Pomáz Város Önkormányzata, a kialakuló belterület Pomáz, 790/6 hrsz.-ú 123 m2 

nagyságú területet, kivett helyi közúttá minősíti, valamint a kivett helyi közút megnevezésű 

ingatlant, forgalomképtelen törzsvagyonba helyezi. 

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2021.02.25. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

Az ajándékozási szerződés mindkét fél által aláírásra került és a Földhivatalnak való 

megküldése megtörtént. 

 

23/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozat 

 Pomáz Város Önkormányzata és a település Német Nemzetiségi Önkormányzata közötti 

módosított együttműködési megállapodás jóváhagyására 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478//2020 (XI.3.) Korm. rendelet 1. § -

ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz 

Város képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és 

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, Pomáz Város Önkormányzata, másrészről a Pomázi 

Német Nemzetiségi Önkormányzat, harmadrészről a Pomázi Polgármesteri Hivatal együttműködési 

megállapodásának VIII. Záró rendelkezésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Pomáz Város 

Önkormányzat közötti a határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt együttműködési megállapodást 2021.01.31. napjával jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás 

aláírására.  

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021.02.05. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A módosított együttműködési megállapodás mindkét fél által aláírásra került. 

24/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozat 

 Pomáz Város Önkormányzata, a Pomázi Polgármesteri Hivatal és a település Szerb Nemzetiségi 

Önkormányzata közötti módosított együttműködési megállapodás jóváhagyására 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478//2020 (XI.3.) Korm. rendelet 1. § -

ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz 

Város képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és 

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, Pomáz Város Önkormányzata, másrészről a Pomázi 



Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, harmadrészről a Pomázi Polgármesteri Hivatal együttműködési 

megállapodásának VIII. Záró rendelkezésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület a Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat és Pomáz Város 

Önkormányzat közötti a határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt együttműködési megállapodást 2021.01.31. napjával jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás aláírására.  

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021.02.05. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A módosított együttműködési megállapodás mindkét fél által aláírásra került. 

25/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozat 

 Pomáz Város Önkormányzata, a Pomázi Polgármesteri Hivatal és a település Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata közötti módosított együttműködési megállapodás jóváhagyására 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478//2020 (XI.3.) Korm. rendelet 1. § -

ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz 

Város képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és 

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, Pomáz Város Önkormányzata, másrészről a Pomázi 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat, harmadrészről a Pomázi Polgármesteri Hivatal együttműködési 

megállapodásának VIII. Záró rendelkezésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület a Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Pomáz Város 

Önkormányzat közötti a határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt együttműködési megállapodást 2021.01.31. napjával jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás aláírására.  

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021.02.05. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A módosított együttműködési megállapodás mindkét fél által aláírásra került. 

26/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozat 

 használatba adási szerződés jóváhagyásáról a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonát képező 

664 hrsz. ingatlan vonatkozásában 

 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Korm. rendelet 1. § -

ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz 

Város képviselő testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) 

b) és pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) 3. és 7. pontja, valamint az 

önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (IV.25.) önkormányzati 

rendelet alapján az alábbi határozatot hozza: 



1. Pomáz Város Önkormányzata, a kizárólagos tulajdonát képező a pomázi ingatlan 

nyilvántartásban 664 hrsz.-on bejegyzett természetben a Pomáz, Beniczky u. 2. szám alatt 

található ingatlan tornaszoba melletti helyiségét, 2021. február 01. napjától 2021. december 

31. napjáig terjedő határozott időre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7) pontja szerint közfeladat 

ellátására tekintettel a Sashegyi Sándor Alapítvány (székhely: 2013 Pomáz, Iskola u. 2., 

adószám: 19180818-1-13, nyilvántartási szám: 13-02-0000302, képviseli: Kapin Györgyné 

elnök) térítésmentes használatába adja, az Alapítvány keretei közt működő Kevély 

Táncegyüttes ruhának tárolása céljából. 

 

2. Az 1. pont szerinti – jelen határozat mellékletét képező - használati szerződés megkötéséről a 

polgármester gondoskodik. 

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021. február 01. 

Végrehajtásban közreműködik:  

- Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

- Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A használati szerződés mindkét fél által aláírásra került. 

28/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozat 

Pomáz Város Önkormányzat hozzájárulásáról a Pomáz, Bolyai utca 2. alatti, 3040 hrsz telek 

beépítési kötelezettségének törlése tárgyában 

 

Pomáz Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 

(XI.3.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

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

bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§- a valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- a alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomáz, Bolyai utca 2. szám alatti, 3040 

helyrajzi számú beépítetlen telek ingatlan vonatkozásában fennálló beépítési kötelezettség 

törléséhez – a telek értékesítése érdekében - hozzájárul.  

 

2. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a Pomáz, Bolyai utca 2. 

szám alatti, 3040 helyrajzi számú beépítetlen telek ingatlan vonatkozásában a fennálló beépítési 

kötelezettség törlésére vonatkozó hozzájárulás kiadására a telek-tulajdonos számára. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021.március 31. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztés és Városüzemeltetési Osztály 

A hozzájárulás kiadása a telek-tulajdonos részére megtörtént. 

29/2021 (I.29.) számú önkormányzati határozat 

A közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában közbeszerzés elbírálására 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rend. 1.§-

ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 



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

felhatalmazás alapján a Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 

gyakorolva a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (3) a pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata megállapítja, hogy a Hungast Vital Kft. (1119 Budapest, 

Fehérvári út 85.) ajánlattevő benyújtott ajánlata alapján érvényes ajánlatot tett, mely a Kbt. 

76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányú ajánlat is egyben. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzata megállapítja, hogy az eljárás eredményes. 

 

3. Pomáz Város Önkormányzata megállapítja, hogy Hungast Vital Kft. (1119 Budapest, 

Fehérvári út 85.) ajánlattevőt az eljárás nyerteseként hirdeti ki. 

 

4. Pomáz Város Önkormányzata a vállalkozási szerződés megkötését a Hungast Vital Kft. 

(1119 Budapest, Fehérvári út 85.) ajánlattevővel teszi meg. 

 

5. Az ajánlattevő értesítéséről, közbeszerzési eljárást koordináló megbízott cégen keresztül, azaz 

a GVC Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1141 Budapest, Komócsy utca 5. sz. I. emelet) 

közreműködésével a Polgármester gondoskodik. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. január 29. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztály 

Az ajánlattevő értesítése a közbeszerzési eljárást koordináló megbízott cég közreműködésével 

megtörtént. 

30/2021 (II.03.) számú önkormányzati határozat 

Az ENA Egészséges Nemzetért Alapítvány székhelyhasználatára vonatkozó tulajdonosi 

hozzájárulásról 

 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Korm. rendelet 1. § -

ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz 

Város képviselő testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) 

b) és pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) 3. és 7. pontja, valamint az 

önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (IV.25.) önkormányzati 

rendelet alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata, Pomáz, Kossuth Lajos utca 38/B. számú ingatlan 

tulajdonosaként hozzájárul, hogy az ENA Egészséges Nemzetért Alapítvány az ingatlanban 

székhelyet létesítsen, azt központi, ügyviteli helyeként használja, az ingatlant székhelyként a 

hivatalos irataiban megjelölje, azt a bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse és az ingatlanban a 

határozatokat hirdetményként kifüggessze. 

 

2. A határozat mellékletét képező, a székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat kiállításáról és 

aláírásáról a polgármester gondoskodik. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021.02.05. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 



A székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat kiállítása megtörtént. 

31/2021. (II. 11.) Önkormányzati határozat 

A helyi zajvédelem szabályozásával összefüggő kérdésekről 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz Város képviselő testületének 

feladat- és hatáskörét gyakorolva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint határoz: 

1.  Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

zajrendelet-tervezet indokolását, a 2. számú mellékletét képező zajrendelet-tervezet, valamint 

a 3. számú mellékletét képező hatástanulmány szövegezését véleményezésre bocsájtásra 

alkalmasnak találja. 

2. Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere gondoskodik arról, hogy a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv 

véleményének kikérése céljából, valamint a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak 

tájékoztatásul megküldi a rendelet tervezetet. 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. február 28. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérése megtörtént, valamint a 

szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul a rendelet tervezet megküldésre 

került. 

32/2021. (II.11.) számú költségvetési kitekintő határozat 

Pomáz Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 

1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény, a 2011. évi CXCIV. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, 

valamint a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a következőket határozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a 2021-2024. azaz középtávú gazdálkodása során is kiemelten 

fontosnak tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az önkormányzat 

működőképességének megőrzését a közfeladatok, valamint önként vállalt feladat ellátási 

feltételek biztosítását. 

2.  A Pomáz Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségei 2021-2024. évi várható összegét a határozathoz csatolt táblázat tartalmazza.  

3. A határozat közzétételéről a polgármester gondoskodik. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021.02.16. 

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztály 

                                                        Titkársági, ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztály 

                                                   Titkársági, ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 



A határozat közzététele megtörtént. 

33/2021. (II. 11.) Önkormányzati határozat 

 a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzati támogatási kérelméről 

 

Pomáz Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 

1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. Pomáz Város Önkormányzata támogatja a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökének kérelmét, mely alapján Pomáz Város Önkormányzata 170.000.-Ft-tal támogatja 

Bihari Zoltán: Mi svábok című könyvében Pomáz város német/sváb közössége 4 oldalon való 

megjelenését.  

 

2. Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat az 1. pontban meghatározott feladat költségeinek 

fedezésére 2021. évben 170.000, - Ft, azaz egyszázhetvenezer forint egyszeri, vissza nem 

térítendő támogatást biztosít a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat javára Pomáz Város 

Önkormányzata, a 2021. évi költségvetésének működési célú támogatások államháztartáson 

belülre c. előirányzata szerinti terhére. 

 

3. Jelen határozat mellékletét képező Támogatási szerződés megkötéséről a polgármester 

gondoskodik. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021. február 28. 

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztály 

A támogatási szerződés mindkét fél által aláírásra került. 

   36/2021. (II. 11.) Önkormányzati határozat 

a Pomáz, 935/8 hrsz.-ú 52 m2 nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való 

elfogadásáról 

 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz Város képviselő testületének 

feladat- és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 107. §-a és az 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012 (IV.25) rendelet 9. § 

(1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata, a kialakuló Pomáz, belterület 935/8 hrsz.-ú 52m2 kivett 

helyi közút megnevezésű ingatlant Faháziné Lendvai Szilvia Gabriella 1163 Budapest, 

Tiszakömlő utca 30, valamint Faházi László, 1163 Budapest, Tiszakömlő u. 30. szám alatti 

lakosoktól ajándékként elfogadja, az ajándékozással kapcsolatos ügyvédi és ingatlan 

nyilvántartásba való bejegyzési költségeket vállalja. 

 

2. Az ajándékozási szerződést aláírásáról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásáról 

a Polgármester gondoskodik. 

 

3. Pomáz Város Önkormányzata, a kialakuló belterületi Pomáz, 935/8 hrsz.-ú 52 m2 

nagyságú területet, kivett helyi közúttá minősíti, valamint a kivett helyi közút megnevezésű 

ingatlant, forgalomképtelen törzsvagyonba helyezi. 

besiagi
Kiemelés

besiagi
Kiemelés

besiagi
Kiemelés



 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2020.03.11. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Az ajándékozási szerződés mindkét fél által aláírásra került és a Földhivatalnak való 

megküldése megtörtént. 

37/2021 (II.11.) számú Önkormányzati határozat 

a Pomáz város közvilágítás rendszerének korszerűsítésének tárgyában kiírandó közbeszerzési 

eljárás bíráló bizottság tagjainak a megválasztásáról 

 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz Város képviselő testületének 

feladat- és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (Mötv.) 13. § (1) 2. pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

4. Pomáz Város Önkormányzat a közvilágítás korszerűsítés megvalósításának céljából 

közbeszerzési eljárást folytat le. 

 

5. A Képviselő-testület a 1. pont szerinti közbeszerzési eljáráshoz Bíráló Bizottságot hoz 

létre, amelynek személyi összetételét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

- Bíráló Bizottság elnöke, közbeszerzési szakértelmet biztosító személy: Bálint Gyöngyi, 

akkreditált közbeszerzési szakértő 

- Jogi szakértelmet biztosító személy: dr. Tóth Ibolya 

- Pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Jeszenszkiné Szikra Brigitta 

- Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy: Mármarosi István 

 

6. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy közbeszerzési tanácsadói megbízási 

keretszerződés keretein belül a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását rendelje meg a 

GVC Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-nél. 

 

7. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást dolgozza, ki és 

terjessze azt a képviselő-testület márciusi ülése elé. 

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2021.03.25. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A keretszerződés aláírásra került, az ajánlattételi felhívás kidolgozása folyamatban van. A 

határozat határidejét meghosszabbítani szükséges 2021.10.31-re. 

38/2021. (II.11.) számú önkormányzati határozat 

a Pomáz, Hősök tere 2. szám alatti 29. hrsz-ú alatti ingatlan („Szlovák-ház”) hasznosítására 

vonatkozó pályázati eljárásban Bírálóbizottság létrehozásáról 

 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz Város képviselő testületének 

feladat- és hatáskörét gyakorolva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§- a valamint 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- a és az 

Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú helyiségek bérbeadásának és 



elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015 (V.20) rendelet 35 §. (1) bekezdése alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

1. A Pomáz, Hősök tere 2. szám alatti 29. hrsz-ú alatti ingatlan („Szlovák-ház”) hasznosítására 

vonatkozó pályázati eljárásban beérkezett pályázatok elbírálásának és a döntési javaslat 

kidolgozásának feladatát ellátó Bírálóbizottságot az alábbi személyi összetétellel hozom létre: 

-  Bíráló Bizottság elnöke: Országh István, 

-  Jogi szakértelmet biztosító személy: Dr.Tóth Ibolya aljegyző, 

      - Műszaki szakértelmet biztosító személy: Czékó Gábor, Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzata Városfejlesztési Nonprofit KFT ügyvezetője, településfejlesztő szakember, 

      - Pályázat tárgya szerint szakértelmet biztosító személy: Buzás Miklós Skanzen főépítésze 

és Nyári Darinka, a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 

2. Felkérem a Bírálóbizottságot, hogy a Pályázatok bontását, értékelését a Pályázati felhívásban 

rögzített határidők megtartásával végezze el. 

 

3. Készüljön előterjesztés a Pályázati eljárást lezáró döntés meghozatalára vonatkozóan. 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. február 18. 

Végrehajtásban közreműködik: Bírálóbizottság, 

                                          Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztés és Városüzemeltetési Osztály 

A pályázat elbírálása és kihirdetése megtörtént. 

39/2021 (II.11.) számú Önkormányzati határozat 

 Pomáz város honlapjának megújítására 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021(I.29.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz Város képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi 

CXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:Pomáz Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pomáz Város honlapjának megújítása külső informatikus szakértő 

bevonásával kerüljön elvégzésre. 

1. A Képviselő-testület a honlap megújításával kapcsolatos feladatok elvégzésére a Leader Kft.-t 

bízza meg az árajánlatában szereplő 280.000, -Ft + Áfa azaz 355.600, -Ft bruttó összegért, 

valamint a Weboldal support díját 12.000, -Ft Áfa/hó, azaz 15.240, -Ft/hó bruttó összegért. 

 

2. A honlap megújítására, a szerződésben rögzített összeg fedezete, az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének dologi kiadásai között megtervezésre került. 

 

3. A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat mellékletét képező Leader Kft.-vel kötendő 

szolgáltatói szerződés tervezetet. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester               

Határidő: 2021.03.20. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A szerződés mindkét fél által aláírásra került. 



40/2021 (II.11.) Önkormányzati határozat 

Pomázi Önkéntes Tűzoltósággal fakivágás és gallyazás tárgyában vállalkozási keretszerződés 

megkötéséről 

Pomáz Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 

1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, Pomáz Város Önkormányzat 5/2015 

(IV.8.) számú önkormányzati rendelet 9. sz. függelékét képező beszerzési szabályzat 3.4. a pontja és a 

2015. évi közbeszerzésekről szóló CXLIII. törvény 9 § (1) bekezdés i. pontja alapján az alábbi 

határozatot hozza:  

1.  Az Pomáz Város Önkormányzata vállalkozási keretszerződést köt a Pomázi Önkéntes 

Tűzoltósággal fakivágás és gallyazás tárgyában, határozott időre, 2021.12.31-ig.  

2.  A határozat mellékletét képező szerződéstervezet aláírásáról a polgármester gondoskodik. 

3.  A jelen kötelezettségvállalás fedezete a 2021. évi költségvetési rendelet tervezetében k337 

rovaton megtervezésre került. 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021.02.26.  

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály  

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A szerződés mindkét fél által aláírásra került 

Z-41/2021 (II.11.) számú Önkormányzati határozata 

a Pomáz, Beniczky utca 35. 1453/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására vonatkozóan 

(egységes szerkezetben a 42/2021(II.15.) számú önkormányzati határozattal) 

 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz Város képviselő testületének 

feladat- és hatáskörét gyakorolva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107.§ alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

4. Pomáz Város Önkormányzat egyetért a Pomáz Ipari és Szolgáltató Kft. 100%-os 

üzletrészének megvásárlásával, azzal, hogy:  

 

a) a Kft. tulajdonjogának megszerzése együtt kell járjon a kft. tulajdonában álló 1453/1 

helyrajzi számú (2013 Pomáz, Beniczky u. 35.) ingatlan tulajdonjogának – Kft-n- 

keresztüli közvetett megszerzésével. 

b) a vételár nem lehet magasabb, mint a cég igazságügyi értékbecslő szakértői 

véleményében szereplő összeg, továbbá 

c) 4  a vételár megfizetésére 2 részletben kell sor kerüljön azzal, hogy a két részlet 

esedékessége között 3 hónapnak el kell telnie. 

 

5. Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az 1. pont keretei közt a tárgyalás 

lefolytatásával és felkéri, hogy a tárgyalások sikere esetén az adás-vételi szerződés tervezetét 

terjessze jóváhagyásra a képviselő-testület elé. 

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2021.03.16. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 
4 Módosította: Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere 42/2021 (II.15.) számú Önkormányzati határozatának 

1.pontja.  



Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A szerződés mindkét fél által aláírásra került 

42/2021 (II.15.) számú Önkormányzati határozat 

a Pomáz, Beniczky utca 35. 1453/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó Z-

41/2021. (II.11.) önkormányzati határozat módosításáról 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz Város Képviselő- testületének 

feladat- és hatáskörét gyakorolva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107.§ alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pomáz Város Önkormányzat egyetért azzal, hogy Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének a 

Pomáz, Beniczky utca 35. 1453/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó Z-41/2021. (II.11.) 

önkormányzati határozatának 1. c. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 

 

1. „c. a vételár megfizetésére 2 részletben kell sor kerüljön azzal, hogy a két részlet 

esedékessége között 3 hónapnak el kell telnie.” 

 

2. A határozat egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik. 

 

 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző  

Határidő: 2021.02.15. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A határozat egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 

 

43/2021 (II.16.) számú Önkormányzati határozat 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról 

 

Pomáz Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 

1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény, a 2011. évi CXCIV. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben 

meghatározottak szerint a következőket határozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

költségvetés rendelet-tervezetet véleményezésre bocsájtásra alkalmasnak találja. 

 

2. A honlapon való közzétételről, valamint a beérkező képviselői és állampolgári javaslatok 

tükrében a rendelet-tervezet áttekintését követően a beterjesztésről a Polgármester 

gondoskodik. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021.03.11. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

                                                       Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztály                                                                                                                

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

                                                   Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztály 

A határozat közzététele Pomáz Város honlapján és a rendelet-tervezet beterjesztése megtörtént.                                                 



 

44/2021 (II.16.) számú Önkormányzati határozat 

a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2013 Pomáz, Béke utca 9. szám alatti tagintézményi 

bölcsőde működési engedélyeztetési eljárásának megindításához szükséges    döntések 

meghozataláról szóló 15/2021. (I. 28.) számú Önkormányzati határozat módosításáról 

 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz Város képviselő testületének 

feladat- és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 104. § (1) bekezdésének d.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A 15/2021. (I. 28.) számú Önkormányzati határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 

melléklete lép 

 

2. A határozat egységes szerkezetbe foglalásáról a Jegyző gondoskodik 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2021. február 16. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály és     

Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A határozat egységes szerkezetbe foglalása megtörtént.  

 

46/2021. (III.01.) számú önkormányzati határozat 

 A Művelődési Ház Büféjének hasznosítására kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

feladat-és hatáskörét gyakorolva, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú 

helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015. (V.20) önkormányzati 

rendelete alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata jóváhagyja a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a 

Kell Egy Hely Kft, a 2021.03.01.-2026.02.28. időszakra vonatkozó, büfé üzemeltetése céljából 

kötött bérleti szerződést.  

 

2. A Polgármester a döntéséről jelen határozat megküldésével értesíti a szerződő feleket a 

szerződés elfogadásáról. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021.03.01. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, 

Pénzügyi Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A bérleti szerződés mindkét fél által aláírásra került 

47/2021. (III.01.) számú önkormányzati határozat 

 a Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság belső kontrollrendszerének 

kialakítását és működtetését érintő tájékoztatás elfogadásáról 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 



2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső 

kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet 3.§ alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata jóváhagyja a Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság tájékoztatását és elfogadja, hogy a gazdasági társaság a költségvetési 

szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet szerint teljesíti kötelezettségét a belső ellenőrzés kialakítását és működtetését illetően. 

 

2. A jelen döntésnek megfelelő alapítói határozat aláírásáról a polgármester gondoskodik. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2021.03.24. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

A belső kontrollrendszer kialakítása megtörtént. 

48/2021. (III.01.) számú önkormányzati határozat 

 a Művelődési Ház és az Alza.hu Kft. között létrejövő területbérleti szerződés jóváhagyásáról 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 107. § alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata előzetes tulajdonosi hozzájárulását és jóváhagyását adja a 

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az Alza.hu Kft. között a határozat melléklete 

szerinti tartalommal létrejövő területbérleti szerződés megkötéséhez azzal a feltétellel, hogy a 

településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló döntés véglegessé válik. 

 

2. A polgármester jelen határozat megküldésével értesíti a szerződő feleket a döntés tartalmáról. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021.03.08. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A területbérleti szerződés mindkét fél által aláírásra került 

49/2021 (III.01.) számú Önkormányzati határozat 

Pomáz, útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú önkormányzati 

rendelet és a 174/2020. (X.29.) számú önkormányzati határozat alapján befogadott útépítési 

kezdeményezés elbírálásáról – BERKENYE UTCA 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Képviselő-testületének feladat- 

és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. §-a alapján az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1 Pomáz Város Önkormányzata megállapítja, hogy a Pomáz, Berkenye utcában 

önkormányzati közreműködéssel létrejövő útépítési együttműködés keretében megvalósuló új 

út építésének jogi (földhivatali nyilvántartás szerinti telekhatárok és valós telekhatárok 

eltérése) és műszaki (vízelvezetési befogadó hiánya) akadálya is van. 

 



2. A jogi és műszaki akadályok miatt Pomáz Város Önkormányzata a lakossági 

kezdeményezést nem támogatja. 

 

3. Pomáz Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa 

a lakossági kezdeményezést előterjesztők képviselőjét. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: 2021. március 1. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A lakossági kezdeményezést előterjesztők képviselőjének tájékoztatása a döntésről a határozat 

megküldésével megtörtént. 

 

50/2021 (III.01.) számú Önkormányzati határozat 

Pomáz, útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú önkormányzati 

rendelet és a 174/2020. (X.29.) számú önkormányzati határozat alapján befogadott útépítési 

kezdeményezés elbírálásáról – EPER KÖZ 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Képviselő-testületének feladat- 

és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. §-a alapján az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1 Pomáz Város Önkormányzata megállapítja, hogy a Pomáz, Eper köz érintett szakaszán 

önkormányzati közreműködéssel létrejövő útépítési együttműködés keretében megvalósuló új 

út építésének műszaki (vízelvezetési befogadó hiánya) akadálya van. 

 

2. A műszaki akadály miatt Pomáz Város Önkormányzata a lakossági kezdeményezést nem 

támogatja. 

 

3. Pomáz Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa 

a lakossági kezdeményezést előterjesztők képviselőjét. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: 2021. március 1. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A lakossági kezdeményezést előterjesztők képviselőjének tájékoztatása a döntésről a határozat 

megküldésével megtörtént. 

 

51/2021 (III.01.) számú Önkormányzati határozat 

Pomáz, útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú önkormányzati 

rendelet és a 174/2020. (X.29.) számú önkormányzati határozat alapján befogadott útépítési 

kezdeményezés elbírálásáról – MAJDÁN UTCA 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Képviselő-testületének feladat- 

és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. §-a alapján az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1 Pomáz Város Önkormányzata megállapítja, hogy a Pomáz, Majdán utca érintett szakaszán 

önkormányzati közreműködéssel létrejövő útépítési együttműködés keretében megvalósuló új 

út építésének jogi és műszaki akadálya nincs. 

 



2. Érintett helyrajzi számok (kiemelve a több érdekeltségi egységként figyelembe vettek): 

1684/6, 1684/3, 1684/2, 1681/6, 1680/10, 1680/9, 1679/6, 1679/5, 1677/7 (2 egység), 1635/12 

(2 egység), 1635/11, 1635/10, 1634/6, 1624/10, 1624/11, 1624/12, 012/24 (7 egység – Magyar 

Vár), 012/23, 012/13, 012/12. 

 

3. A becsült beruházási költség: nettó 73.666.000 Ft. 

 

4. Az érintett érdekeltségi egységek száma: 28 db 

 

5. Pomáz Város Önkormányzata a 3. és 4. pont alapján, az egy érdekeltségi egységre eső 

maximális hozzájárulást nettó 2.630.930 Ft-ban, azaz nettó kettőmillió-hatszázharmincezer-

kilencszázharminc forintban állapítja meg, amiből az Önkormányzat előzetesen 25%-ot 

átvállal. 

 

6. Pomáz Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa 

a lakossági kezdeményezést előterjesztők képviselőjét, hogy az megkezdhesse az érdekeltségi 

hozzájárulás egy érdekeltségi egységre eső költsége 60 napon belüli befizetésének vállalását 

rögzítő lakossági nyilatkozatok összegyűjtését. 

 

7. Az Önkormányzatnak felróható késedelem miatt a nyilatkozatok beérkezésének határideje 

2021. május 15-re módosul. 

 

8. A beérkező nyilatkozatok függvényében Pomáz Város Önkormányzata 2021. június 30-ig 

dönt a lakossági kezdeményezés végleges befogadásáról és a támogatás tényleges mértékéről. 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: 2021. március 1. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A határozat végrehajtása folyamatban van, határidejét meghosszabbítani szükséges 2022.07.30-

ra. 

 

52/2021 (III.01.) számú Önkormányzati határozat 

Pomáz, útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú önkormányzati 

rendelet és a 174/2020. (X.29.) számú önkormányzati határozat alapján befogadott útépítési 

kezdeményezés elbírálásáról – PANORÁMA UTCA 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Képviselő-testületének feladat- 

és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. §-a alapján az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata megállapítja, hogy a Pomáz, Panoráma utca érintett 

szakaszán önkormányzati közreműködéssel létrejövő útépítési együttműködés keretében 

megvalósuló új út építésének jogi és műszaki akadálya nincs. 

 

2. Érintett helyrajzi számok (kiemelve a több érdekeltségi egységként figyelembe vettek): 

1612/18 (2 egység), 1612/13, 1609/33, 1609/31, 1609/30 (2 egység), 1608/11, 1596/44, 

1596/33, 1596/32, 1596/28, 1596/31, 1596/38, 1596/37, 1596/36, 1596/35, 1608/9, 1609/35, 

1609/36, 1609/37, 1612/11, 1612/19. 

 

3. A becsült beruházási költség: nettó 46.246.000 Ft. 

 

4. Az érintett érdekeltségi egységek száma: 23 db 

 



5. Pomáz Város Önkormányzata a 3. és 4. pont alapján, az egy érdekeltségi egységre eső 

maximális hozzájárulást nettó 1.880.260 Ft-ban, azaz nettó egymillió-nyolcszáznyolcvanezer-

kettőszázhatvan forintban állapítja meg, amiből az Önkormányzat előzetesen 25%-ot átvállal. 

 

6. Pomáz Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa 

a lakossági kezdeményezést előterjesztők képviselőjét, hogy az megkezdhesse az érdekeltségi 

hozzájárulás egy érdekeltségi egységre eső költsége 60 napon belüli befizetésének vállalását 

rögzítő lakossági nyilatkozatok összegyűjtését. 

 

7. Az Önkormányzatnak felróható késedelem miatt a nyilatkozatok beérkezésének határideje 

2021. május 15-re módosul. 

 

8. A beérkező nyilatkozatok függvényében Pomáz Város Önkormányzata 2021. június 30-ig 

dönt a lakossági kezdeményezés végleges befogadásáról és a támogatás tényleges mértékéről. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: 2021. március 1. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A határozat végrehajtása folyamatban van, határidejét meghosszabbítani szükséges 2022.07.30-

ra. 

 

53/2021 (III.01.) számú Önkormányzati határozat 

Pomáz, útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú önkormányzati 

rendelet és a 174/2020. (X.29.) számú önkormányzati határozat alapján befogadott útépítési 

kezdeményezés elbírálásáról – SZARKALÁB UTCA 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Képviselő-testületének feladat- 

és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. §-a alapján az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata megállapítja, hogy a Pomáz, Szarkaláb utca érintett 

szakaszán önkormányzati közreműködéssel létrejövő útépítési együttműködés keretében 

megvalósuló új út építésének elhárítható jogi akadálya (vízelvezetés csak magánterületet 

keresztezve megoldható) van, az érintett tulajdonosokkal egyeztetésre van szükség. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzata a jogi akadály elhárulását követően fog dönteni a 

kezdeményezés elbírálásáról. 

 

3. Pomáz Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa 

a lakossági kezdeményezést előterjesztők képviselőjét. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: 2021. március 1. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A jogi akadály elhárítása megvalósíthatatlan, a határozatot hatályon kívül szükséges helyezni. 

 

54/2021. (III.01.) számú önkormányzati határozat  

a Dera-patak mentén élő hódok életterének megóvása, a hódokkal való zavartalan együttélés 

feltételeinek megteremtése érdekében szükséges intézkedési terv kidolgozása és a kapcsolódó 

kommunikáció megvalósítása költségeinek a Környezetvédelmi Alap terhére történő 

biztosításáról 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 

1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 



egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz 

Város Önkormányzata képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, a természet védelméről 

szóló 1996. évi LIII. törvény 58. § (5) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapból 150.000 Ft összeget a Pomáz, Dera-

patak mentén élő hódok életterének megóvása, a hódokkal való zavartalan együttélés 

feltételeinek megteremtése érdekében szükséges 

a) intézkedési terv kidolgozása, valamint  

b) környezetvédelmi információs és ismeretterjesztő cselekvésterv megvalósítására, a 

hódokkal kapcsolatos kommunikáció megvalósítására 

rendel felhasználni. 

 

2. Az Alap terhére, az 1. pontban rögzíttettek szerinti kötelezettségvállalásokról a polgármester 

gondoskodik. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021.május 31. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A határozat végrehajtása folyamatban van, határidejét meghosszabbítani szükséges 2021.12.31-

re. 

 

55/2021. (III.09.) számú önkormányzati határozata  

a Pomáz, Hősök tere 2. szám alatti 29. hrsz-ú ingatlan („Szlovák Ház”) hasznosítására 

vonatkozó pályázati eljárásban a nyertes pályázó kiválasztásáról 

 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz Város képviselő testületének 

feladat- és hatáskörét gyakorolva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§- a valamint 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- a és az 

Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú helyiségek bérbeadásának és 

elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015 (V.20) rendelet 35 §. (1) bekezdése alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tulajdonában álló, 

Pomáz, Hősök tere 2. szám alatti, 29. hrsz-ú ingatlan („Szlovák ház”) hasznosítására 

vonatkozó pályázati eljárás keretében beérkezett pályázatok vonatkozásában beérkezett két 

érvényes ajánlat közül, a külön határozattal létrehozott Bírálóbizottság értékelése alapján, a 

magasabb pontszámot elért Pomázi Civil Szövetséggel (székhelye: 2013 Pomáz, Tél utca 6/A.; 

cégjegyzékszáma: 13-02-0007946; képviseli: Tringelné Gyarmati Fruzsina) , mint nyertes 

pályázóval, köt bérleti szerződést. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Pomázi Civil 

Szövetséggel kösse meg a bérleti szerződést. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester              

Határidő: 2021. március 15. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

                                                              Aljegyző 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A bérleti szerződés mindkét fél által aláírásra került. 



56/2021 (III.11.) számú Önkormányzati határozat 

a Belügyminisztérium által önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

kiírt 2021. évi pályázaton való részvételről 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Képviselő-testületének feladat- 

és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 

Belügyminisztérium által kiírt Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása című felhívásra az alábbiak szerint: 

 

A projekt költsége:       36.769.959 Ft.  

A támogatás keretében igényelt összeg:                 31.254.465 Ft. 

Saját forrás (önrész) összege:      5.515.494 Ft. 

 

A fejlesztés megnevezése:   

A Védőnői Szolgálat 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 38. szám (hrsz. 38) alatti 

épületrészének 2. ütemben megvalósuló infrastrukturális fejlesztése, felújítása.  

 

2. A Polgármester nyilatkozik, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 1. pont 

szerinti önrész pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2021. évi költségvetése általános 

tartalékának terhére biztosítja. 

 

3. Pomáz Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 

összeállítására és benyújtására. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: 2021. március 12. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, Pénzügyi Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A pályázat összeállítása és benyújtása megtörtént. 

 

57/2021 (III.16.) számú Önkormányzati határozat 

Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

feladat-és hatáskörét gyakorolva, a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) 

bekezdése és a Kbt. 43. § (2) a) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

1) Pomáz Város Önkormányzata elfogadja, a 2021. évre vonatkozó közbeszerzési tervet, a 

határozat mellékletét képező csatolt formában. 

2) Pomáz Város Önkormányzata felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2021. évi 

Közbeszerzési Terv Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe való feltöltéséről. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021.03.24. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, 

Pénzügyi Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A 2021. évi Közbeszerzési Terv az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe való feltöltése 

megtörtént. 



58/2021 (III.16.) számú Önkormányzati határozat 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  

nyílt beszerzési eljárás lefolytatásáról 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Képviselő-testületének feladat- 

és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1) 

bekezdésében és 44/G. §-ában foglalt feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata Polgármesterének 19/2021 (I.28.) számú önkormányzati 

határozatának 2. pontja értelmében beszerzési eljárást kell lefolytatni a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltatásra. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzata a közszolgáltatót nyílt beszerzési eljárás keretében választja 

ki. 

 

3. Pomáz Város Önkormányzata felkéri a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező 

ajánlati felhívás közzétételére, és ezzel a nyílt beszerzési eljárás megindítására. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: 2021. március 16. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

Az ajánlati felhívás közzététele és ezzel a nyílt beszerzési eljárás megindítása megtörtént. 

 

59/2021 (III.16.) számú Önkormányzati határozat 

a Pomáz, 9877/2 hrsz.-ú 87m2 nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való 

elfogadásáról 

 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet 1. § -

ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz 

Város képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) 

b) és pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 5. §-a valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(Mötv.) 107. §-a és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012 

(IV.25) rendelet 9. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1.  Pomáz Város Önkormányzata, a kialakuló Pomáz, 9877/2 hrsz.-ú 87 m2 kivett helyi közút 

megnevezésű ingatlant Farkas Norbert 1173 Budapest, Pesti út 37. 6. em. 53/a szám alatti 

lakostól ajándékként elfogadja, az ajándékozással kapcsolatos ügyvédi és ingatlan 

nyilvántartásba való bejegyzési költségeket vállalja. 

 

2. Az ajándékozási szerződést aláírásáról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásáról 

a Polgármester gondoskodik. 

 

3.  Pomáz Város Önkormányzata, a kialakuló Pomáz, 9877/2 hrsz.-ú 87 m2 nagyságú 

területet, kivett helyi közúttá minősíti, valamint a kivett helyi közút megnevezésű ingatlant, 

forgalomképtelen törzsvagyonba helyezi. 

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2021.04.08. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A határozat végrehajtása folyamatban van, határidejét meghosszabbítani szükséges 2021.12.30-

ra. 

besiagi
Kiemelés



60/2021. (III.16.) számú önkormányzati határozat 

 a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2020 évi szakmai beszámolójának és 2021-es 

munkatervének elfogadásáról  

Pomáz Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (4) bekezdése, illetve 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének közművelődésről szóló 4/2000. (IV. 25.) 

rendeletének 8. § (2) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi szakmai 

programjának beszámolóját, továbbá a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi 

munkatervét - a határozat 1-2. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja. 

      2.  Az intézménynek az 1. pont szerinti döntésről való tájékoztatásáról – jelen határozat 

megküldésével - a polgármester gondoskodik. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021.március 17. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

                Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A döntésről a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár tájékoztatása a határozat megküldésével 

megtörtént. 

 

61/2021 (III.16.) számú Önkormányzati határozat 

A Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2020. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-

ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város 

Önkormányzata képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, az önkormányzatnak az 

Alaptörvény 32. cikk (1) b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a tűzoltóságról szóló 

1996.évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata megtárgyalta és elfogadja a Pomázi Önkormányzati 

Önkéntes Tűzoltóság 2020. évi beszámolóját. 

 

2. A Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság parancsnokát a döntésről - jelen határozat 

megküldésével - a Polgármester értesíti. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021.03.24. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A döntésről a Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság parancsnokának tájékoztatása a 

határozat megküldésével megtörtént. 

 

 

 

 

 

 



62/2021 (III.16.) számú Önkormányzati határozat 

 a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetőjének 2020. évi az Önkormányzat közbiztonsági 

helyzetéről készített beszámolójáról 

 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-

ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város 

Önkormányzata képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, az önkormányzatnak az 

Alaptörvény 32. cikk (1) b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a rendőrségről szóló 1994. 

évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata megtárgyalta és elfogadja a Szentendrei 

Rendőrkapitányság vezetőjének 2020. évi az Önkormányzat közbiztonsági helyzetéről 

készített beszámolóját. 

 

2. A Szentendrei Rendőrkapitányság vezetőjét a döntésről - jelen határozat megküldésével - a 

Polgármester értesíti.  

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021.03.24. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

A döntésről a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetőjének tájékoztatása a határozat 

megküldésével megtörtént. 

 

63/2021 (III.16.) számú Önkormányzati határozat 

A Budakalász fél-elkerülő út beruházásához adandó tulajdonosi hozzájárulás feltételeinek 

meghatározására vonatkozó 35/2021. (II. 11.) Önkormányzati határozat módosításáról 

 

Pomáz Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Kormányrendelet 

1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Pomáz Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a képviselő-testületnek és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 13. § (1) 1. és 2. 

pontjában és 107. §-ában rögzített jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1. 35/2021. (II. 11.) Önkormányzati határozat (továbbiakban: Határozat) 2.2. pontja a 

„Szükséges” szóval egészül ki. 

2. A Határozat 2.5 pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„2.5. Az 1111-es úton Pomáz Város nyugati bejáratánál olyan közlekedési lámpás csomópont 

szükséges, amely segíti a gyalogos és a mellékutcákból történő járműforgalom 

becsatlakozását.” 

3. A Határozat 2.9 pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„2.9. Biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a pomázi ipartelep fejlesztése a fél elkerülő 

előtti körforgalomból később megvalósulhasson. (csonka ág kialakítása az ipartelep felé déli 

irányból).” 

4. A határozat egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik. 

 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző  

Határidő: 2021.03.16. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A határozat egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 

 

 

 



64/2021 (III.24.) számú Polgármesteri határozat 

a Pomáz, Mátyás király utca Jókai Mór és Toldi Miklós utcák közötti 272 m-es szakaszának 

burkolat felújítása tárgyában kiírt beszerzési eljárás lezárásáról szóló döntés meghozataláról 

 

 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti 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. §-ában foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Polgármestere úgy dönt, hogy a „Pomáz, Mátyás király utca Jókai Mór és Toldi 

Miklós utcák közötti 272 m-es szakaszának burkolat felújítása” tárgyú beszerzési eljárás során a 

beérkezett ajánlatok közül, az ajánlattételi felhívásban szereplő bírálati szempont alapján a Strabag 

Általános Építő Kft. (cím:1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.) bruttó: 34.893.763 Ft összegű ajánlatát 

fogadja el. 

2. Polgármester a jelen határozatnak megfelelő vállalkozási szerződés megkötéséről 

gondoskodik. 

3. Polgármester nyilatkozik, hogy a jelen határozatban rögzített kötelezettségvállaláshoz a 

projektre elnyert bruttó 29.999.999-, Ft támogatás Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés 

K513 tartalékok rovatában, míg az 4.168.596.Ft+ÁFA, azaz 5.297.117-, Ft önerő a költségvetés K62 

ingatlanok beszerzése rovatában szerepel.  

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2021.03.31. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A vállalkozási szerződés mindkét fél által aláírásra került. 

 

65/2021 (III.24.) számú Önkormányzati határozat 

a 2021. évi kátyúzás, padka-helyreállítás, útburkolati jelek festése tárgyában kiírt beszerzési 

eljárással kapcsolatos beszerzési döntésről 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Képviselő-testületének feladat- 

és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Polgármestere a 2021. márciusi 4-én közzétett ajánlattételi felhívásra 

beérkezett ajánlatok alapján az útburkolati jelek festése részterület vonatkozásában a 

beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

2. Pomáz Város Polgármestere a 2021. márciusi 4-én közzétett ajánlattételi felhívásra 

beérkezett ajánlatok alapján az aszfaltos és martaszfaltos utak kátyúzása, valamint a 

padka helyreállítása részterületek vonatkozásában a beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja. 

A nyertes ajánlattevő a Bola 95 Kft. 

A nyertes ajánlat: 

- Az aszfaltos utak kátyúzására bruttó 12740 Ft/m2. A javítás és a régi felület 

csatlakoztatására szolgáló, ún. Tenso szalag beépítését bruttó 1000 Ft/fm áron 

vállalja. 

- A martaszfaltos utak kátyúzására bruttó 4130 Ft/m2. 

- Padka-helyreállításra bruttó 2794 Ft/m2. 

3. A nyertes ajánlattevővel az ajánlatban foglalt munkák elvégzésére vonatkozó 

vállalkozói szerződést megkötöm. 

4. A fedezet a 2021. évi költségvetés K334 Karbantartások, kis javítások előirányzata 

rovatán rendelkezésre áll. 

 

 



Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: 2021. április 24. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, Pénzügyi Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

 A vállalkozási szerződés mindkét fél által aláírásra került, a munkálatok folyamatosak. 

 

66/2021 (III.24.) számú Önkormányzati határozat 

a Marschalkó villa tetőfelújításának tárgyában kiírt ajánlattételi felhívás beszerzési döntésének 

meghozataláról 

 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti 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. §-ában foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Marschalkó villa tetőfelújítása tárgyban lefolytatott 

beszerzési eljárásban a PANNON PROTECT Kft (2013 Pomáz, Hunyadi utca 5.) 

ajánlatát fogadja el 7.881.234, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 10.009.167, - Ft, azaz tízmillió 

kilencezer százhatvanhét forint egyösszegű vállalási átalányárként meghatározásra kerülő 

vállalkozói díjjal.  

2. A jelen határozatnak megfelelő vállalkozási szerződést aláírásáról a Polgármester 

gondoskodik. 

3. A jelen határozat szerinti kötelezettségvállalás fedezete, a projektre elnyert bruttó 

4.000.000, - Ft támogatás, valamint a bruttó 6.500.000, - Ft önerő Pomáz Város 

Önkormányzat 2021. évi a költségvetés K513 rovatában rendelkezésre áll. 

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester  

Határidő:  2. pont vonatkozásában: 2021.03.29. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály  

         Pénzügyi Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A vállalkozói szerződés mindkét fél által aláírásra került 

 

67/2021 (III.25.) számú Polgármesteri határozat 

a Pomáz Város Önkormányzat 2021-ik évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról szóló 57/2021 

(III.16.) számú önkormányzati határozat mellékletének javításáról 

 

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: 

 

3. Pomáz Város Önkormányzat 2021-ik évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról szóló 

57/2021 (III.16.) számú önkormányzati határozat melléklete a Középhegy utca és Dankó 

utca és környékének csapadékvíz elvezetése időbeni ütemezés vonatkozásában az alábbiak 

szerint kerüljön javításra: 

 

a) az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának időpontja 2021.04.hó 

b) a szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama 2021.06. hó. 

 

4. A határozat egységes szerkezetbe foglalásáról a Jegyző gondoskodik. 

 

Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző 



Határidő: 2021.03.25. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

A határozat egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 

68/2021. (III.29.) számú önkormányzati határozat 

a Pénzügyminisztérium Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen kiírt 

pályázaton való részvételről 

(egységes szerkezetben a 118/2021. (V.14.) számú önkormányzati határozattal) 

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 Polgármestere úgy dönt, hogy a pénzügyminiszter által a Magyarország 2021. 

évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési 

törvény) 3. melléklet szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcím 

tekintetében meghirdetett pályázati felhívásra Pomáz Város Önkormányzata pályázatot nyújt 

be új főzőkonyha kialakítására az óvodai étkezési feladatok ellátása céljából. 

 

2. 5Pomáz 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. 

 

3. 6Pomáz 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. 

 

4. 7Pomáz 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. 

 

Felelős: 1.,2.,3. pont vonatkozásában: Leidinger István polgármester  

4. pont vonatkozásában: Dr. Balogh Pál jegyző  

Határidő: 1., 2., 3. pont: 2021. április 10. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Pénzügyi Osztály  

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A pályázat benyújtásra került, de a Mátyás király utca konyha valós mérete eltér a tankerülettel 

megkötött vagyonkezelési szerződésben feltüntetett mérettől. Az ezzel kapcsolatos magyarázatot 

a Magyar Államkincstár nem fogadta el 

 
5 Beiktatta: Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének 118/2021. (V.14.) számú önkormányzati 

határozatának 1.pontja. Hatályos: 2021.05.14-től. 
6 Beiktatta: Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének 118/2021. (V.14.) számú önkormányzati 

határozatának 2.pontja. Hatályos: 2021.05.14-től. 
7 Beiktatta: Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének 118/2021. (V.14.) számú önkormányzati 

határozatának 3.pontja. Hatályos: 2021.05.14-től. 



 

69/2021. (III.29.) számú önkormányzati határozat 

a Pomáz Város Önkormányzata és az „URBS PRO PATIENTE “Egészségügyi Fejlesztő és 

Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejövő használati megállapodás jóváhagyásáról 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 107. és 108 § (1)-(2) bekezdés, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását és jóváhagyását adja a Pomáz Város 

Önkormányzata és az „URBS PRO PATIENTE “Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető 

Közhasznú Nonprofit Kft. között, a határozat melléklete szerinti tartalommal létrejövő 

használati megállapodás megkötéséhez. 

 

2. A polgármester jelen határozat megküldésével értesíti a szerződő feleket a döntés tartalmáról. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021.04.01. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A használati megállapodás mindkét fél által aláírásre került. 

70/2021. (III.29.) számú önkormányzati határozat 

 a Pomáz Város Önkormányzata és az „URBS PRO PATIENTE “Egészségügyi Fejlesztő és 

Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejövő támogatási szerződés jóváhagyásáról 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 107.§ és 108 § (1)-(2) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata jóváhagyja az „URBS PRO PATIENTE “Egészségügyi 

Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmét és a vérvételi tevékenység 

ellátása, illetve az ezzel kapcsolatos diagnosztikai laborszolgáltatás biztosítása, mint 

egészségügyi közfeladat költségeinek fedezésére a 2021. évre vonatkozóan 1.000.000.- Ft. 

vissza nem térítendő támogatást biztosít kérelmező javára a 2021. évi költségvetés terhére. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzata jóváhagyását adja a Pomáz Város Önkormányzata és az „URBS 

PRO PATIENTE “Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. között a 

határozat melléklete szerinti tartalommal létrejövő támogatási szerződés megkötéséhez. 

 

3. A polgármester jelen határozat megküldésével értesíti a szerződő feleket a döntés tartalmáról. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021.04.01. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A támogatási szerződés mindkét fél által aláírásra került. 

 



71/2021. (III.29.) számú önkormányzati határozat 

 a Dr. Schmidt Gyermekorvosi Bt. feladat-ellátási szerződés megszűnéséről 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 

évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján az alábbi határozatot 

hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Dr. Schmidt Gyermekorvosi Bt.-vel kötött 

a Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására létrejött feladat-ellátási 

szerződés 2021. március 31. napjával közös megegyezéssel megszűnjön, és az erre vonatkozó, 

a határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja. 

2. Az 1. pont szerinti megállapodás aláírásáról a Polgármester gondoskodik.  

3. Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet működtetését - tekintettel a szerződés 

megszűnésére – Pomáz Város Önkormányzata maga látja el. 

4. Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésének feltételeiről a 

Polgármester gondoskodik 

5. A Polgármester felkéri a Jegyzőt, hogy Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet 

átadás-átvételéhez szükséges leltárt készítse elő és 2021. március 31-én az átadás-átvételt 

készítse el. 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. március 31. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A leltár elkészítése megtörtént, a megállapodás mindkét fél által aláírásra került. 

72/2021. (III.29.) számú önkormányzati határozat 

 a Katharosz Med Kft. feladat-ellátási szerződésének megszűnéséről 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 

évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján az alábbi határozatot 

hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata megállapítja, hogy az Önkormányzat és a Katharosz Med Kft. 

között 2016. november 24. napján a Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet ellátására 

létrejött feladat-ellátási szerződés a Megbízott felmondására tekintettel 2021. március 31. 

napjával megszűnik.  

 

2. Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet működtetését - tekintettel a szerződés megszűnésére 

– Pomáz Város Önkormányzata maga látja el. 

 

3. Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet működtetésének feltételeiről a Polgármester 

gondoskodik. 

 

4. A Polgármester felkéri a Jegyzőt, hogy Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet átadás-

átvételéhez szükséges leltárt készítse elő és 2021. március 31-én az átadás-átvételt készítse el. 

 



 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. március 31. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A leltár elkészítése megtörtént, a megállapodás mindkét fél által aláírásra került. 

 

73/2021. (III.29.) számú önkormányzati határozat 

 Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet működtetéséről 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 

évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, illetve a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata az 1. számú háziorvosi körzetre vonatkozó ellátási feladatokat 

Katharosz Med Kft.-vel kötött megbízási szerződés 2021. március 31. napján történő 

megszűnésére tekintettel 2021. április 1. napjától közvetlenül látja el. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzata az 1. pontban meghatározott háziorvosi körzet feladatainak 

ellátásával 2021. április 1. napjától 6 hónapra Dr. Gidófalvi Réka, Dr. Kiss Dorottya, illetve 

Dr. Vas János háziorvosokat bízza meg.  

 

3. Az 1. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásához szükséges személyi és tárgyi 

feltételek biztosítása érdekében a jognyilatkozatok megtételéről, szerződések, megállapodások 

megkötéséről a polgármester gondoskodik. 

 

4. Pomáz Város Önkormányzata szerződést köt Szendiné Hubai Máriával az 1. számú háziorvosi 

ápolói feladatok ellátására. 

 

5. A feladat ellátásához szükséges működési engedély beszerzéséről, a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel a finanszírozási szerződés megkötéséről, a feladat 

ellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosításáról a szükséges jognyilatkozat, 

megállapodás, szerződés aláírásáról a polgármester gondoskodik.  

 

6. A helyettesítésre vonatkozó megbízási szerződés aláírásáról, valamint a szükséges hatósági 

engedélyek beszerzéséről a polgármester gondoskodik. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. március 31.   

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A helyettesítésre vonatkozó megbízási szerződések aláírásra kerültek, a szükséges hatósági 

engedélyek beszerzése megtörtént. 

74/2021. (III.29.) számú önkormányzati határozat 

 Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzetének működtetéséről 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 

évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, illetve a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet alapján az alábbi 

határozatot hozza: 



1. Pomáz Város Önkormányzata az 2. számú házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó ellátási 

feladatokat Dr. Schmidt Gyermekorvosi Bt.-vel kötött megbízási szerződés 2021. március 31. 

napján történő megszűnésére tekintettel 2021. április 1. napjától közvetlenül látja el 

 

2. Pomáz Város Önkormányzata az 1. pontban meghatározott házi gyermekorvosi körzet 

feladatainak ellátásával 2021. április 1. napjától 6 hónapra, Dr. Szakács Krisztina, illetve Dr. 

Korausz Etelka házi gyermekorvosokat bízza meg. 

 

3. Pomáz Város Önkormányzata a 2. számú házi gyermekorvosi körzethez tartozó iskola-

egészségügyi feladatok ellátására határozott időre 2021. április 1. és 2021. szeptember 30. 

közötti időszakra Dr. Korausz Etelkát bízza meg. 

 

4. A 2. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásához szükséges személyi 

és tárgyi feltételek biztosítása érdekében a jognyilatkozatok megtételéről, szerződések, 

megállapodások megkötéséről a polgármester gondoskodik 

 

5. A feladat ellátásához szükséges működési engedély beszerzéséről, a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel a finanszírozási szerződés megkötéséről, a feladat 

ellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosításáról a szükséges jognyilatkozat, 

megállapodás, szerződés aláírásáról a polgármester gondoskodik.  

 

6. A helyettesítésre vonatkozó megbízási szerződés aláírásáról, valamint a szükséges hatósági 

engedélyek beszerzéséről a polgármester gondoskodik. 

 

 

 Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. április 1.       

 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A helyettesítésre vonatkozó megbízási szerződések aláírásra kerültek, a szükséges hatósági 

engedélyek beszerzése megtörtént 

75/2021. (III.29.) számú önkormányzati határozat 

 a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményének átszervezéséről 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, illetve a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/J. § alapján az alábbi határozatot 

hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát 

módosító okiratot a határozat 1. melléklete szerinti, az 1. melléklet szerinti 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2. A Polgármester gondoskodik a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. április. 15. 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata a Magyar Államkincstár részére 

megküldésre került. 

 

 



76/2021 (III.30.) számú önkormányzati határozat 

a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde óvodai körzethatárainak megállapítása 2021/2022. 

nevelési évre vonatkozóan 

 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Pomáz Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 49.§ (3) bekezdése alapján, a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Pomázi 

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (10) 

bekezdése szerinti egyetértésével az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde óvodai körzethatárait a 

2021/2022. nevelési évtől kezdődően a határozat 1.sz. mellékletének megfelelően határozza 

meg. 

 

2. Az óvodai körzethatárok módosításainak a KIR rendszerbe történő rögzítéséről – jelen 

határozat megküldésével – a jegyző gondoskodik. 

 

3. Az óvodai körzethatárok közzétételéről a polgármester gondoskodik. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

   dr. Balogh Pál Jegyző 

Határidő: 2. pont vonatkozásában: 2021. március 31. 

      3. pont vonatkozásában: 2021. március 31. 

A határozat végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

Az óvodai körzethatárok közzététele Pomáz Város honlapján megtörtént. 

77/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozat 

a Teleki -Wattay Kastélyszálló panzióként történő üzemeltetésének elfogadásáról 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3:112.§ (3) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata úgy határoz, hogy tulajdonosi hozzájárulást ad ahhoz, hogy a 

tulajdonában álló Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. az Önkormányzat vagyonkezelésében 

álló, a 2013 Pomáz, Templom tér 3. szám alatti, pomázi 640/1. hrsz. ingatlanon álló, 7213. 

műemléki törzsszám alatt nyilvántartott Teleki-Wattay Kastély épületét szálloda helyett a 

minősítési rendszerben legmagasabb fokozatú (négy csillagos) panzió besorolásban 

üzemeltesse tovább. 

2. Pomáz Város Önkormányzata felkéri a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 

a panzió minősítési rendszerében történő magasabb besorolásához szükséges kritériumok 

teljesítése céljából a szükséges intézkedéseket tegye meg, és arról Pomáz Város 

Önkormányzat Polgármesterét 30 napon belül tájékoztassa. 

3. Pomáz Város Önkormányzata felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntésben foglaltakról a 

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. április 9. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

 

A határozat végrehajtása folyamatban van, határidejét meghosszabbítani szükséges 2021.09.30-

ra. 



78/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozat  

A Beniczky utca 58. szám alatti ingatlanban található önkormányzati helyiség bérbeadásáról 

 

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, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (11.) 

bekezdésében, valamint Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 

tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről 

szóló 15/2015 (V.20) rendeletben foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata, a Pomáz, belterületi 984 hrsz. kivett, lakóház, udvar 

megjelölésű, természetben 2013 Pomáz, Beniczky utca 58. szám alatt található ingatlan 72,41 

m2 alapterületű, utcafronti megközelítéssel, önálló bejárattal rendelkező helységét bérbe adja – 

a lefolytatott liciteljárás győztese –  a Magyarországi Biztonsági Iroda Kft. (3070 

Bátonyterenye, Bányász út 12., Cg:12-09-010010, adószám: 12655669-1-12,) részére bruttó 

141.000.- Ft/hó induló díj mellett, 10 éves határozott időtartamra – közös megállapodás esetén 

további öt éves meghosszabbítási lehetőséggel – ingatlanközvetítő  iroda céljára azzal, hogy a 

bérleményben a bérlő a következő felújításokat tartozik elvégezni: homlokzati hőszigetelés, 

nyílászárók cseréje, födém javítása, belső terek felújítása, elektromos hálózat biztonságossá 

tétele. Az elvégzett felújítások költségének bérleti díjba történő részleges beszámítására 

vonatkozóan az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek 

bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015. (V.20.) számú önkormányzati 

rendelet 16.§ 1-4. pontja az irányadó. 

 

2. A határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírásáról a polgármester gondoskodik. 

 

Felelős:  Leidinger István polgármester  

Határidő:  2021. április 10.  

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Pénzügyi Osztály  

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A bérleti szerződés mindkét fél által aláírásra került. 

 

Z-80/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozat 

az önkormányzat tulajdonába került Pomáz Kft-t érintő személyi döntések meghozataláról 

(egységes szerkezetben a 116/2021.(V.14.) számú önkormányzati határozattal) 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz Város Képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét gyakorolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 107. §, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében, 112. 

§-ában, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 

törvény 2. §-ában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatit hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a tulajdonát képező a Budapest Környéki Törvényszék 

Cégbírósága által Cg. 13 – 09 - 091207 cégjegyzékszámon nyilvántartott Pomáz Ipari és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2013 Pomáz, Beniczky utca 35. szám; 

adószáma: 12840793-2-13, névváltozást követően: Pomáz Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) 

képviseletre jogosult, vezető tisztségviselői - ügyvezetői - feladatainak ellátásával megbízza: 

Név:  Potzta Béla    

Születési név:  Potzta Béla 

Anyja neve: Mátra Julianna   



Születési hely, idő: Budapest, 1951.12.05. 

Adóazonosító jel: 8310180411 

2013 Pomáz, Kurucz utca 5. alatti lakost (továbbiakban: Ügyvezető), az alábbi feltételekkel: 

1.1. Az Ügyvezető cégjegyzési jogosultsága: önálló 

1.2.  Feladatait megbízási jogviszonyban látja el. 

1.3. Megbízásának ideje: 1 év – 2021. április 9. napjától 2022. április 8. napjáig 

1.4. Megbízási díja: bruttó 436.000.- Ft/hó 

1.5.  Az Ügyvezetőt megillető, megbízási díjon felüli juttatásai: 

1.5.1. Cafetéria: bruttó 200.000.- Ft/év. 

1.5.2. Céljutalom: 0 Ft/év. 

1.6. 8Az Ügyvezetőt jogviszonyának megszűnésekor három havi megbízási díjának megfelelő 

összegű juttatás illeti meg. 

 

2. A Társaság felügyelőbizottságának tagjául megbízza: 

 

2.1. Név: Mármarosi István     

Születési név:  Mármarosi István 

Anyja neve:  

Születési hely, idő:  

Adóazonosító jel:  

. szám alatti, 

2.2.  Név: Czékó Gábor 

Születési név:  Czékó Gábor 

Anyja neve:  

Születési hely, idő:  

Adóazonosító jel:  

szám alatti, és  

 

2.3. Név: Bíró Anikó 

Születési név:  Bíró Anikó 

Anyja neve:    

Születési hely, idő:. 

Adóazonosító jel:  

. szám alatti lakost. 

 

2.4. A felügyelőbizottság tagjainak megbízási ideje: 5 év – 2021. napjától 2026. április 8. 

napjáig. 

2.5. A felügyelőbizottsági tag megbízási díja: 0 Ft/hó 

 Megbízási díjon felüli juttatásai: 0 költségtérítés Ft/hó 

2.6. A felügyelőbizottság elnökének megbízási díja: 0 Ft/hó 

Megbízási díjon felüli juttatásai: 0 költségtérítés Ft/hó 

2.7. A Felügyelőbizottság tagját jogviszonyának megszűnésekor külön juttatás nem illeti meg. 

 

3. A jelen döntésnek megfelelő alapítói határozat kibocsátásáról és a megbízási szerződések 

aláírásáról a polgármester gondoskodik. 

4. Az Önkormányzat felkéri az ügyvezetőt, hogy a jelen döntések cégbírósági átvezetéséről 

gondoskodjék. 

 

 

 
8 Beiktatta: Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének 116/2021. (V.14.) számú önkormányzati határozat 1. 

pontja.   Hatályos: 2021.04.14-től. 



Felelős: 3. pont vonatkozásában: Leidinger István polgármester 

              4. pont vonatkozásában: Potzta Béla ügyvezető 

Határidő: 3. pont vonatkozásában: 2021. április 15. 

                  4. pont vonatkozásában: 2021. április 16. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Főosztály, Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Gazdasági Főosztály 

Az alapítói határozat kibocsátása, a megbízási szerződések aláírása és a döntések cégbírósági 

átvezetése megtörtént. 

81/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozata 

 az önkormányzat tulajdonába került Pomáz Kft. létesítő okiratának módosításáról 

(egységes szerkezetben a 110/2021. (V.07.) számú határozattal) 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz Város Képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét gyakorolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 107. § és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében 

rögzített hatáskörben eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a tulajdonát képező a Budapest Környéki Törvényszék 

Cégbírósága által Cg. 13 – 09 - 091207 cégjegyzékszámon nyilvántartott Pomáz Ipari és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2013 Pomáz, Beniczky utca 35. szám; 

adószáma: 12840793-2-13; továbbiakban: Társaság) létesítő okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 

1.1.  A Társaság neve: Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság. 

1.2.  A Társaság központi elektronikus levelezési címét az alábbiak szerint módosítja: 

pomaz.kft@pomaz.hu  

1.3.  9 A Társaság főtevékenysége: Építményüzemeltetés  

1.4.  A Társaság tevékenységi köreit a határozat melléklete szerint határozza meg. 

 

2. A jelen döntésnek megfelelő alapítói határozat kibocsátásáról a polgármester gondoskodik. 

3. Az Önkormányzat felkéri az ügyvezetőt, hogy a létesítő okirat módosításának cégbírósági 

átvezetéséről gondoskodjék. 

 

Felelős: 2. pont vonatkozásában: Leidinger István polgármester 

              3. pont vonatkozásában: Potzta Béla ügyvezető 

Határidő: 2. pont vonatkozásában 2021. április 09. 

                  3. pont vonatkozásában: 2021. április 16. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Főosztály, Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Gazdasági Főosztály  

Az alapítói határozat kibocsátása és a létesítő okirat módosításának cégbírósági átvezetése 

megtörtént. 

 

 

83/2021. (IV.15.) számú önkormányzati határozat 

 
9 Megállapította: Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének 110/2021. (V.07.) számú önkormányzati 

határozata. Hatályos: 2021.05.07-től 

mailto:pomaz.kft@pomaz.hu


„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat megvalósítása és 

finanszírozása tervezett ütemezéséről 

 

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: 

 

Pomáz Város Polgármestere úgy dönt, hogy Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 

elnevezésű pályázat tervezett megvalósítását és ütemezését az alábbiak szerint elfogadja: 

 

PÁLYÁZATI TERVDOKUMENTÁCIÓ  

2013 Pomáz, Mátyás király utca 2. 2688. hrsz. alatti ingatlanon lévő 

„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” vonatkozó nem építési engedélyköteles építési 

munkáihoz. 

 

 Pályázat időbeli ütemezése Munkafázis 

1. 2021. február-március Egyeztető megbeszélések kezdeményezése 

 

2. 

 

2021. március 25. 
Előterjesztés a Képviselő-testület részére a pályázat 

benyújtásáról 

 

3. 

 

2021. április Pályázat előkészítése, megadott határidőre történő benyújtása 

 

4. 

 

2021. július 
Előterjesztés a Képviselő-testület részére a pályázat 

megvalósításának időbeni ütemezéséről pozitív döntés esetén 

 

5. 

 

2021. szeptember 
Pozitív támogatási döntés esetén támogatási szerződés 

megkötéséhez szükséges iratok elkészítése, megküldése 

 

6. 

 

2021. szeptember Támogatási döntés aláírása 

 

7. 

 

2021. október 
Képviselő-testületi döntés a közbeszerzés lefolytatásának 

részleteiről 

 

8. 
2021. november-december Közbeszerzési eljárás lefolytatása 



 

 

9. 

 

 

2022. január 
Vállalkozói szerződéskötés a kivitelezővel 

 

10. 

 

2022. február Kivitelezés megkezdése 

 

11. 

 

2022. szeptember Műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása 

 

12. 

 

2022. október-november 
Intézmény használatba vételi és működési engedélyének 

hatósági ügyintézése 

 

13. 

 

2022. december 
Záró elszámolás készítése, benyújtása 90 nappal a támogatás 

felhasználását követően 

  Helyszíni szemle 

 

 

 

Felelős:  Leidinger István polgármester  

Határidő:  2021. április 15. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Pénzügyi Osztály  

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A határozattal nincs további teendő. 

 

85/2021. (IV.19.) számú önkormányzati határozat 

 a civil szervezetek támogatásának 2021. évre vonatkozó pályázati kiírásáról 

 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz Város képviselő testületének 

feladat- és hatáskörét gyakorolva, valamint a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 12/2008. (V.6.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a helyi önszerveződő közösségek 2021. évi pénzügyi 

támogatásáról a mellékletet képező tartalommal pályázatot ír ki. 

2. Az önkormányzat a támogatás fedezetét az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

4/2021. (03.12.) önkormányzati rendeletének K512 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 

ÁHT-n kívülre rovat terhére biztosítja. 



3. A polgármester gondoskodik a pályázati felhívás közzétételéről. 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021. április 19. 

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztály 

 

A pályázati felhívás közzététele Pomáz Város honlapján megtörtént. 

 

86/2021. (IV.29.) számú önkormányzati határozata „Pomáz Közoktatásáért díj” 2021. évi 

adományozásra való javaslattételről 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Pomáz Közoktatásáért Díj 2021. évi odaítélésre vonatkozó 

felhívást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A felhívás közzétételéről és a beérkező javaslatok kezeléséről a polgármester gondoskodik. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 
Határidő: 2021. május 15. 
A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály  
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A felhívás közzététele Pomáz Város honlapján és a díj odaítélése megtörtént. 

87/2021. (IV.29.) számú önkormányzati határozata „Pomáz Közművelődéséért díj” 2021. évi 
adományozásra való javaslattételről 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Pomáz Közművelődéséért díj 2021. évi odaítélésére 

vonatkozó felhívást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A felhívás közzétételéről és a beérkező javaslatok kezeléséről a polgármester gondoskodik. 

 
Felelős: Leidinger István polgármester 
Határidő: 2021. június 15. 
A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály  
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A felhívás közzététele Pomáz Város honlapján és a díj odaítélése megtörtént 

88/2021. (IV.29.) számú önkormányzati határozat 

 a Critical Care Kft. feladat-ellátási szerződés módosításáról 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 

9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Critical Care Kft. feladat-ellátási szerződés módosítását és 



annak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződését jelen határozat melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

2. A szerződésmódosító okirat és az egységes szerkezetbe foglat szerződés aláírásáról a 

polgármester gondoskodik. 

 
Felelős: Leidinger István polgármester 
Határidő: 2021. április 29. 
A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály  
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A szerződésmódosító okirat és az egységes szerkezetbe foglat szerződés aláírásra került. 

 

89/2021. (IV.29.) számú önkormányzati határozat 

 Dr. Korausz Etelka Házi Gyermekorvosi Bt. feladat-ellátási szerződés módosításáról 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 

9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata Dr. Korausz Etelka Házi Gyermekorvosi Bt. feladat-ellátási 

szerződés módosítását és annak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződését 

jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

2. A szerződésmódosító okirat és az egységes szerkezetbe foglat szerződés aláírásáról a 

polgármester gondoskodik. 
 
Felelős: Leidinger István polgármester 
Határidő: 2021. április 29. 
A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály  
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A szerződésmódosító okirat és az egységes szerkezetbe foglat szerződés aláírásra került. 

92/2021 (IV.29.) számú önkormányzati határozat 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  

nyílt beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításával kapcsolatos döntéséről 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Képviselő-testületének feladat- 

és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1) 

bekezdésében és 44/G. §-ában foglalt feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Polgármestere 58/2021 (III.16.) számú önkormányzati határozatának 3. pontja 

értelmében nyílt beszerzési eljárás indult a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtését végző közszolgáltatásra. 

 

2. Az ajánlati felhívásban megadott beadási határidőig ajánlat nem érkezett, ezért Pomáz 

Város Polgármestere a nyílt beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

 

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásra vonatkozó ajánlati felhívást megismételt eljárás keretében 2021. május 03-ig 

közzé kell tenni.  

 



4. Amennyiben a megismételt eljárás újra eredménytelenül zárulna, akkor a 2021. májusi 27-i 

nem informális polgármesteri tájékoztató után a közszolgáltatás 2021. június 20. utáni 

zavartalan ellátása érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelően a beszerzési eljárás 

eredménytelenségéről értesítem a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-

helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályt, és kérelmezem a közérdekű 

szolgáltató kijelölési időszakának meghosszabbítását. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: 3. pont vonatkozásában 2021. május 03. 

4. pont vonatkozásában 2021. május 31. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

Az új kiírásra sem érkezett ajánlat, ezért a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-

helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya értesítve lett a beszerzési eljárás 

eredménytelenségéről. 

 

95/2021. (IV.29.) számú önkormányzati határozat 

 a Váci Tankerületi Központtal kötendő Használati Szerződés megkötéséről 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 

§ (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata úgy határoz, hogy a határozat mellékletét képező, a Váci 

Tankerületi Központ és Pomáz Város Önkormányzata között kötendő Használati 

Szerződést jóváhagyja. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzata felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozat 1. pontjában 

megnevezett szerződés aláírásáról gondoskodjon. 

  

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021. 05. 15. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

 

A Váci Tankerületi Központ több ponton is módosítani kívánta a szerződést, ezért 2021.06.30. 
napon megtartandó Képviselő-testületi ülésre új előterjesztés készült. 

97/2021 (IV.30.) számú önkormányzati határozat 

a Beniczky utca 58. szám alatti ingatlanban található önkormányzati helyiség bérbeadásáról 

szóló 78/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozat mellékletének 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. A Beniczky utca 58. szám alatti ingatlanban található önkormányzati helyiség bérbeadásáról 

szóló 78/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozat melléklete helyébe a 2021.04.30. 

dátummal módosított helyiség bérleti szerződés kerül. 

 

2. A határozat egységes szerkezetbe foglalásáról a Jegyző gondoskodik. 

 



 

 

Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző 

Határidő: 2021.04.30. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

A határozat egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 

98/2021. (V.03.) számú önkormányzati határozat 

 a Pomázi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, illetve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

23. § (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Pomázi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát módosító 

okiratot a határozat 1. melléklete szerinti, az 1. melléklet szerinti módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2. A Polgármester gondoskodik a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 1 pont tekintetében: 2021. május 03. 

      2. pont tekintetében 2021. május 15. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A Pomázi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata a Magyar Államkincstár részére megküldésre 

került. 

 

99/2021(V.03.) számú önkormányzati határozat 

 a Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatához 

kapcsolódó döntések meghozataláról 

Pomáz Város Polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontjában 

rögzített irányítási jogkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) 

bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt 

jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló   368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. A Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát felülvizsgálta és azt a 

határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 

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

 

 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

Határidő: 2021. május 05 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály  

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

A Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának közzététele Pomáz 

Város honlapján megtörtént. 

 



100/2021. (V.03.) számú önkormányzati határozat 

 a Szociális Szolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosításáról 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, illetve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

23. § (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Szociális Szolgáltatási Központ Alapító Okiratát 

módosító okiratot a határozat 1. melléklete szerinti, az 1. melléklet szerinti 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2. A Polgármester gondoskodik a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről. 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 1. pont tekintetében: 2021. május 03. 

      2. pont tekintetében 2021. május 15. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A Szociális Szolgáltatási Központ Alapító Okirata a Magyar Államkincstár részére megküldésre 

került. 

 

101/2021. (V.03.) számú önkormányzati határozat 

 Csobánka Község Önkormányzata részére házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás 

biztosítására 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, illetve a a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114.§-116.§ alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata ellátja az önkormányzat kötelező feladatát képező házi 

segítségnyújtást Csobánka Község Önkormányzat részére a határozat mellékletét képező 

feladat-ellátási megállapodás alapján. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzata a Szociális Szolgáltatási Központ útján Csobánka Község 

területén házi segítségnyújtás tevékenységet végez. 

 

3. A Polgármester gondoskodik a határozat 1. pontja szerinti megállapodás aláírásáról. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 3. pont tekintetében 2021. május 07.     

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 
A megállapodás mindkét polgármester részéről aláírásra került 

102/2021. (V.03.) számú önkormányzati határozat 

 a Szociális Szolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, illetve Szakmai 

Programjának elfogadásáról 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-



testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, illetve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

23. § (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testülete a jelen határozat 1. számú mellékletében foglalt 

tartalommal a Szociális Szolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát és Szakmai 

Programot és elfogadja. 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. május 03.       

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A határozattal nincs további teendő. 

 

103/2021. (V.03.) számú önkormányzati határozat 

 a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde átszervezéséről, a bölcsőde kiválásáról szóló elvi döntés 

meghozataláról 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Pomáz Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 11.§ (3a) bekezdése és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) 

bekezdés a) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata elvi döntést hoz arról, hogy a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-

Bölcsőde többcélú intézményét kiválással 2021. szeptember 01. napjával átszervezi úgy, hogy 

az érintett költségvetési szerv, Pomázi Hétszínvirág Óvodaként fennmarad és a kiválással 

érintett szervezeti egységéből önálló költségvetési szerv, Pomázi Egyesített Bölcsőde – 

Galagonya Bölcsőde jön létre. 

 

2. A többcélú intézmény átszervezéséhez szükséges véleményezési eljárás lefolytatásáról a 

polgármester gondoskodik. 

 

3. Az óvodai alapító okiratának módosításáról, valamint az új költségvetési szerv alapító 

okiratának előkészítéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

   dr. Balogh Pál Jegyző 

Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2021. május 31. 

      2. pont vonatkozásában: 2021. május 20. 

      3. pont vonatkozásában: 2021. május 31. 

 

A határozat végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

Hatályon kívül helyezte Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének 126/2021. (V.28.) számú 

önkormányzati határozata. 

104/2021. (V.04.) számú önkormányzati határozat 

 „Szociális és Egészségügyért díj” 2021. évi adományozásra való javaslattételről 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Szociális és Egészségügyért díj 2021. évi odaítélésére 



vonatkozó felhívást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A felhívás közzétételéről és a beérkező javaslatok kezeléséről a polgármester gondoskodik. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 
Határidő: 2021. június 15. 
A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály  
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 
A felhívás közzététele Pomáz Város honlapján és a díj odaítélése megtörtént 

105/2021. (V.04.) számú önkormányzati határozat 

 „Közszolgálati díj” 2021. évi adományozásra való javaslattételről 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Közszolgálatért díj 2021. évi odaítélésére vonatkozó 

felhívást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A felhívás közzétételéről és a beérkező javaslatok kezeléséről a polgármester gondoskodik. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 
Határidő: 2021. június 15. 
A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály  
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 
A felhívás közzététele Pomáz Város honlapján és a díj odaítélése megtörtént 

106/2021. (V.05.) számú önkormányzati határozat  

a helyi zajrendelet tervezetéhez érkezett állampolgári vélemények és javaslatok vonatkozásában 

beérkezett települési képviselői és bizottsági tagi javaslatok, vélemények megtárgyalására 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a helyi zajrendelet tervezetének szövegéhez beérkezett lakossági 

vélemények és javaslatok vonatkozásában beérkezett települési képviselői és bizottsági tagi 

javaslatok közül - azok jogi szempontú felülvizsgálata és beépíthetősége függvényében - az 

alábbi módosításoknak a rendelet szövegébe történő beépítésével ért egyet:  

1.1. A rendelettervezet 4.§-a az alábbiak szerint egészül ki: 

4.§ Üzleten kívüli lom- és hulladékgyűjtő tevékenység hangosító berendezéssel történő 

reklámozása munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap, továbbá munkanapokon és 

szabadnapokon este 20:00 óra és reggel 8:00 óra között tilos. 

1.2. A rendelettervezet 7.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

(2) Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajjal járó tevékenységek  

a) munkanapokon és szabadnapokon 8:00 óra és 20:00 óra között végezhetők, 

b) munkaszüneti és ünnepnapokon nem végezhetők. 



2. A rendelettervezet szövegének véglegesítéséről a polgármester gondoskodik.  

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021. május 18. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

A rendelettervezet szövegének véglegesítése és zajrendelet kihirdetése 2021.05.26-án megtörtént. 

 

108/2021. (V.07.) önkormányzati határozat 

 a Környezetvédelmi Alap felhasználására 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, valamint a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 

19/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:  

1. Pomáz Város Önkormányzata a szúnyoggyérítési tájékoztató kiadvány megjelenéséhez 

szükséges 48.000.- forint + áfa, összesen 60.690.-Ft Környezetvédelmi Alapból való 

felhasználását biztosítja pénzeszköz átcsoportosítás keretében Pomázi Polgármesteri Hivatal 

részére - 011130 cofog K337 rovat történő elszámolás mellett - Önkormányzati 

Környezetvédelmi Alap terhére. 

 

2. A Polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a fenti döntésnek megfelelő pénzeszköz 

átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelt módosítás során Pomáz Város 

Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletbe építse be. 

 

3. A Polgármester felkéri a jegyzőt a Tájékoztató kiadvány 5900 példányban való nyomdai 

megrendelésére, valamint lakossághoz való eljuttatására. 

 

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

Határidő: 2021. május 10. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Főosztály  

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Gazdasági Főosztály  

A szúnyoggyérítési tájékoztató eljuttatása a lakossághoz megtörtént. 

109/2021. (V.07.) számú önkormányzati határozat 

Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról  

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz Város Képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét gyakorolva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 88.§ (1) bekezdésében rögzített hatáskörben eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását a jelen határozat 1. számú mellékletének megfelelő 

tartalommal támogatja. 

 

2. Az 1. pont szerinti dokumentum aláírásáról, valamint a Társulás Elnökének történő 

megküldéséről a polgármester gondoskodik. 

 

 



Határidő: 2021.május 20. 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

 

A megállapodás aláírásra és megküldésre került a Társulás Elnökének. 

 

110/2021. (V.07.) számú önkormányzati határozat 

az önkormányzat tulajdonába került Pomáz Kft. létesítő okiratának módosításáról szóló 

81/2021.(IV.09.) számú önkormányzati határozatának módosításáról 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz Város Képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét gyakorolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 107. § és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében 

rögzített hatáskörben eljárva az alábbi határozatot hozza: 

Pomáz Város Önkormányzata a 81/2021.(IV.09.) számú önkormányzati határozat 1.3. pontját az 

alábbiak szerint módosítja: 

„1.3. A Társaság főtevékenysége: Építményüzemeltetés.”       

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. május 07. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Főosztály, Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Gazdasági Főosztály, Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

 

A határozat egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 

 

111/2021. (V.07.) számú önkormányzati határozat 

 a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság nem képviselő tagja a bizottságban betöltött 

megbízatásának lemondásáról 

 

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 58. § (3) bekezdésére az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Ortó István a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságban betöltött nem képviselői tagi 

megbízatásáról 2021.04.30. napjával történő lemondását tudomásul vettem 

 

2. A személyi változásról tájékoztatom a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnökét, illetve a 

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 
Határidő: 2021. május 14. 
A határozat végrehajtásában közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 
 
A személyi változásról a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnökének, illetve a Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi Osztályának tájékoztatása megtörtént. 

 

 

 

 



112/2021 (V.07.) számú önkormányzati határozat 

a Pomázi Civil Szövetség pályázatának benyújtásához ingyenes használatba adásra vonatkozó 

előzetes megállapodás megkötéséről 

(egységes szerkezetben a 120/2021(V.26) számú határozattal) 

 

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 Önkormányzata elviekben támogatja, hogy a kizárólagos tulajdonát képező 

Pomáz, belterületi 29 hrsz. kivett, lakóház, udvar megjelölésű, természetben 2013 Pomáz, 

Hősök tere 2. szám alatt található 917 m2 nagyságú ingatlan és a rajta lévő 82 m2 nagyságú 

épületre vonatkozóan, a Pomázi Civil Szövetség pályázatot nyújtson be, a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt.-hez, a „Civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges 

feltételek támogatására”. 

 

2. 10A pályázat sikere érdekében az Önkormányzat jóváhagyja a határozat mellékletét képező, az 

1. pontban körülírt ingatlannak az egyesület részére történő ingyenes használatba adásra 

vonatkozó megállapodást.  

 

3. A 2. pont szerinti megállapodás aláírásáról a polgármester gondoskodik. 

 

 

Felelős:  Leidinger István polgármester  

Határidő:  3. pont esetében: 2021. április 10. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A magállapodás mindkét fél részéről aláírásra került. 

 

113/2021 (V.07.) számú önkormányzati határozat 

a Pomázi Civil Szövetség helyiségbérleti szerződésének megszűntetésre vonatkozó előszerződés 

jóváhagyásáról 

(egységes szerkezetben a 121/2021(V.26) számú határozattal) 

 

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 Önkormányzata elviekben támogatja, hogy a kizárólagos tulajdonát képező 

Pomáz, belterületi 29 hrsz. kivett, lakóház, udvar megjelölésű, természetben 2013 Pomáz, 

Hősök tere 2. szám alatt található 917 m2 nagyságú ingatlan és a rajta lévő 82 m2 nagyságú 

épületre vonatkozóan, a Pomázi Civil Szövetség pályázatot nyújtson be, a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt.-hez, a „Civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges 

feltételek támogatására”. 

 

2. 11 Hozzájárul, az 1. pontban hivatkozott ingatlanra vonatkozóan, a 2021.03.30.-n kelt bérleti 

szerződésnek, jelen határozat melléklete szerinti tartalommal történő, közös megegyezéssel 

való megszűntetéséhez. 

 

 
10 Megállapította: Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének 120/2021 (V.26.) számú önkormányzati 
határozatának 1.pontja. Hatályos: 2021.V.26-tól 
11 Megállapította: Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének 121/2021 (V.26.) számú önkormányzati 
határozatának 1.pontja. Hatályos: 2021.V.26-tól 



3. A 2. pont szerinti vállalást rögzítő előszerződés aláírásáról a polgármester gondoskodik. 

 

 

Felelős:  Leidinger István polgármester  

Határidő:  3. pont esetében: 2021. április 10. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Az előszerződés mindkét fél részéről aláírásra került. 

 

114/2021. (V.13.) számú önkormányzati határozat 

 a Pomázi Örökség Tájház elnevezéséről 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, illetve a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/J. § alapján az alábbi határozatot 

hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár telephelyeként 

működő közérdekű muzeális kiállítóhelyet Pomázi Örökség Tájházként nevezi el.  

 

2. A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról, valamint az 

egységes alapító okiratának előkészítéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

              dr. Balogh Pál Jegyző  

Határidő: 1 pont tekintetében: 2021. május 13. 

      2. pont tekintetében 2021. május 14. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata a Magyar Államkincstár részére 

megküldésre került. 

 

115/2021. (V.13.) számú önkormányzati határozat 

 a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, illetve a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/J. § alapján az alábbi határozatot 

hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát 

módosító okiratot a határozat 1. melléklete szerinti, az 1. melléklet szerinti 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2. A Polgármester gondoskodik a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről. 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 1 pont tekintetében: 2021. május 14. 

      2. pont tekintetében 2021. június 15. 



 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata a Magyar Államkincstár részére 

megküldésre került. 

 

116/2021. (V.14.) számú önkormányzati határozat 

az önkormányzat tulajdonába került Pomáz Kft. -t érintő személyi döntések meghozataláról 

szóló Z-80/2021. (IV.09.) önkormányzati határozat módosításáról  

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz Város Képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét gyakorolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 107. §, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében, 112. 

§-ában, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 

törvény 2. §-ában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1. A Z-80/2021.(IV.09.) számú önkormányzati határozat 1.6. pontja helyébe az alábbi szövegrész 

kerül: 

„Az Ügyvezetőt jogviszonyának megszűnésekor három havi megbízási díjának megfelelő 

összegű juttatás illeti meg.” 

2. A határozat egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik. 

 

Felelős: Dr.Balogh Pál jegyző 

Határidő: 2021. május 20. 

     Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

A határozat egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 

117/2021. (V.14.) számú önkormányzati határozata  

„a Pomáz, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése tárgyában megindítani kívánt 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról” 

 

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, továbbá a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 115 §. (1) bekezdésre tekintettel az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Polgármestere a „Pomáz, Dankó utca és környékének csapadékvíz 

elvezetése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz készült – jelen határozat mellékletét képező – 

Ajánlattételi Felhívást és Dokumentációt elfogadja. 

 

2. A Polgármester az ajánlati felhívást az alábbi gazdasági szereplők részére küldi meg: 

 

 1. Ajánlattevő neve: Vianova87 Közmű és Útépítő Zrt. 

 Székhely: Magyarország, 1215 Budapest, Vasas utca 65-67. 

 Adószám: 13839129-2-43 

 Képviseletre jogosultak: Tóth Miklós 

 

 2. Ajánlattevő neve: Solymárgáz Közműépítő Kft. 

 Székhely: Magyarország, 2083 Solymár, Mező utca 6. 



 Adószám: 12085114-2-13 

 Képviseletre jogosultak: Zámbó Gyula 

 

 3. Ajánlattevő neve: MÉLYÉPBAU-2006 Építő Kft. 

 Székhely: Magyarország, Jászkisér, Silye Sámuel utca 2. 

 Adószám: 13701653-2-16 

 Képviseletre jogosultak: Barna Roland 

 

4. Ajánlattevő neve: Nemesgép 2000 Ipari és Szolgáltató Zrt. 

 Székhely: Magyarország, 2096 Üröm, 064/88 hrsz. 

 Adószám: 14493421-2-13 

 Képviseletre jogosultak: Nemes István 

 

 

 5. Ajánlattevő neve: Bola 95 Építőipari és Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

 Székhely: Magyarország, 2000 Szentendre, Rózsa utca 4. 

 Adószám: 12049679-2-13 

 Képviseletre jogosultak: Bodó Lajos 

 

 6. Ajánlattevő neve: P+R DEPO Kft. 

 Székhely: Magyarország, 1173 Budapest, Pesti út 158. 2. em. 17. 

 Adószám: 22747206-2-42 

 Képviseletre jogosultak: Gali Henrik 

 

 

3. A Polgármester felkéri a közbeszerzési tanácsadót a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Leidinger István, polgármester;   

Határidő:  1. pont tekintetében: 2021.május 13.; 

  2. pont tekintetében: 2021. május 20.   

    

Végrehajtásban közreműködik: GVC Szolgáltató és Tanácsadó Kft.     

           Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

Az ajánlati felhívás az alábbi gazdasági szereplők részére megküldésre került, az eljárás 

eredménytelensége miatt, új közbeszerzési eljárás indult. 

 

118/2021. (V.14.) számú önkormányzati határozat 

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 

 

A határozat egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 

 

Z-119/2021. (V.20.) számú önkormányzati határozat  

a „Pomáz Közoktatásáért díj” 2021. évi adományozásáról 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata 2021. évben Pomáz Közoktatásáért Díjat adományoz Szűcs 

Éva és Kiss Nikolett részére. 

2. A díj átadására ünnepélyes keretek között a pedagógus nap alkalmából a városi pedagógus 

napi ünnepségen kerül sor. 

Felelős: Leidinger István polgármester 
Határidő: 2021. június 7. 
A határozat végrehajtásában közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály, 
Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály  
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A díj átadása megtörtént. 

120/2021 (V.26.) számú önkormányzati határozat 

a Pomázi Civil Szövetség pályázatának benyújtásához ingyenes használatba adásra vonatkozó 

előzetes megállapodás megkötéséről szóló 112/2021. (V.7) 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 Pomázi Civil Szövetség pályázatának 

benyújtásához ingyenes használatba adásra vonatkozó előzetes megállapodás megkötéséről 

szóló 112/2021. (V.7) számú önkormányzati határozat (továbbiakban: Határozat) 2. pontja 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„2. A pályázat sikere érdekében az Önkormányzat jóváhagyja a határozat mellékletét 

képező, az 1. pontban körülírt ingatlannak az egyesület részére történő ingyenes 

használatba adásra vonatkozó megállapodást.” 

 

2.  A határozat melléklete helyébe jelen határozat melléklete melléklete lép. 

 

3. A határozat egységes szerkezetbe foglalásáról a Jegyző gondoskodik. 

 

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

Határidő:  2021. május 28. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

A határozat egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 

121/2021 (V.26.) számú önkormányzati határozat 

a Pomázi Civil Szövetség helyiségbérleti szerződésének megszűntetésre vonatkozó előszerződés 

jóváhagyásáról szóló 113/2021. (V.7) 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 Pomázi Civil Szövetség helyiségbérleti 

szerződésének megszűntetésre vonatkozó előszerződés jóváhagyásáról szóló 113/2021. (V.7) 

számú önkormányzati határozat (továbbiakban: Határozat) 2. pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„2. Hozzájárul, az 1. pontban hivatkozott ingatlanra vonatkozóan, a 2021.03.30.-n kelt 

bérleti szerződésnek, jelen határozat melléklete szerinti tartalommal történő, közös 

megegyezéssel való megszűntetéséhez.” 

 

2. A határozat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 

 

3. A határozat egységes szerkezetbe foglalásáról a Jegyző gondoskodik. 

 

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

Határidő:  2021. május 28. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

A határozat egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 

 

 

 



124/2021 (V.28.) számú önkormányzati határozat 

Pomáz Város 2020. évi környezeti állapotáról szóló jelentés elfogadásáról 

Pomáz Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1.§ -ában kihirdetett 

veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete feladat-és hatáskörét gyakorolva, a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 46.§ (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében az alábbi határozatot hozza: 

1.  Pomáz Város 2020. évre vonatkozó környezeti állapotát elemző, és értékelő tájékoztatót a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom. 

 

2. A tájékoztató közzétételéről a polgármester gondoskodik. 

Felelős: Leidinger István Polgármester  

Határidő: 2021.05.31. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti osztály 

Pomáz Város 2020. évre vonatkozó környezeti állapotát elemző és értékelő tájékoztató Pomáz 

Város honlapján való közzététele megtörtént. 
 

 

127/2021. (V.28.) számú önkormányzati határozat 

a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsődében a 2021/2022. évben indítható óvodai csoportok 

számának meghatározásáról 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CVC. 

törvény 83.§. (2) bekezdés d) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. A Pomáz Város Önkormányzat a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számát az alábbiak szerint határozom meg: 

 

a) a Pomázi Hétszínvirág Óvodában 8 csoport, 

b) a Napsugár Tagóvodában 3 csoport, 

c) a Mesevölgyi Tagóvodában 3 csoport, 

d) a Mesedombi Tagóvodában 3 csoport és 

e) a Mesevár Tagóvodában 5 csoport. 

2. Az intézménynek az 1. pont szerinti döntésről való tájékoztatásáról - jelen határozat 

megküldésével - a polgármester gondoskodik. 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021.06.04. 

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

Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

Az Intézmény tájékoztatása a döntésről határozat megküldésével megtörtént. 

 

 



128/2021. (V.28.) számú önkormányzati határozat 

a Pomáz Város 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó 

értékelésről 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, illetve a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/J. § alapján az alábbi határozatot 

hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló átfogó értékelést - a határozat melléklete szerinti tartalommal - jóvá 

hagyom.  

 

2. Az 1. pont szerinti átfogó értékelésnek a gyámhivatal részére történő megküldéséről a 

polgármester gondoskodik. 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021.06.04. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Osztály, Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

Pomáz Város Önkormányzata a 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló átfogó értékelés a gyámhivatal részére megküldésre került. 

 

 

129/2021. (V.28.) számú önkormányzati határozat 

„a „Ingatlanforgalmi értékbecslői feladatok 2021-2022. években való ellátása” tárgyú 

ajánlattételi felhívás elfogadásáról 

 

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, továbbá a Pomáz Város Önkormányzat Szervezési és 

Működési Szabályzatáról szóló 5/2015 (IV.8.) számú önkormányzati rendelet 9. számú függelékét 

képező beszerzési szabályzat 4.5. pontjára tekintettel az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Polgármestere a „Ingatlanforgalmi értékbecslői feladatok 2020-2021. 

években való ellátása” tárgyú beszerzési eljáráshoz készült – jelen határozat mellékletét 

képező – Ajánlattételi Felhívást elfogadja. 

 

2. A Polgármester gondoskodik az ajánlati felhívást a honlapon történő közzételéről. 

 

Felelős: Leidinger István, polgármester   

Határidő: 2021.május 31.    

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

Az ajánlati felhívás Pomáz Város honlapján történő közzététele megtörtént. 

 

 



130/2021. (V.28.) számú önkormányzati határozat 

„a „Ingatlanrendezésekhez szükséges geodéziaszolgáltatás 2021-2022. években való ellátása” 

tárgyú ajánlattételi felhívás elfogadásáról 

 

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, továbbá a Pomáz Város Önkormányzat Szervezési és 

Működési Szabályzatáról szóló 5/2015 (IV.8.) számú önkormányzati rendelet 9. számú függelékét 

képező beszerzési szabályzat 4.5. pontjára tekintettel az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Polgármestere a „Ingatlanrendezésekhez szükséges geodéziaszolgáltatás” 

tárgyú beszerzési eljáráshoz készült – jelen határozat mellékletét képező – Ajánlattételi 

Felhívást elfogadja. 

 

2. A Polgármester az ajánlati felhívást közzéteszi a honlapon, továbbá az alábbi gazdasági 

szereplők/egyéni vállalkozók részére küldi meg: 

 

 1. Ajánlattevő neve: HP-GEO BT. 

 Székhely: Magyarország, 2000 Szentendre, Hamvas Béla utca 22. I/5. 

 Adószám: 21196487-1-13 

 Képviseletre jogosultak: Sinka Péter Attila 

2. Ajánlattevő neve: Kónya József e.v. 

Székhely: Magyarország, 2013 Pomáz, Körte u. 36/A. 

Adószám: 68839208-1-33 

3. Ajánlattevő neve: Dr. Forgács Zoltán e.v. 

Székhely: Magyarország, 1011 Budapest, Bem rakpart 26. 5.3.  

4. Ajánlattevő neve: Buzás Balázs e.v. 

Székhely: Magyarország, 2000 Szentendre, Csóka utca 126.  

Képviseletre jogosultak: Buzás Balázs 

Felelős: Leidinger István, polgármester;   

Határidő: 2021.05.31.    

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

Az ajánlati felhívás Pomáz Város honlapján történő közzététele és az alábbi gazdasági 

szereplők/egyéni vállalkozók részére való megküldése megtörtént. 

 

 

 

134/2021. (VI.07.) számú önkormányzati határozat 

Csobánka Község Önkormányzata részére házi segítségnyújtásról szóló feladat-ellátási 

megállapodás módosítása 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 



figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, illetve a a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114.§-116.§ alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata, mint fenntartó nyilatkozza, hogy a Szociális Szolgáltatási 

Központ részére a házi segítségnyújtásban a 35 fő gondozott ellátásához szükséges 

személyi feltételeket biztosítja.  

 

2. Pomáz Város Önkormányzata jóváhagyja a Pomáz Város Önkormányzata és Csobánka 

Község Önkormányzat között, a házi segítségnyújtási feladatok ellátására vonatkozóan 

2021.05.31-én megkötött feladat-ellátási megállapodás, jelen határozat mellékletét képező 

módosítását.  

 

3. A határozat 2 pontja szerinti módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt feladat-

ellátási megállapodás aláírásáról a Polgármester gondoskodik.  

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 3. pont tekintetében 2021. június 15.       

 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt feladat-ellátási megállapodás mindkét polgármester részéről 

aláírásra került, Kormányhivatalnak megküldése megtörtént. 

 

135/2021. (VI.07.) számú önkormányzati határozat 

a Kábítószer Ellenes világnap alkalmából rendezendő programok pénzügyi támogatásáról 

 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz Város képviselő testületének 

feladat- és hatáskörét gyakorolva, valamint a Közbiztonsági Alap létrehozásáról szóló 28/2020. 

(XI.27.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdés f) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Kábítószer Ellenes világnap (2021. június 26.) alkalmából 

rendezendő programokhoz bruttó 150.000, - Ft támogatást biztosít a Közbiztonsági Alap 

terhére. 

2.  A fedezet a 2021. évi költségvetés K337 Szolgáltatások rovatán rendelkezésre áll. 

3. A határozat mellékletét képező támogatási megállapodás aláírásáról a polgármester 

gondoskodik.  

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021. június 15. 

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztály 

 

A támogatási megállapodás aláírása és az összeg biztosítása megtörtént. 

 

137/2021. (VI.08.) számú önkormányzati határozat 

„a Pomáz, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése tárgyában megindított 

közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról 

 

 

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, továbbá a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 75. § (2) bekezdésre tekintettel az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Polgármestere megállapítja, hogy a következő ajánlattevő nyújtott be érvényes 

ajánlatot: 

 

Ajánlattevő neve: P+R Depo Kft. 

Székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 158. 2.em. 17. 

 

A tervezői költségbecslés összege nettó 75.450.516 Ft, a rendelkezésre álló fedezet pedig nettó 

75.624.816 Ft. 

 

Az Ajánlattevő nettó ajánlati ára összesen: 140.221.316, - Ft.  

2. Pomáz Város Polgármestere megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) 

bekezdés b) pontja alapján eredménytelen tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi 

fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb 

ajánlatot tevő ajánlattevővel.  

 

3. Pomáz Város Polgármestere gondoskodik az Ajánlattevő értesítéséről, a közbeszerzési eljárást 

koordináló megbízott cégen keresztül. 

 

4. Pomáz Város Polgármestere a tárgyi eljárás lezárását követően, mint Ajánlatkérő 

kezdeményezi az eljárás újraindítását. 

 

 

Felelős: Leidinger István, polgármester;   

Határidő:3. pont tekintetében: 2021.06.11. 

                4. pont tekintetében: 2021.06.15.     

Végrehajtásban közreműködik: GVC Szolgáltató és Tanácsadó Kft.     

           Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

Az Ajánlattevő értesítéséről, a közbeszerzési eljárást koordináló megbízott cégen keresztül és az 

új közbeszerzési eljárás kiírása megtörtént. 

145/2021. (VI.14.) számú önkormányzati határozata 

 a Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére nyújtott 10.000.000.- Ft, 

azaz tízmillió forint összegű tagi kölcsönnel kapcsolatos szerződés, valamint munkagép 

bérlésére vonatkozó bérleti szerződés utólagos jóváhagyásáról 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (1.29.) Kormányrendelet l.§-ában kihirdetett 

veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város 

Önkormányzata képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. és 8. pontjában 

rögzített feladatkörében az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a közötte és az általa alapított, egyben 100 %-os tulajdonát 

képező Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött, 

síkosság-mentesítésre is alkalmas munkagép vásárlására nyújtott, 10.000.000. Ft összegű tagi 

kölcsönnel kapcsolatos, jelen határozat mellékletét képező, 2020. november 06. napján kelt 

tagi kölcsönszerződést, továbbá a szintén jelen határozat mellékletét képező, Pomáz Város 

Önkormányzata és a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. között 2020. november 30. napján 

létrejött, síkosságmentesítési feladatok ellátására is alkalmas BUCHER B 80 3 BKD8 típusú, 

SGA-500 forgalmi rendszámú gépjármű bérlésére vonatkozó bérleti szerződést utólagosan 

jóváhagyja. 



2. Jelen határozatnak a Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a fenti gazdasági 

események üzleti tervben és beszámolóban történő szerepeltetése érdekében történő 

megküldéséről a Polgármester gondoskodik. 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. június 18. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Pénzügyi Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Pénzügyi Osztály 

A határozat a Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetője részére megküldésre került. 

146/2021. (VI.14.) számú önkormányzati határozata 

pályázat kiírása a helyi műsor gyártásáról 

  

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozza:  

 1.  Pomáz Város önkormányzata a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki a 

helyi műsorgyártás szerződéses jogviszony keretében történő biztosítása érdekében.  

 2.   A polgármester gondoskodik a pályázati felhívás közzétételéről.  

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: 2021. június 18.  

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály  

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály  

A pályázati felhívás közzététele Pomáz Város honlapján megtörtént. 

 

148/2021. (VI.14) számú önkormányzati határozata 

„a Pomáz, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése tárgyában megindítani 

kívánt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról” 

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 Képviselőtestületének 

feladat- és hatáskörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglaltakra, továbbá a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény Harmadik Rész, XVII. fejezetre tekintettel az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Polgármestere a „Pomáz, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése” 

tárgyú a Kbt. Harmadik Rész, XVII. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz készült - 

jelen határozat mellékletét képező Ajánlattételi Felhívást elfogadj a. 

2. Az ajánlattételi felhívás közzétételéről a Polgármester gondoskodik a közbeszerzési tanácsadó 

bevonásával. 



Felelős: Leidinger István, polgármester; 

Határidő: 2021.06.18. 

Végrehajtásban közreműködik: GVC Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 

Város fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Az ajánlattételi felhívás közzététele a közbeszerzési tanácsadó bevonásával megtörtént. 

 

 

 


