
























































                                                                  14/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEK, TANULÓK 

TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 

1. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m fejlesztési költségének viseléséhez részemre a fenti 

támogatást megállapítani szíveskedjenek. 

2. Fejlesztést igénylő gyermekre vonatkozó adatok: 

 A B C D 

 Név (születési név) Születési helye, 

ideje (év. hó. nap) 

Anyja neve Társadalombiztosítási 

Azonosító Jele 

1     

2     

3     

3. A kérelmezőre vonatkozó adatok: 

Kérelmező neve:............................................................................................................... 

Születéskori neve: ............................................................................................................ 

Születetési hely:....................................... év:................... hó:.................. nap:.................. 

Anyja neve: ...................................................................................................................... 

Lakóhely: (..................... ir.sz.).......................................................................................... 

Bejelentkezés ideje: ................................................................................................. 

Bejelentett tartózkodási hely: ............................................................................................ 

Bejelentkezés ideje: ................................................................................................. 

Családi állapot: ………………………………………………………………………………… 

Telefonszám [1] :................................................................................................................... 

E-mail cím:.................................................................................................................. 

TAJszám:........................................................................................................................ 

Állampolgársága: ............................................................................................................ 

Jelenlegi foglalkozása, munkahelye.............................................................................. 

Fizetési számlaszám [2] (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri.): 

…………………………………………………………………………………………………

……… 

[1] Kitöltése nem kötelező 



[2] A téves utalás elkerülése érdekében a számlaszámot hivatalos irattal (számlakivonat, 

számlaszerződés) szükséges igazolni 

4. Az ingatlanban lakó személyek adatai: 

 A B C D E F 

 Név (születési 

név) 

Születési 

helye, ideje 

(év, hó, nap) 

Anyja neve Társadalombiztos

ítási Azonosító 

Jele 

Rokoni 

kapcsol

at 

Foglalkozá

s, 

munkahely 

vagy 

Oktatási-

nevelési 

intézmény 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

5. Az ügyfél által lakott ingatlanra vonatkozó adatok: 

A lakás nagysága: ....... m [1] , szobáinak száma:.... szoba, ... félszoba, 

Az ingatlanban tartózkodás jogcímen2: önkormányzati ingatlan bérlője, tulajdonos, családtag, 

albérlő, lízingbevevő, haszonélvező, használó, szívességi használó, ingatlanba bejelentett 

jogcím nélküli lakos, egyéb 

Az ingatlan (átlagos) havi fenntartási költsége:..........forint. 

6. Jövedelmi adatok 

Kérjük, hogy a nemleges nyilatkozatot cellánként 0-val, azaz nullával, vagy kihúzással jelölni 

szíveskedjen. 

Az üresen hagyott cellák a nyilatkozat szerint 0, azaz nulla forint, összeget jelölnek. ( Kitöltés 

előtt olvassa el figyelmesen a kitöltési tájékoztatót!) 

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a 

tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell feltüntetni, akire 

tekintettel azt folyósítják. 

a jövedelem típusa kérelmező a kérelmezővel közös háztartásban élő 

további személyek 

1. Munkaviszonyból származó és 

más munkavégzéssel járó 

tevékenység, amelyért ellenérték 

jár 

(........................

........ ) 

(....................

........... 

(..................

....... ) 

(......... ) 

2. Vállalkozásból származó 

jövedelem 

    

3. Gyermekgondozási támogatások 

(pl.: Gyes, családi pótlék stb.). 

árvaellátás, tartásdíj, ösztöndíj 

    



4. Nyugellátás és egyéb nyugdíj 

szerű ellátások 

    

5. Önkormányzat, Kormányhivatal 

állal folyósított rendszeres 

ellátások 

    

6. Egyéb rendszeres pénzellátások 

(pl.: táppénz, életjáradék) 

    

7. Egyéb jövedelem (pl. alkalmi 

munkából, egyszerűsített 

foglalkoztatásból származó, 

családi támogatás, ingatlan, ingó 

vagyontárgyak értékesítéséből, 

föld bérbeadásából származó 

jövedelem, összegszerűen: 

átlagosan havonta) 

    

8. összes jövedelem:     

7. NYILATKOZATOK 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész 

aláhúzandó), 

- a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról 

és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a 

szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - 

ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Tudomásul veszem, hogy a tényállás tisztázása érdekében, a hivatal az adatok valódiságát 

környezettanulmány elvégzésével ellenőrizheti. 

Tudomásul veszem, hogy az eljárás során bármely határidő elmulasztása esetén 

mulasztásomat csak igazolási kérelem benyújtásával igazolhatom, mellyel egyidejűleg 

pótolnom kell az elmulasztott cselekményt. Az igazolási kérelmet a mulasztásról való 

tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követően, de legkésőbb az elmulasztott 

határnaptól vagy a határidő utolsó napjától számított, az igazolni kívánt eljárási 

cselekményre előírt határidővel megegyező időtartamon, de legfeljebb negyvenöt napon 

belül lehet előterjeszteni. Kérelmemhez mellékelnem kell a mulasztást igazoló iratot, 

dokumentumot. 

Tudomásul veszem, hogy a hatóság megtévesztése, a döntéshozatal indokolatlan 

késleltetése esetén eljárási bírság kiszabásának van helye, továbbá tudomásul veszem, 

hogy nem valós nyilatkozat esetén az abból adódóan jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett támogatást jogszabályban meghatározott kamattal megemelt összegben vissza kell 

térítenem. 

Továbbá saját és családtagjaim tekintetében a jogosultság feltételeit érintő lényeges 

tények, körülmények megváltozásáról - pl. lakóhely, tartózkodási hely, családi állapot 



megváltozását, a háztartás szerkezetében történt változást; névváltozást; munkaviszony 

létesítését vagy megszűnését; tanulói, hallgatói jogviszony létesítését, megszűnését; a 

kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelmi, vagyoni helyzetének megváltozását; 

közüzemi szolgáltatónál történő változást, és minden egyéb a jogosultság feltételét érintő tények 

körülmények megváltozása - a változást követően haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon 

belül) köteles vagyok a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Humánszolgáltatási Osztályát 

értesíteni. 

Pomáz, 20…………………………...................... 

……………………………………………….. 

kérelmező aláírása 

8. Tájékoztató a csatolandó dokumentumokról 

A fejlesztés szükségességét megalapozó dokumentumok:  

a. a fejlesztés szükségességét tartalmazó szakértői vélemény,valamint  

b. a fejlesztést nyújtó szervezet igazolás 

A család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, az alábbiak figyelembe vételével: 

a. a rendszeres jövedelemmel rendelkező személyek, a kérelem benyújtását megelőző hónap 

nettó jövedelméről igazolás (táppénz, GYES, CSED, GYED, GYET is), 

b. a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a 

kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról 

illetékes állami adóhatóság (NAV) által kiállított hivatalos igazolás. Az adóbevallással még le 

nem zárt időszakról a könyvelő által kiállított hivatalos igazolás, ennek hiányában a 

vállalkozó büntetőjogi nyilatkozata az időszak alatt szerzett nettó bevételről. Ha a vállalkozási 

tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos 

jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani. 

Amennyiben közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság tagja, vagy 

részvénytársaság részvényese, úgy csatoljon (könyvelő által kiállított) hivatalos igazolást a 

kérelem beadását megelőző adóbevallással lezárt évre vonatkozó osztalék nettó kifizetéséről 

(osztalék előleg kifizetése esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónapra vonatkozó 

hivatalos igazolást). 

c. nyugdíjas esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában megküldött 

értesítése, melyben szerepel a január elsejétől megállapított ellátás összege és típusa, valamint 

a legutolsó nyugdíjszelvény, számlakivonat, vagy a pénzintézet igazolása. (Az értesítőt évente 

csak egy alkalommal kell csatolni.) Ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása esetén az erről 

szóló határozat másolata, 

d. közfoglalkoztatásban részvevők esetén a közfoglalkoztatási szerződés másolata, 

e. álláskeresők ellátása vagy foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesülők esetében az 

illetékes állami foglalkoztatási szerv megállapító határozatának fénymásolata, és az utolsó 

csekkszelvény, számlakivonat, vagy a pénzintézet igazolása, álláskeresők ellátása vagy 

foglalkoztatást elősegítő támogatás megszűnése esetén a megszüntető határozat másolata, 

f. álláskeresők ellátása vagy foglalkoztatást elősegítő támogatásban nem részesülő esetében az 

illetékes állami foglalkoztatási szerv igazolása, hogy az érintett nyilvántartásukban szerepel-e, 



valamint arról, hogy álláskeresők ellátásban, illetve foglalkoztatást elősegítő támogatásban 

nem részesül, 

g. egyszerűsített foglalkoztatásban résztvevők esetében a munkáltató által kiállított igazolást a 

kérelem benyújtását megelőző 12 naptári hónapra vonatkozóan, 

h. a Járási Hivatal által megállapított ellátásról szóló határozat másolata, valamint az utolsó 

postai csekkszelvény, számlakivonat, vagy a pénzintézet igazolása, 

i. ha a családban kiskorú gyermek van, igazolás a családi pótlék, iskoláztatási támogatás 

összegéről, esetlegesen igazolás az árvaellátás összegéről, valamint az erre vonatkozó 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában megküldött értesítése, 

j. azon gyermek tekintetében akire vonatkozóan a támogatást kéri, valamint 16 éven felüli 

gyermek(ek) esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói, hallgatói jogviszony 

fennállásáról (a tagozat megjelölésével, pl.: nappali), egyetemi, főiskolai hallgatónál az 

oktatási intézmény által kiállított igazolás az ösztöndíj összegéről, a kérelem benyújtását 

megelőző 12 hónapra vonatkozóan, havi tételes bontásban (amennyiben nincs, úgy az oktatási 

intézmény által kiállított nemleges igazolás) illetve szakképzésben résztvevők esetében a 

szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatásokról, 

k. amennyiben a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel 

sem rendelkezik, szükséges mellékelni az illetékes állami foglalkoztatási szerv igazolását 

arról, hogy álláskeresők ellátásban, illetve foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesül-e, 

l.. gyermek elhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló bírósági végzés fénymásolata, illetőleg 

igazolás a bírósági eljárás megindításáról, illetve a végrehajtásról szóló jegyzőkönyv 

fénymásolata. Igazolás a tartásdíj összegéről (postai szelvény fénymásolata, számlakivonat, 

vagy a pénzintézet igazolása, illetőleg nyilatkozat két tanú aláírásával), képzelt apa 

bejegyzésére vonatkozó hivatalos irat másolata, 

m. a b), d), e), f), g), h) és k) pontokban foglalt esetekben a kérelem benyújtását megelőző 12 

hónapról szóló büntetőjogi nyilatkozat az alkalmi munkából a kérelem benyújtását megelőző 

12 naptári hónapban szerzett havi jövedelemről, 

n. GYES-ben, GYET-ben vagy ápolási díjban részesülő esetében büntetőjogi nyilatkozat, 

hogy munkaviszonyból származó jövedelemmel rendelkezik-e. 

Ha GYES-ben, GYED-ben részesül és mellette keresőtevékenységet folytat, úgy a kérelem 

beadását megelőző hónap jövedelméről a munkáltató hivatalos igazolása szükséges. 

Amennyiben nem folytat keresőtevékenységet, az erről szóló munkáltató által kiállított 

hivatalos igazolás csatolandó. 

o. gyámolt vagy gondnokolt személy esetén a hatályos gyám- vagy gondnokkirendelő 

határozat másolatát. 

Mellékelni szükséges továbbá: 

Folyószámlával rendelkezők esetén az igazolás a bankszámlaszámról, vagy a folyószámla 

kivonat másolatát (amennyiben az utalást arra kéri, illetve 

A gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát, valamint gyám esetén a 

hatályos gyámkirendelő határozat fénymásolatát. 

9. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 



Személyes adatok 

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek közössége. 

Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 

Tartós betegség: azon kórforma, amely a külön jogszabályban meghatározott magasabb 

összegű családi pótlékra jogosít, 

Fogyatékos gyermek, fiatal felnőtt: 

· a gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében a külön jogszabályban 

meghatározott magasabb összegű családi pótlékra jogosító fogyatékosságban szenvedő 

gyermek, fiatal felnőtt, 

· a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés 

tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 4. § 25. pontjában foglaltaknak 

megfelelő gyermek, fiatal felnőtt, 

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 

gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 

Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 

kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük 

különböző. 

Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek számít: 

- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 

- a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás 

munkarendje szerint tanulmányokat folytató, 

- a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény 

nappali tagozatán tanulmányokat folytató, vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, 

mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében 

nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek, 

- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, 

amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. A 

kérelem elbírálásához szükségesek a tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra 

vonatkozó igazolások. 

Jövedelmi adatok 

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: 

Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni 

érték (bevétel), ideértve Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a 

bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó 

vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített 

közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 



A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a 

bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell 

feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben 

elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi 

jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített 

közteherviselési hozzájárulás, járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, 

nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 

Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési 

hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi 

jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, 

ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből 

származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást 

folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel 

csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a 

bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 

Nem minősül jövedelemnek: 

1.a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó 

hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, 

2.a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

keretében nyújtott támogatás és az a mellettii pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési 

díj és külön ellátmány, 

3.az anyasági támogatás, 

4.a nyugdíjprémium, egyszeri juttatás és a szépkorúak jubileumi juttatása, 

5.a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka 

és a fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 

7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített 

foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes 

személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó 

rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony 

keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 

10. a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban 

vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység 

ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes 

bevétel, 

11.az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon 

fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni 

értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül 



az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának 

célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, 

12.az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a 

kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá 

közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését 

veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor, 

13. az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel. 

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a 

tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, 

akire tekintettel azt folyósítják. 

A havi jövedelem kiszámításakor 

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, 

- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén 

a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell 

együttesen figyelembe venni. 

A havi jövedelem kiszámításakor figyelmen kívül kell hagyni 

o a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet 

o a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

összegét meghaladó részét. 

o a vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói 

tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az 

őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást vagy az 

egyéni céget törölték a cégjegyzékből. 

Az erről szóló hivatalos dokumentum(ok) benyújtása szükséges! 

A jövedelem típusai: 

1, Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a 

munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati 

jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, 

rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában 

folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - 

személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem. 

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből 

származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott 

könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély 

tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. 

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, csecsemőgondozási díj, 

gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, családi 

pótlék, gyermektartásdíj. 

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői 

nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati 

járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, 



rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, 

rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó 

jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 

5.Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az 

időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás, az ápolási díj; gyermekek otthongondozási díja, álláskeresési járadék, 

álláskeresési segély, nyugdíj előtti álláskeresési segély, képzési támogatásként, vállalkozóvá 

válást segítő támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a 

nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, 

ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, 

életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan 

jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. 

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot 

vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. 



                                                                      14/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 

1. Alulírott……………………………………… kérem, hogy az alábbi indokaim alapján 

gyermekem részére/részemre beiskolázási támogatást megállapítani szíveskedjenek. 

2. A támogatás megállapításához az alábbiakban szolgáltatok adatot és nyilatkozatot: 

Kérelmező 

neve:………………………………………………………………………………...………. 

Születéskori 

neve: ………………………………………………………………………………………. 

Születetési 

hely:……………………………év:……………..hó:………...…..nap:……………………. 

Anyja 

neve: ……………………………………………………………………………………………

… 

Bejelentett lakóhely: 

(………………ir.sz.) …………………………………………………………… 

Bejelentkezés 

ideje: ………………………………………………………………………………. 

Bejelentett tartózkodási 

hely: …………………………………………………………………................ 

Bejelentkezés 

ideje: ………………………………………………………………………………. 

Családi 

állapot:…………………………………………………………………………………………. 

Telefonszám 
[1] :……………………………………………………………………………………….... 

E-mail 

cím ……………………………………………………………………………………………. 

Állampolgársága: ………………………………………………………………………………

… 

Fizetési számlaszám [2] (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri.): 

…………………………………………………………………………………………………

……… 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló 

határozat száma………………………………………………………………………………… 



kedvezmény időtartama……………………………………………………………………… 

3. Az ingatlanban lakó eltartottak, akire tekintettel a támogatást igénylem:  

 A B C D E F 

 Név 

(születési név) 

Születés

i helye, 

ideje 

(év, hó, 

nap) 

Anyja neve Társadalom

biztosítási 

Azonosító 

Jele 

Ro

kon

i 

kap

csol

at 

Foglalkozás, 

munkahely vagy 

Oktatási-

nevelési 

intézmény 

1       

2       

3       

4       

4. NYILATKOZATOK 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész 

aláhúzandó), 

- a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról 

és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a 

szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - 

ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Tudomásul veszem, hogy a tényállás tisztázása érdekében, a hivatal az adatok valódiságát 

környezettanulmány elvégzésével ellenőrizheti. 

Tudomásul veszem, hogy az eljárás során bármely határidő elmulasztása esetén 

mulasztásomat csak igazolási kérelem benyújtásával igazolhatom, mellyel egyidejűleg 

pótolnom kell az elmulasztott cselekményt. Az igazolási kérelmet a mulasztásról való 

tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követően, de legkésőbb az elmulasztott 

határnaptól vagy a határidő utolsó napjától számított, az igazolni kívánt eljárási 

cselekményre előírt határidővel megegyező időtartamon, de legfeljebb negyvenöt napon 

belül lehet előterjeszteni. Kérelmemhez mellékelnem kell a mulasztást igazoló iratot, 

dokumentumot. 

Tudomásul veszem, hogy a hatóság megtévesztése, a döntéshozatal indokolatlan késleltetése 

esetén eljárási bírság kiszabásának van helye, továbbá tudomásul veszem, hogy nem valós 

nyilatkozat esetén az abból adódóan jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatást 

jogszabályban meghatározott kamattal megemelt összegben vissza kell térítenem. 

Továbbá saját és családtagjaim tekintetében a jogosultság feltételeit érintő lényeges 

tények, körülmények megváltozásáról - pl. lakóhely, tartózkodási hely, családi állapot 

megváltozását, a háztartás szerkezetében történt változást; névváltozást; munkaviszony 

létesítését vagy megszűnését; tanulói, hallgatói jogviszony létesítését, megszűnését; a 

kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelmi, vagyoni helyzetének megváltozását; 



közüzemi szolgáltatónál történő változást, és minden egyéb a jogosultság feltételét érintő tények 

körülmények megváltozása - a változást követően haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon 

belül) köteles vagyok a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Humánszolgáltatási Osztályát 

értesíteni. 

Pomáz, 20………………………………. 

…………………………………………… 

kérelmező aláírása 

5. Tájékoztató  

A kérelem augusztus 01. napjától szeptember 15. napjáig terjeszthető elő, amennyiben a 

kérelmező Pomáz városban lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és a családban 

nevelkedő gyermekére tekintettel a jegyző által megállapított rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül 
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171/2021.(VII.15.) önkormányzati határozat melléklete 

Pomáz Város Önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 

A gyermekvédelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 

Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelemében a helyi önkormányzatnak gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladati ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készítenie. Az értékelés tartalmazza 

mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. 

melléklete előír az Önkormányzatok számára. 

1. a.) Pomáz Város demográfiai mutatói 2020. december 31. állapot szerint: 18.182 fő 

 

Férfi Nő Együtt 

8806 9376 18182 
 

b.) Pomáz demográfiai mutatói a kiemelt korcsoportban (0-18 korosztály) 2020. december 31. 

állapot szerint: 

Korcsoport Férfi Nő Együtt 

0-3 éves 342 330 672 

4-6 éves 286 251 537 

7-14 éves 894 782 1676 

15-18 éves 467 425 892 

Összesen: 1989 1788 3777 
 

2.) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 

 

Intézményeinkben minden igénylő számára biztosított a nappali ellátás, az étkeztetés. A gyermekeket 

érintő szociális támogatások megállapításával, folyósításával kapcsolatos hatáskör egy része jegyzői 

hatáskör, az önkormányzati hatáskörbe helyezett, a gyermeknevelés támogatását célzó segélyezések 

esetében a képviselő-testület döntése alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a rendkívüli 

támogatások esetében a Polgármester jogosult eljárni. A folyósítás feltételeit a Gyvt., valamint a 

települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló többször módosított, 1 / 2015.(11.11.) 

önkormányzati rendelete szabályozta. 

 

a.) 2020. évben 150 kiskorú és nagykorú után részesült a család rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben, ebből 2020. év során hat rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 

iránti kérelmet kellett elutasítani. Mind a hat alkalommal a jogszabályban meghatározott egy főre jutó 

havi jövedelem magasabb összege miatt (családos kérelmezőnél: 38.475, - Ft, egyedülálló 

kérelmezőnél: 41.325, - Ft). A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménynek pénzügyi hatása az iskolai, 

óvodai kedvezményes, ill. ingyenes étkeztetésben mutatkozik meg. A rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény évente két alkalommal alapösszegű pénzbeli támogatást nyújt, ingyenes vagy 

kedvezményes gyermekétkeztetési kedvezményt biztosít a kérelmezők számára. Az Önkormányzatot 

nem terheli pénzbeli kiadás a rendszeres gyermekvédelmi ellátás tekintetében.     
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A jogosultak az étkeztetésen felül egyéb kedvezményeket is igényelhetnek (iskolai tandíj, ösztöndíj 

stb.). A kedvezményben részesülő gyermekek után a családok két alkalommal - augusztusban és 

novemberben - részesültek 6.000.-Ft/fő támogatásban. 55 hátrányos, és halmozottan hátrányos gyermek, 

szintén a fenti hónapok során, emelt összegű pénzbeli támogatást kapott. A támogatásokat postai 

utalvánnyal fizettük ki a jogosultak részére (Gyvt. rendelkezései szerinti támogatás, állami 

visszatérítés). 

A gyermekvédelmi kedvezményt kérelmezők sorában kiemelkedik a három vagy több gyermeket 

nevelők száma, de az egy szülős háztartásokra is nagymértékben jellemző a szociális rászorultság. 

Különösen nehéz helyzetben vannak azok, akár teljes családok is, ahol a gyermek sérült és nevelése 

speciális ellátást igényel. 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság, illetve a Képviselő-testület döntése alapján 2 fő részesült 

rendszeres havi pénzellátásban gyermeke speciális intézménybe történő szállításához, egyik 11 hónapra 

11.000,- Ft/hó, másik 5 hónapra 20.000 Ft/fő/hó összegben. 2 fő részesült rendszeres havi pénzellátásban 

gyermeke speciális intézménybe történő nevelésének, illetőleg oktatásának tandíjához 40.000,- Ft/hó 

(2020.01.01-2020.05.01), illetve 50.000, - Ft/hó összegben (2020.01.01-2020.12.31.). 

 

b.) Gyermekétkeztetés: 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel együtt járó kedvezményes, ill. ingyenes étkeztetésen 

felül a költségvetésben az iskolai, óvodai szociális étkeztetésre 2020. évben nem került megállapításra 

elkülönített pénzügyi keret. 

Statisztikai adatok egy átlagos hónap adatai alapján a gyermekétkeztetésre vonatkozóan: 

Intézmények: Ingyenes (fő) 

50%-os támogatás (fő) Teljes térítéses étkező (fő) 

Óvodák összesen: 
454 

 

 

- 114 

Iskolák összesen: 
76 244 511 

Városi bölcsőde:  

45 - 32 

 

A bölcsődében emelkedett az ingyenesen étkezők száma a korábban megszűnt az 50%-os támogatás 

miatt. 

 

Az óvodában is megszűnt az 50%-os támogatás a törvény változása alapján. Az ingyenes étkezést 

igénybe vevők nálunk különféle jogcímeken lehetnek ingyenesek: alanyi jogon jár a 3 vagy több 

gyermekeseknek, a tartósan beteg, valamint a rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapó 

gyermekeknek az ingyenesség, illetve a szülők jövedelemnyilatkozata alapján, ahol a családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíj-járulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.  

 

Az oktatási-nevelési intézményekben szerződéssel rendelkező beszállító (Hungast Kft) útján biztosította 

az önkormányzat a gyermekétkeztetést.  

 

A bölcsődében 2010 szeptemberétől a reggelit, tízórait, uzsonnát és ebédet a saját főzőkonyhában 

készítik. A főzőkonyhában szakács és konyhai kisegítő dolgozik, 8 órás munkaviszonyban dolgozó 

élelmezésvezető állítja össze többek között a gyermekek részére szükséges alapanyagokból az étrendet. 



3 

 

Az élelmiszerárak emelkedése miatt évente felül kell vizsgálni az élelmezésre biztosított összeget. 

 

 

c.) Szünidei gyermekétkeztetés 

 

A Gyvt. 2016. január 1-én hatályba lépett módosítása alapján az önkormányzatok feladatai közé tartozik 

a szünidő alatti déli meleg főétkezés helyben történő megszervezése a szociálisan rászoruló, hátrányos 

és gyermekvédelmi támogatásban részesülő, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára. 

A szünidei gyermekétkeztetést a gyermek lakóhelye, vagy a gyermek életvitelszerűen a bejelentett 

tartózkodási helye szerinti önkormányzatnak kell biztosítania, az őszi, téli, tavaszi szünet időtartamában 

minden munkanapon, továbbá a nyári szünet ideje alatt, legalább 43 munkanapon a jogosult gyermekek 

részére. Bölcsőde, óvoda esetében a fenntartó által meghatározott zárva tartás időtartama tekinthető 

szünidei időtartamnak, iskola esetében a jogszabályban meghatározott időtartamot kell figyelembe 

venni.  

 

2020. évben 54 fő hátrányos helyzetű, és 1 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek volt jogosult a 

szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére. A tavaszi szünetben 13 fő, a nyári szünetben 17 fő, az őszi 

szünetben 5 fő, és téli szünetben 10 fő vette igénybe az ellátást. A szünidei gyermekétkeztetés keretében 

Pomáz Város Önkormányzata a szünidei déli meleg főétkezést a jogosult részére történő kiszállítással 

biztosította, vállalva a kiszállításhoz szükséges csomagolás többletköltségét. 
 

 

 

3.) Bölcsődei ellátás 

Pomáz településen 1962 óta működik bölcsőde. A bölcsődei szolgáltatás biztosítása a hatályos 

szabályozás értelmében gyermekjóléti szociális kötelező önkormányzati feladat. A bölcsőde korábban 

40 férőhelyes volt, 2010 szeptemberétől az intézmény felújítását, bővítését követően a felvehető 

gyermekek maximális létszáma 78 főre emelkedett. A speciális csoportban ezen belül 6 fő SNI-s 

gyermek gondozható, fejleszthető 0-6 éves korig.  

A bölcsődébe járó gyermekek száma 2020 decemberében 77 fő. Ebből 72 fő tipikus fejlődésű, 5 fő SNI. 

Az évfolyamán 56 fő újfelvételes és 21 fő előző évben felvett gyermeket láttunk el. 2020 évben óvodába 

ment 56 fő. 

 

 

A táblázat a családok helyzetének tükrében 2020 év végi számadatokat mutatja: 

SNI 

gyermek 

3 vagy több 

gyermeket 

nevelnek egy 

háztartásba 

tartósbeteg, 

vagy 

tartósbeteg 

testvér 

Rendszeres 

Gyermekvédelmi 

Kedvezményben 

részesül 

Jövedelem alapján 

100% étkezési 

térítési 

díjkedvezményben 

részesül 

Gondozási 

és 

Étkezési 

térítési 

díjat is 

fizet 

5 15 3 5 16 33 

 

 

2020 szeptemberében 19 fő beiratkozott gyermek várólistára került. Ez a szám az év folyamán 

folyamatosan emelkedett, mely végül szükségessé tette, hogy a Béke utca 9. szám alatt épült bölcsőde 

megnyitásakor mind a négy csoportot kinyissuk.  

 

A bölcsődei szolgáltatást igénybe vevők közül: 

Hátrányos helyzetű: 3 fő, aki határozattal rendelkezett. Megítélésünk szerint még 7 gyermek családi 

helyzete komoly nehézségeket foglal magába. Veszélyeztetett: 0  

 

2020 évben a családlátogatások: 

A Covid-19 miatt nem történt családlátogatás. Jelenhelyzetben a kisgyermeknevelő és szülő között 

történő célirányos beszélgetés váltotta ki a családlátogatást.  
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Kapcsolattartás a szülőkkel, tapasztalatok:  

Sajnos a kialakult helyzet miatt elmaradtak a családlátogatások. A szülőcsoportos megbeszélések, szülői 

értekezletek a járvány kezdetétől online zajlottak. Folyamatos kapcsolatot tartottunk a családokkal a 

pandémia miatt zárva tartott, ügyeleti időszakban is. A szülői érdekvédelmi fórum tagjai, mint egy 

kommunikációs csatornát képeztek a szülőtársak és a bölcsőde vezetése, valamint a Fenntartó között. A 

kapcsolatot leginkább e-mailen és telefonon tartottuk. Különböző online felületeket használtunk, zárt 

csoportokat létrehozva történt az információ csere. A bölcsőde 2020 május 25-vel ismét kinyitott a 

járványügyi szabályok betartása mellett. A kisgyermeknevelőkkel a személyes találkozások a 

gyermekek bevételére és kiadására minimalizálódtak.  

 

Bölcsődénkben a törvény által is meghatározott szülői érdekvédelmi fórum ebben a nevelési évben is 

működött, még két alkalommal tudott jelenléti ülést tartani. 

 

Tapasztalataink szerint, van igény a személyes találkozásra, mert könnyebb a kommunikáció, 

könnyebben megnyílnak a szülők, bátrabban mernek segítséget kérni. Sajnos a 2020-as nevelési évben 

szigorú keretek közé szorítottak minket a vírus helyzet miatt kiadott szabályok, így nehezebb volt 

lehetőséget biztosítani. Ennek ellenére természetesen, maximálisan oda figyeltek kollégáink a 

csoportjukba járók gyerekekre és családjaikra, így tehát ha szükség volt rá, lehetőséget tudtak biztosítani 

a személyes találkozásra, melynek keretében megbeszélhették a felmerülő problémákat.  

 

A családok minden napi nehézségeit tekintve a bölcsődébe járók közül: 

   - anyagi problémákat (esetszám): 10 fő 

   - jogi problémákat (esetszám): 1 fő 

   - párkapcsolati problémákat (esetszám): 3 

   - bántalmazásra utaló jeleket (esetszám): 0 

   - egészségügyi veszélyeztetettséget (esetszám): 2 

   - egyéb problémákat (esetszám): 1 (SNI feldolgozása, elfogadása) 

 

Szakmaközi kapcsolatok: 

A Pedagógiai Szakszolgálatnak egy esetben jeleztünk, de folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a Család 

és Gyermekjóléti Szolgálattal, az Óvodákkal, esetenként a Védőnői Szolgálattal, illetve a környező 

települések bölcsődei intézményével 

 

Jelzőrendszeri esetmegbeszélés: 

Két alkalommal egy kisgyermek helyzetét segítve vettünk részt esetmegbeszélésen. A jelzőrendszer 

működéséről egy alkalommal a bölcsődénkbe beszélgettünk a szolgálat munkatársaival, ami szintén 

nagyon hasznosnak bizonyult. A helyben tartott megbeszélésen több kollégánk is részt tudott venni. 

Terveztük a jelzőrendszer tagjai közötti előadássorozatot, melyben bölcsődénk is aktívan részt vállalt. 

Sajnos a járvány ezt már nem tette lehetővé. 

 

A következő gyermekprogramok kerültek megszervezésre: 

Sajnos a „Covid 19” járvány miatt a Farsang volt, amit még a szokásos módon tudtunk ünnepelni. A 

Gyermek Napot már az ügyeletet igénybevevő csökkentett létszámmal, illetve online mesékkel 

ajándékoztuk meg a kicsiket. Ebben a nevelési évben a szülőket a járványhelyzet miatt sem tudtuk 

fogadni a születésnapokat, Mikulást, karácsonyi ünnepet zártkörűen tartották a csoportok 

kisgyermeknevelőkkel. 

 

Gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzés: 

2020. decemberben országosan szervezett gyermekvédelmi szakértői továbbképzésen a bölcsődevezető 

vett részt, és a szociáliságazatban dolgozók kötelező vezetőképzését sikeresen elvégezte. A 

gyermekvédelmi továbbképzések tárát jó lenne kivetíteni a bölcsőde többi dolgozójára is. Épen ezért 

2021-ben szociális ágazat akkreditált továbbképzések megszervezése és kollégáink tanfolyamokon való 

részvétele priori feladat.  

 

 

4.) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 
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a.) Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja 

A 2016 január 1-jétől a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján egyesült a családsegítés, a 

családsegítő szolgálat beleolvadt a gyermekjóléti szolgálatban, és a Szociális Szolgáltatási Központ 

tagintézményeként működik. A Szolgálat személyi feltételei a jogszabályi előírásoknak megfelelnek, 

mind a végzettség tekintetében, mind a szakmai létszámot illetően. (6 fő). 

 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a járvány ideje szinte változatlanul működött tovább. Ami 

változás volt, hogy a fogadóra helyett a Szolgálat ügyeletet biztosított. Ezt azt jelenti, hogy ügyfeleket 

csak krízis helyzetben fogadtak a vonatkozó kormányhivatali protokoll alapján (jellemzően az alábbi 

ügyekben: család és párkapcsolati problémák, családon belüli bántalmazás, nincs élelmiszer a 

családnak, megszűnik a lakhatás, gyermek veszélyeztetése).  

 

A Védőnői Szolgálat részére elő volt írva, hogy ügyeletet kell tartaniuk, de csak sürgős, indokolt esetben 

fogadhatnak kisbabákat a Szolgálatnál. Skypon tartották a kapcsolatot az újszülöttekkel és a többi 

családdal. Ez nagyon nehéz volt mind a védőnőknek, mind a családoknak, hiszen távolról kellett 

elvégezniük az egyes szűrővizsgálatokat a gyermekeknél. Nem tudtak kimenni családlátogatásra az 

újszülöttekhez, amely látogatásra minden első gyermekes család számit. 

 

A Szolgálatunknál gondozott személyek száma 2020-ban: 817 fő (családok száma: 391 db) 

Egyszeri alkalommal segített személyek száma: 440 fő (családok száma: 286 db) 

Együttműködési megállapodás alapján gondozott gyermekek száma: 115 fő 

Egyszeri alkalommal segített gyermekek száma: 50 fő 

 

A gyerekeknél a magatartási problémák sok esetben jelentkeznek, melyet az óvoda, iskola jelez a 

Szolgálatunk felé.  

b.) Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai 

 

A jelzőrendszer tagjaink száma több mint 50 intézmény, elérhetőségeiket rendszeresen frissítjük. A 

2019-es évben a megelőző évekhez hasonlóan az oktatási-nevelési, ill. az egészségügyi szolgáltatást 

nyújtó intézmények részéről érkezett a legtöbb jelzés. Ezen kívül a Rendőrség, a Családsegítő- és 

Gyermekjóléti Szolgálatok és hatósági személyek szintén rendszeresen küldtek jelzéseket. Valamint a 

tavalyi évben örömmel tapasztaltuk, hogy a magánszemélyektől is egyre több esetben kapunk jelzéseket. 

2020. évben érkezett jelzések száma: 

Ebből: Iskolák: 

148 db 

  56 db, 

Óvodák: 6 db, 

Védőnői Szolgálat: 4 db, 

Rendőrség: 

Gyermekvédelem: 

Egyéb: 

25 db,  

19 db, 

38 db. 

 

Szolgálatunkhoz gyermekekről érkezett jelzések száma, az előző évekhez képest csökkent (2019-ben 

363 db volt). 

 

A jelzések legnagyobb számban a családon belüli erőszak, igazolatlan mulasztás, óvodakötelezettség 

elhanyagolása, intézményi-, magatartási-, illetve teljesítményproblémák, fizikai elhanyagolás, anyagi 

nehézségek, csavargás, lopás, védőnői szolgáltatás visszautasítása, nevelési-gondozási problémák, 

iskolai agresszió, drog- illetve alkohol abúzus jelenik meg. 

5.) Adományok  
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Az Önkormányzat és a Magyar Élelmiszerbank által megkötött szerződés alapján minden héten 2 

alkalommal kerül élelmiszer kiosztásra, melyet a budakalászi Metro áruházból szállítanak ide az SZSZK 

kisbuszával. A kiosztásra kerülő élelmiszert az Önkormányzatot segítő önkéntesek osztják ki. Az 

osztásra kerülő családokat Szolgálatunk koordinálja. A listára kerülést rászorultsági alapon, 

környezettanulmányt követően bíráljuk el. 

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a 2020-as évben is több cég és magánszemély is megkeresett bennünket, 

hogy jelentős mennyiségű adománnyal támogassa a településen nehéz anyagi helyzetben élő családokat 

és személyeket. A beérkezett pénzadományokból tartósélelmiszereket vásároltunk, melyből 

folyamatosan tudunk krízis csomagot adni a bennünket megkereső nehéz élethelyzetben élők számára, 

valamit az előző évben vásárolt fa brikettünkből a hideg téli idő alkalmával, tudtunk segíteni azoknak a 

családoknak, akiknek nem volt tüzelőjük. Sajnos ez a tartalékunk az év végére elfogyott. 

 

Szolgálatunk az “Anyák az Anyákért Alapítvánnyal” is folyamatosan tartja a kapcsolatot. Az Alapítvány 

kérésünkre babakocsikat, fürdető kádakat, gyermekágyakat, baba- és csecsemő ápolási eszközöket, 

gyermekruhákat, szőnyegeket, mosószereket adott rászoruló családoknak.  

 

Három havonta ingyenes cipő, ruha, és az ünnepek előtt játék börzét tartottunk, melyen a lakosság által 

felajánlott adományokat osztjuk szét a családoknak. A tavalyi év során ez összesen 265 főt érintett, 

illetve az Ő családtagjaikat. A járvány helyzet miatt a korábbi évektől eltérően szabadtéren, az épületünk 

mellett tartottuk a Börzét, fokozottan betartva a higiéniás előírásokat. 

 

A Vörös Kereszttel összefogva a budakalászi Auchanban három napon keresztül, karácsony előtt 

gyűjtést tartottunk a rászoruló családok számára, melynek során 1500 kg tartósélelmiszert, 

mosószereket, tisztálkodási szereket, könyveket gyűjtöttünk a rászorulóknak. 

 

A Kalács KFT-től rendszeresen kapunk péksüteményt, pékárut adományba, melyet a hátrányos helyzetű 

családoknak osztunk ki.  

 

Lakossági felajánlásként több TV, hűtőszekrény, heverők, kihúzhatós ágyak, matracok, sarokgarnitúra, 

szőnyegek, rácsos gyerekágy, babakocsik, autós gyerekülés, mosógép, centrifuga, szekrények, 

vízforraló, szoba WC, kerekesszéket tudtunk közvetíteni a felajánló család és a rászoruló családok 

között.  

 

Szolgálatunk egy fából készült “Ételdobozt” helyezett el az épületünk mellett. Az ételdoboz a pomázi 

Szociális Szolgáltatási Központ ajándéka a településen élők számára.  Célunk, hogy az Adományozók 

itt helyezhessék el a rászorulóknak szánt ételcsomagokat. A dobozban elhelyezhető: konzerv, kenyér, 

pékáru, gyümölcs, keksz, édesség stb. A szekrényt naponta tisztítjuk, fertőtlenítjük és lehetőségeink 

szerint adományokkal feltöltjük. 

 

 

6.) Babakelengye program  

 

2019 őszétől kezdően a Babakelengye csomag átadásának módja megváltozott. 2000. évben február 

hónapban került sor az eltervezett ünnepségre a Pomázi Művelődési Házban, ahol egy vendéglátással 

egybekötött találkozás keretében Leidinger István Polgármester Úr és a Védőnői Szolgálat munkatársai 

adják át a csomagot a meghívott szülőknek és gyermekeiknek. Az újításnak az a célja, hogy ezzel is 

teret biztosítsunk a pomázi kismamáknak arra, hogy találkozhassanak, beszélgethessenek, 

ismerkedhessenek egymással. Sajnos ezt a kezdeményezést is fel kellett függeszteni a járvány miatt, 

mint ahogy további megszokott programjaink (Anyatejes Ünnepség, Pomáz Város napi részvétel, iskolai 
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rendezvények stb.) is elmaradtak. 

 

 

7.) Válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása  

 

Szociális okból fokozott gondozást igénylő várandós anyák száma: 1 fő volt. A Védőnői Szolgálat 

jelzett ügyében, mivel lakhatási probléma merült fel. Több anyaotthonnal vettük fel a kapcsolatot, de a 

környékben lévők telt házzal működtek, így nem tudták Őt fogadni, míg végül a Viss településen lévő 

Református Átmeneti Anyaotthonban tudtuk elhelyezni.  

 

Kiskorú várandós anyák száma: 1 fő volt. Őt a vérszerinti családja körében gondoztuk, mivel az anyai 

nagyszülők vállalták, hogy a gyermek megszületését követően is lakhatnak az otthonukban. Az apa 

teljes körű apasági elismerő nyilatkozatot tett, mivel nagykorú volt, így gyámkirendelésére nem volt 

szükség a gyermek megszületését követően. 

A válsághelyzetben lévő várandós anyáknak segítséget nyújtunk az általuk igénybe vehető ellátások 

megismerésében és igénylésében. Tájékoztatást kapnak az őket, illetve a magzatot megillető jogaikról, 

és a kötelességeikről.  

A születendő gyermekek felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát informáljuk a 

nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú 

szervezetek elérhetőségeiről, illetve a nyílt és titkos örökbefogadás menetéről.   

 

8.) Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása 

A család-és gyermekjóléti szolgálatunknál többek között 

• folyamatosan figyelemmel kísérjük a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét, 

• az alapellátás keretében, önkéntes együttműködés alapján családgondozással segítjük a 

támogatást kérő családokat, gyerekeket 

• ha a gyámhatóság egy gyerek védelembe vételéről dönt, akkor elkészítjük a védelembe vett 

gyermek gondozási-nevelési tervét, és biztosítjuk a kötelezően igénybe veendő 

családgondozást, 

• szervezzük a helyettes szülői hálózatot, sajnos ez idáig nem sikerült találni erre jelentkező és 

alkalmas körülményekkel rendelkező személyt 

• családgondozással segítséget nyújtunk a családjukból kiemelt gyermekek mielőbbi 

visszakerüléséhez a szülői házba. 

A gyermekjóléti szolgálatunk és az itt dolgozó családgondozó feladata az, hogy támogassa a gyermekek 

visszakerülését a vérszerinti családjába, ennek érdekében a családgondozó elsősorban ezeket 

a szolgáltatásokat nyújtja: 

• segíti a szülő és a gyerek folyamatos kapcsolattartását; 

• probléma esetén segíti a szülő és a gyerek kapcsolatának helyreállítását; 

• közreműködik a család lakáskörülményeinek rendezésében, a lakás felszerelésének és 

berendezésének elfogadhatóvá tételében, 

• segíti a szülőket abban, hogy hozzájussanak szociális és egyéb ellátásokhoz, segíti ügyeik 

intézését; 

• kezdeményezi civil szervezetek és önkéntes segítők bevonását; 

• támogatja a szülők nevelési, gondozási és háztartási ismereteinek bővítését; 
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A gyermekek védelmét pénzbeli és természetbeni ellátások, személyes gondoskodást nyújtó 

alapellátások, személyes gondoskodást nyújtó szakellátások, valamint hatósági intézkedések biztosítják. 

 

A pénzbeli és természetbeni ellátások célja, hogy megelőzze és csökkentse a gyerekek anyagi típusú 

veszélyeztetettségét, megakadályozza azt, hogy egy gyereket kizárólag a család rossz anyagi helyzete 

miatt kelljen kiemelni a családból 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

• Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  

• Óvodáztatási támogatás 

• Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

• Gyermektartásdíj megelőlegezése 

• Gyermekétkeztetés és tankönyvtámogatás, tanszerellátás, tandíjtámogatás, egészségügyi 

ellátásért fizetendő térítési díj, stb. 

Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások:  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság (RGYK) 

A Jegyző megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, 

amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 

jogszabályban meghatározott jövedelemhatárt. Az ellátás megállapításának célja annak igazolása, hogy 

a gyermek szociális helyzete alapján arra jogosult.  

 

Intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermekek 

számára, ha 

a.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek 

ac) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy  

ae) nevelésbe vették. 

Az Önkormányzat a törvényi előíráson alapuló kedvezményes étkezési formát biztosította a gyermekek 

részére. 

9.) Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai 

Az előző évekhez hasonlóan, 2020-ban is a leggyakoribb problémát a családi konfliktusok jelentették: 

a szülők egymással szembeni durva, agresszív viselkedése és a válófélben lévő vagy elvált szülők 

esetében a kapcsolattartási nehézségek. A nehéz anyagi helyzetben élő családok helyzetét és a 

problémából adódó konfliktusok megoldását adományok nyújtásával igyekeztünk enyhíteni. 

Tartósélelmiszereket, fa brikettet, ruhákat, cipőket, konyhai eszközöket, háztartási gépeket, játékokat, 

könyveket, tanszereket gyűjtöttünk és osztottunk ki a családoknak.  

 

A tavalyi évben az előző évekhez képest megnőtt a családon belüli erőszakról érkezett jelzések száma.  

 

Szolgálatunk a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézményen keresztül tud szolgáltatásokat kérni 

a családok számára pl. mediátor, családterápia, pszichológusi tanácsadás, kapcsolatügyelet.  

 

Kiemelten fontosnak tartjuk a jelzőrendszer működésének hatékonyságát.  A helyi jelzőrendszer tagjai 

a Nevelési, - oktatási intézmények, a Háziorvosok, Védőnői szolgálat, Rendőrség, Pedagógiai 

Szakszolgálat, Szociális ügyintézők, Egyházak, Alapítványok. A családokban jelentkező nevelési 

problémákat legkorábban, a gyermek életkorának megfelelően, a védőnők és nevelési-oktatási 

intézmények észlelik. Kiemelten fontos a jó munkakapcsolat kialakítása a jelzőrendszer tagjaival. 

Elmondhatjuk, hogy településünkön nagyon jó kapcsolatot tudtunk kialakítani a jelzőrendszer tagjaival.  

Intézményünk észlelő és jelzőrendszert működtet a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
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 Ezenkívül:  

• figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, 

szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, 

gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét, 

• a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban - krízishelyzet esetén 

utólagosan - történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az 

arról való tájékoztatásra, 

• tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő 

személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről, 

• fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a 

szolgáltatásairól tájékoztatást ad, 

• a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család 

szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, 

illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében, 

• veszélyeztetettség esetén kitölti a gyermekvédelmi nyilvántartás vonatkozó adatlapjait, 

• az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye ismert, 

és ezzel nem sérti meg a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése szerinti zárt adatkezelés kötelezettségét, 

• a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel 

jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak, 

• a jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést 

szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít, 

• egy gyermek, egyén vagy család ügyében, az esetmenedzser, esettől függően a kijelölt járási 

jelzőrendszeri tanácsadó részvételével, lehetőség szerint az érintetteteket - beleértve az 

ítélőképessége birtokában lévő gyermeket - és a velük foglalkozó szakembereket is bevonva 

esetkonferenciát szervez, 

• éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít, és 

• a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos 

kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal. 

 

 

10. Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása  

 

Pomáz népessége folyamatosan emelkedik, ami migrációs hullám következményeként jön létre. A 

beköltözők javarészt dolgozó fiatal családok, akik még a gyermekvállalás előtt állnak, vagy pici 

gyermeket nevelnek. Ez a tény megnöveli a városnak a közszolgáltatásokkal kapcsolatos igényét. A 

településen lévő 5 tagóvodában  500 gyermeket látnak el, 5 magánóvodában közel 100 gyermeket 

gondoznak, a 3 általános iskolában közel 1200 gyermek tanul. Egy gimnázium van a városban.  A város 

Bölcsődéje modern, minden igényt kielégítő épületében 7 csoportban, csoportonként 10 kisgyermeket, 

a speciális csoportban 7 gyermeket fogadnak, ahol fejlesztő foglalkozásokat is nyújtanak számukra. 

2021-ben került átadásra egy új Bölcsőde a városban, ami a megkönnyíti a felvételre váró szülők 

helyzetét. 

Családi napközi és baby hotel is rendelkezésre áll a gyermekes családok részére a településünkön.  

 

 

11. Gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel 

összefüggő tapasztalatok 

 

Gyermekek átmeneti gondozása 

A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését 

elősegítő ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni, ha a szülő ezt 

egészségügyi körülményei, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt 

nem tudja megoldani. 
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A gyermekek átmeneti gondozását biztosító ellátások (helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona) igénybevételére hatósági intézkedés nélkül, kizárólag a szülő kérelmére 

vagy beleegyezésével kerülhet sor, és az nem érinti a szülő felügyeleti jogainak gyakorlását. Az átmeneti 

gondozás az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tarthat, és egy alkalommal 6 

hónappal meghosszabbítható.  Sajnos sem településünkön sem a Kistérségben nincs ilyen ellátási 

formára lehetőségünk.  

 

Helyettes szülői hálózat sincs a településünkön. Évek óta nem sikerült olyan személyt találnunk, aki 

vállalná az ezzel járó feladatokat és a lakásfeltételei is megfelelnének a jogszabályi előírásoknak. 

A helyettes szülő a saját háztartásában biztosítja az átmeneti gondozásba vett gyermek gondozását-

nevelését. Egy helyettes szülői családban legfeljebb négy gyermek nevelhető – beleértve a helyettes 

szülő saját gyermekeit. A helyettes szülőket a gyerek ellátására nevelési díj és külön ellátmány illeti 

meg. A helyettes szülői hálózatot a gyermekjóléti szolgálat vagy civil szervezet működteti.  

 

Gyermekek Átmeneti Otthona 

A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és 

felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a 

család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. A gyermekek átmeneti otthona segítséget nyújt – a 

gyermekjóléti szolgálattal együttműködve – a gyermek családjába való visszatéréséhez. Működése a 

gyermekotthonokéhoz hasonló – a gyerekek csoportokban élnek, egy-egy csoportban maximum 12 

gyermek helyezhető el. Gondozásukat-nevelésüket szakképzett nevelők, gyermekfelügyelők, 

gyermekvédelmi asszisztensek látják el. 

 

Családok Átmeneti Otthona 

A családok átmeneti otthonában nyújtott szolgáltatások célja, hogy a rászorultság mértékétől függően 

segítse a családot a gyermeknevelésben, úgy, hogy a gyermek/ek és a szülők nem kényszerülnek 

megválni egymástól erre az időre sem. Az intézmény célja az átmenetileg vagy tartósan fedél nélkül 

maradt családok segítése, támogatása annak érdekében, hogy továbbra is családként élhessenek, erőt 

gyűjthessenek és megerősödjenek. Támogatást kapnak azon családok is, amelyek családként még soha 

nem éltek együtt, vagy hosszabb-rövidebb idő óta külön kényszerültek élni, hogy a családegyesítés során 

lehetőséget kapjanak az együttélésben rejlő erőforrások kipróbálására, mozgósítására. Szükség esetén a 

családok átmeneti otthona befogadja a különböző okok miatt lakhatás nélkül maradt egyszülős 

családokat is, vagy az otthonából távozni kényszerülő szülőt és gyermekét. 

 

Sajnos sem gyermekek átmeneti otthona, sem családok átmeneti otthona nem áll rendelkezésre sem a 

településünkön, sem a Dunakanyari kistérségben. Bár mind a két ellátási formára nagy szükség lenne, 

ezen feladat megoldása még várat magára.  A szolgáltatás hiánya miatt sajnos előfordult, hogy 

szakellátásba kerültek a krízishelyzetbe kerülő gyermekek. 

 

 

 

12. Jövőre vonatkozó célok, elképzelések és javaslatok  

 

Ahogy korábban már említésre került, a településen élő veszélyeztetett gyermekek érdekében fontos 

lenne, ha működne gyermekek/ és családok átmeneti otthona, valamint helyettes szülői hálózat. Ezzel 

elkerülhető lenne esetenként a gyermek családjától való kiemelésére. Sajnos az elmúlt években is 

történtek pl. olyan tűzesetek a városban, hogy a család lakóotthona lakhatatlanná vált. Szerencsére a 

távolabbi családjuk tagjai segítséget tudtak számukra nyújtani, az átmeneti elhelyezésük érdekében, de 

előfordulhat olyan eset is, hogy az Önkormányzat feladata lesz az ilyen családok elhelyezése. Ezért is 

lenne fontos az ilyen krízis helyzet megoldásához, ha lenne krízislakás vagy átmeneti otthon számukra. 
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Nagy szükség lenne a városban egyre jobban terjedő kábítószer használat miatt a fiataloknak nappali 

szolgáltatást nyújtó drogelvonó intézményre és bentlakásos intézményre egyaránt. Valamint a prevenció 

érdekében olyan speciális programokra és szakemberekre, akik az érintett fiataloknak tudnának hasznos 

elfoglaltságot nyújtani. 

 

 

 

 

 

 

 

Pomáz Város településén bűnmegelőzési program nem készült. A gyermekkorú és a fiatalkorú 

bűnelkövetők számáról és az általuk elkövetett bűncselekmények számáról, a bűnelkövetés okairól 

nem áll rendelkezésre adat az Önkormányzatnak. Az ezzel kapcsolatos adatokat a Szentendrei 

Rendőrkapitányság kezeli és tartja nyilván. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Pomáz Város Önkormányzat 

Szociális Szolgáltatási Központ 

 

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

2020. évről 

 

 

 

Intézményünk: Pomáz Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatási Központ 

                         (SZSZK) 

                        

Székhely: 2013 Pomáz, Községház u. 2. 
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Intézményvezető: dr. Király Eszter 

E-mail: szszk@szszk.pomaz.hu 

Tagintézmény: SZSZK Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Telephely: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 21/a) 

Elérhetőségünk: Telefon, Fax: 26/322-370,  26/525-057  

mobil: 20/808-7075 

E-mail: csaladesgyermekjoleti@szszk.pomaz.hu 

 

A szolgálat területi ellátási feladata: Pomáz Város Közigazgatási területe. 

 

A szolgáltatás feladatai: 

Szociális, és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett emberek, családok gondozása a Szociális 

Törvényben megfogalmazott feladatkör alapján, illetve a gyermekek testi, lelki egészségének 

megőrzése, családban történő nevelésének elősegítése, a gyermekek veszélyeztetett státuszának 

megelőzése, megszüntetése, továbbá a családjukból kiemelt gyermekek visszahelyezésének az 

elősegítése a Gyermekvédelmi Törvényben foglaltaknak alapján. 

 

A szolgáltatás célja: 

Szolgálatunk az ellátási területünkön élő, szociális, életvezetési és mentálhigiénés problémák miatt 

veszélyeztetett, valamint a krízishelyzetbe került egyének és családok számára nyújt segítő szolgáltatást.  

 

Cél, az egyének és családok életvezetési képességének megőrzése, fejlesztése, a problémák 

kialakulásának megelőzése, a kiváltó okok feltárása, a krízishelyzet kezelése, a kialakult problémák 

megszűntetésének elősegítése a szociális munka eszközeinek, módszereinek, valamint a szociális 

szakemberek készségeinek alkalmazásával. 

 

A szakmai munkát a vonatkozó jogszabályoknak, a minisztérium által kihirdetett módszertani 

útmutatónak, valamint a Szociális Munka Etikai Kódexének előírásai szerint végezzük. 

 

Célunk továbbá, hogy munkánkkal hozzájáruljunk az egyének, családok, különböző közösségi 

csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, valamint segítséget nyújtsunk a szociális környezetükhöz való 

alkalmazkodásban. 

 

Támogatást nyújtunk a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban 

történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség 

megszűntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.  

 

Feltárjuk a gyermekek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetét, valamint a gyermekek 

szocializációs hátrányának csökkentésével hozzájárulunk annak leküzdéséhez. 

 

Hangsúlyos feladatunk információ nyújtása az igénybe vehető szociális szolgáltatásokról, anyagi és 

természetbeni juttatásokról, a lakosság szociális biztonságának megőrzése érdekében. 

A szolgáltatások igénybevételének módja 

Az intézmény szolgáltatásai önkéntesen vehetők igénybe.  Szolgálatunkat az ügyfelek fogadóórák alatt, 

illetve ügyeleti idő alatt, nyitvatartási időben kereshetik fel. A jelzőrendszertől érkező jelzés alapján 

szolgálatunk munkatársa veszi fel a családdal a kapcsolatot. A problémával küzdő nagykorú kliens a 

számára felajánlott szolgáltatást, segítséget igénybe veheti vagy elutasíthatja. Amennyiben a családban 

18 év alatti gyermek van veszélyeztetve és a család nem vállalja az együttműködést, a járási család-és 

gyermekjóléti központhoz, krízishelyzet esetén a gyámhivatalhoz fordulunk a gyermek védelme 

mailto:szszk@szszk.pomaz.hu
mailto:csaladesgyermekjoleti@szszk.pomaz.hu
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érdekében.  

Gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a Család- és Gyermekjóléti Központ értesítése 

mellett közvetlenül teszünk javaslatot hatósági intézkedés elrendelésére. 

 

Kapcsolódási pont Szolgálatunk és a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény 2000 

Szentendre, Szentlászlói út 89.  (Központ) között: 

Gyermek veszélyeztetettsége esetén Szolgálatunk megkeresi a Központot és hatósági intézkedést 

kezdeményez, mely intézkedést a Központ hajtja végre. 

A veszélyeztetettség megszűntetése érdekében egyéni-gondozási feladatokat állapítanak meg, mely 

feladatok megosztása a Központ esetmenedzsere és a Szolgálat családsegítője között történik. A család 

esetgazdája az esetmenedzser. 

 

Személyi feltételek: 

• Tagintézmény-vezető: szakvizsgázott szociálismunkás (40 óra) 

• Családsegítők:  

                        3 fő szociálismunkás                                 (40 óra) 

                        1 fő szociálpedagógus                               (40 óra)                                                 

                        1 fő mentálhigiéniai prevenció specialista  (30 óra) 

 

Szociális asszisztensünk a tavalyi évig nem volt. A jogszabály 10 000/fő lakosságszámtól ajánlja.  2021. 

év tavaszán, nagy örömünkre, sikerült egy státuszt kapnunk, melyet meghirdettünk és május közepétől 

betölthetjük egy szociális asszisztensi feladatokat ellátó Kollégával. 

 

 

Tárgyi feltételek: 

Szolgálatunk telephelye város központjában a Polgármesteri Hivatal és az Orvosi Rendelő között 

található.   Az épület struktúrája és berendezési tárgyai a törvényi előírások szerint a szolgáltatás 

igényeinek megfelelően van kialakítva.  

 

 

 

Az intézmény elérhetősége, nyitvatartási rendje: 

 

A szolgálat helyszíne, postacíme: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 21/a. 

Telefon, fax: 26/322-370, 26/525-057,  

Mobil: 20/8087075  

E-mail: csaladesgyermekjoleti@szszk.pomaz.hu 

Honlap: http://www.pomaz.hu/intezmenyek 

 

 

Felügyeleti szerv: Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és 

Gyermekvédelmi Osztály, 1135 Budapest, Lehel u. 43-47. 

 

 

Az intézmény nyitvatartási rendje, fogadóórák 

Hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Esetmegbeszélés 

nincs 

nincs 

ügyfél  

8-12 óráig nincs 

ügyfél 

8-12 óráig 

mailto:csaladesgyermekjoleti@szszk.pomaz.hu
http://www.pomaz.hu/intezmenyek
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ügyfélfogadás 

13-16 óráig fogadás 13-17 óráig fogadás zárva 

 

A tavalyi évben a pandémia miatt  a nyári időszakot kivéve, nem fogadó órákat  tartottunk, hanem 

mindennap ügyeletet biztosítottunk a lakosság számára. 
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Táblázat gondozottak számáról, nem és korcsoport szerint 

Sor-

szám 

Igénybevétel 

módja 
Nem, életkor 

0-2 3-5 6-13 14-17 18-24 25-34 35-49 50-61 62 éves 

és 

idősebb 

Összesen: 

(a-i) 

Családok 

száma 

éves 

a b c d e f g h i j k 

01 

Együttműködési 

megállapodás 

alapján 

Férfi 7 8 34 12 5 6 16 8 4 100   

02 Nő 4 13 17 20 1 25 39 8 11 138   

03 Összesen (01+02 sor) 11 21 51 32 6 31 55 16 15 238 88 

04 
Ebből (03-ból): központ által 

továbbított/központtól érkező 
- 1 - 2 - - 1  - -  4  2 

05 Tanácsadottként megjelentek száma összesen  1  - 12  13  29  55 113  104 67 394 45 

06 

Egyszeri 

alkalommal 

Összesen 13 18 6 13 17 74 101 144 54 440 286 

07 

Ebből (06-ból): központ által 

továbbított/ központtól 

érkező 

- - 3 5 -  3   -  11 3  

08 

Összesen 

Összesen (03+05sor)  14  18  21  31  46  132 214  248 121 817 391 

09 

Ebből (08-ból): központ által 

továbbított/központtól érkező 

(04+07 sor) 

 -  1  - - -   -  1  -  - 2  1 
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Táblázat a jelzőrendszer által küldött jelzések számáról. 

Sor-

szám 
Megnevezés 

1-17 évesekkel 

kapcsolatosan 

megküldött jelzések 

száma 

Nagykorú (18 éves és 

idősebb) 

személyekkel 

kapcsolatosan 

megküldött jelzések 

száma 

a b 

01 Egészségügyi szolgáltató 11 2 

02 Ebből (01-ből): védőnői jelzés 4 - 

03 Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók 15 - 

04 Kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtók 6 - 

05 Köznevelési intézmény 56 - 

06 Rendőrség 25 - 

07 Pártfogó felügyelői szolgálat  1 - 

08 Egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy  3 1 

09 Állampolgár, gyermek érdekeit képviselő társadalmi szervezet 20 8 

10 

Önkormányzat, jegyző, gyermekjogi képviselő, betegjogi 

képviselő  3 1 

11 Gyámhivatal 4  1 

12 Közüzemi szolgáltatók -  - 

13 Összesen (01 és 03-18 sorok összege) 148 13 

14 A jelzésekkel érintett személyek száma (nem halmozott adat) 148 13 
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Szakmai tevékenységek adatai 

Sor-

szám 

Megnevezés 

Szakmai 

tevékenységek 

halmozott 

száma 

Szolgáltatásban 

részesülők 

száma 

  a b 

01 Információnyújtás 1123 815 

02 Segítő beszélgetés 6952 769 

03 Tanácsadás 289 187 

04 Ügyintézéshez segítségnyújtás 1937 620 

05 Konfliktuskezelés  29  19 

06 Kríziskezelés 67 108 

07 Közvetítés ellátásokhoz 

való hozzáféréshez 

pénzbeli 410 459 

08 természetbeni 235 198 

09 

közvetítés 

másik szolgáltatáshoz 53 117 

10 

ebből (09-ből): átmeneti 

gondozásba  9  12 

11 központhoz 24 71 

12 

Szociális segítő 

tevékenység 

saját ügykörben 1716 296 

13 

egyéni gondozási-nevelési terv 

megvalósításába központ által 

bevonva 191 35 

14 

szociális válsághelyzetben lévő 

kiskorú várandós anya 

gondozása  1 1 

15 Esetkonferencia 27 93 

16 Esetmegbeszélés 58 156 

17 Csoportmunka - - 

18 Egyéni és csoportos készségfejlesztés - - 

19 Közösségfejlesztés  - -  

20 Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés 322 710 

21 Családlátogatás 386 743 

22 Adományközvetítés 1810 782 

23 Mediáció -  -  

24 Kapcsolattartási ügyelet  -  - 

25 Családterápia  3  5 

26 Pszichológiai tanácsadás - - 

27 Jogi tanácsadás  -   

28 Iskolai szociális munka  4  4 

99 Összesen (01-09, illetve 11-28 sorok összege) 15.646 6.200 
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Táblázat az együttműködési megállapodás alapján gondozásba vett szakmai tevékenységről 

Sor-

szám 
A probléma típusa 

Családok száma 

elsődleges probléma 

szerint (fő) 

Problémák 

halmozott száma 

(db) (elsődlegessel 

együtt) 

a 

 

 

 

 

b 

 

 

 

01 Életvitel 17 73 

02 Ebből (01-ből): szenvedélybetegség 5 41 

03 Családi-kapcsolati konfliktus 5 18 

04 Családon belüli bántalmazás 7 14 

05 Elhanyagolás 11 63 

06 Ebből (05-ből): oktatási, nevelési elhanyagolás 10 58 

07 Gyermeknevelési 1 5 

08 Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 11 37 

09 Magatartászavar, teljesítményzavar 7 29 

10 Fogyatékosság 3 7 

11 Lelki-mentális 10 42 

12 Egészségi probléma 2 6 

13 Foglalkoztatással kapcsolatos 2 8 

14 Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) 4 48 

015 Ügyintézéssel kapcsolatos 3 85 

16 Információkéréssel kapcsolatos - 79 

17 Egyéb - - 

99 Összesen (01,03-05, illetve 07-17 sorok összege) 70 477 
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Táblázat a prevenciós tevékenységünkről 

Sor-

szám 

Megnevezés Szakmai tevékenységek 

halmozott száma 

Szolgáltatásban 

részesülők száma 

Ebből (b-ből): 0-

17 évesek 

Ebből( b-ből): 

együttműködési 

megállapodással 

rendelkező személyek 

a b c d 

01 Játszóház (csak gyermekeknek) -   -  -  - 

02 Klub - - - - 

03 Csoport - - - - 

04 Ebből (03-ból): Tematikus csoport - - - - 

05 Korrepetálás, fejlesztő foglalkozás 10 2 2 2 

06 Szabadidős rendezvény - - - - 

07 Ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás 2 2 2 2 

99 Összesen (01+02+03+05+06+07 sorok 

összege) 

12 4 4 4 
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A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai-szervezeti átalakulásával párhuzamosan, Szolgálatunknál 

folyamatosan folytatjuk az ún. arculatváltási folyamatot. Ennek célja elsősorban az, hogy településünk 

lakossága, a szolgáltatásaink minél változatosabb spektrumával ismerkedhessen meg. Az ellátottak 

körének bővüléséhez próbálunk meg alkalmazkodni prevenciós jellegű, tematikus csoportjainkkal, szem 

előtt tartva a testi-mentális egészségmegőrzés hosszú távú célját. 

 

Sajnos a pandémia miatt csoportos foglalkozásokat, prevenciós-terápiás foglalkozásokat nem tudtunk 

tartani a tavalyi évben. Célunk, hogy a virus visszaszorítását követően a korábban beindított és 

megvalósult, sikeres programjainkat ismét beindítjuk. 

 

Nyitottak vagyunk az érettségit adó középiskolákat érintő „közösségi szolgálat” iránt. Kapcsolatban 

vagyunk a helyi Sashegyi Sándor Középiskolával, valamint a szentendrei Móricz Zsigmond 

Gimnáziummal és a Petzelt József Középiskolával. Már több alkalommal is jelentkeztek ezen iskolák 

tanulói közül, hogy munkánkat segítsék. Továbbra is várjuk a diákok jelentkezését a közösségi szociális 

munkára. 

 

Az Önkormányzat és a Magyar Élelmiszerbank által megkötött szerződés alapján minden héten 2 

alkalommal kerül élelmiszer kiosztásra, melyet a budakalászi Metro áruházból szállítanak ide az SZSZK 

kisbuszával. A kiosztásra kerülő élelmiszert az Önkormányzatot segítő önkéntesek osztják ki. Az 

osztásra kerülő családokat Szolgálatunk koordinálja. A listára kerülést rászorultsági alapon, 

környezettanulmányt követően bíráljuk el. 

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a 2020-as évben is több cég és magánszemély is megkeresett bennünket, 

hogy jelentős mennyiségű adománnyal támogassa a településen nehéz anyagi helyzetben élő családokat 

és személyeket. A beérkezett pénzadományokból tartósélelmiszereket vásároltunk, melyből 

folyamatosan tudunk krízis csomagot adni a bennünket megkereső nehéz élethelyzetben élők számára, 

valamit az előző évben vásárolt fa brikettünkből a hideg téli idő alkalmával, tudtunk segíteni azoknak a 

családoknak, akiknek nem volt tüzelőjük. Sajnos ez a tartalékunk az év végére elfogyott. 

 

 

Szolgálatunk az “Anyák az Anyákért Alapítvánnyal” is folyamatosan tartja a kapcsolatot. Az Alapítvány 

kérésünkre babakocsikat, fürdető kádakat, gyermekágyakat, baba- és csecsemő ápolási eszközöket, 

gyermekruhákat, szőnyegeket, mosószereket adott rászoruló családoknak.  

 

Három havonta ingyenes cipő, ruha, és az ünnepek előtt játék börzét tartottunk, melyen a lakosság által 

felajánlott adományokat osztjuk szét a családoknak. A tavalyi év során ez összesen 265 főt érintett, 

illetve az Ő családtagjaikat. A járvány helyzet miatt a korábbi évektől eltérően szabadtéren, az épületünk 

mellett tartottuk a Börzét, fokozottan betartva a higiéniás előírásokat. 

 

A Vörös Kereszttel összefogva a budakalászi Auchanban három napon keresztül, Karácsony előtt 

gyűjtést tartottunk a rászoruló családok számára, melynek során 1500 kg tartósélelmiszert, 

mosószereket, tisztálkodási szereket, könyveket gyűjtöttünk a rászolulóknak. 

 

A Kalács KFT-től rendszeresen kapunk péksüteményt, pékárut adományba, melyet a hátrányos helyzetű 

családoknak osztunk ki.  

 

Lakossági felajánlásként több TV, hűtőszekrény, heverők, kihúzhatós ágyak, matracok, sarokgarnitúra, 

szőnyegek, rácsos gyerekágy, babakocsik, autós gyerekülés, mosógép, centrifuga, szekrények, 
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vízforraló, szoba WC, kerekesszéket tudtunk közvetíteni a felajánló család és a rászoruló családok 

között.  

 

Szolgálatunk egy fából készült “Ételdobozt” helyezett el az épületünk mellett. Az ételdoboz a pomázi 

Szociális Szolgáltatási Központ ajándéka a településen élők számára.  Célunk, hogy az Adományozók 

itt helyezhessék el a rászorulóknak szánt ételcsomagokat. A dobozban elhelyezhető: konzerv, kenyér, 

pékáru, gyümölcs, keksz, édesség stb. A szekrényt naponta tisztítjuk, fertőtlenítjük és lehetőségeink 

szerint adományokkal feltöltjük. 

 

Pomáz, 2021. május 4. 

                                                                                           Csórián Edit 

                                                                                     Tagintézmény-vezető 
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Melléklet: 

 

 

 

Ingyenes börze 
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Anyák az Anyákért Alapítványtól 
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Ételdoboz 
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172/2021(VII.15.) számú önkormányzati határozat melléklete 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szolgáltatási szerződés 
 
 
 
 
Ajánlattevő: Globomax Zrt. 
 
 
Szerződés tárgya: MikroDat döntéstámogató rendszer szolgáltatás + döntés előkészítő 
modul 
 

 

 

Szerződés sorszáma (Megrendelő):  
Szerződés sorszáma (Vállalkozó): GLOBS/20/04/0031 (szerződés hosszabbítás) 
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1. Szerződő Felek 

Megrendelő neve: Pomáz Város Önkormányzata 

Képviseli:   Leidinger István polgármester 

Cég címe: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. 

Adóigazgatási szám: 15731058-2-13 

Bank és bankszámlaszám: K&H Bank, 10403057-50485456-57481008 

mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő), másrészről   

Cég neve: GLOBOMAX Zrt 

Képviseli:   Amberger Árpád vezérigazgató 

Cég címe: 1155 Budapest, Wysocki u. 1. 

Adóigazgatási szám: 23504550-2-42 

Bank és bankszámlaszám: 
CIB Bank: 10700581-12098453-51100005 
Takarékbank, 65100235-11065797 

 
mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó)  

továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között, az alábbi feltételekkel: 

 

2. A szerződés tárgya 

Vállalkozó MikroDat döntéstámogató szolgáltatást és döntés előkészítő modult – továbbiakban 
MikroDat - nyújt verziófrissítésként Megrendelő részére a 2020 július 30-án kelt szerződés 
hosszabbításaként. 

3. Előzmények 

3.1.  A MikroDat szoftver jogtulajdonosa a Bálinternet Kft. (továbbiakban Jogtulajdonos) és a 
Globomax Zrt. kizárólagos megállapodást kötött a szoftvertermékek bevezetésére és 
forgalmazására. Jogtulajdonos felhatalmazta Vállalkozót, hogy a termékeket bemutassa, arra 
árajánlatot készítsen és saját nevében felhasználási engedélyt adjon Szolgáltatási szerződés 
formájában. 

3.2. Vállalkozó Megrendelővel 2020. 07. 30-án szerződést kötött MikroDat rendszert 
bevezetésére 12 hónapos határozott időtartamra. A szerződés lejárta előtt Vállalkozó a 
Megrendelő vezető tisztségviselői számára bemutatta az újonnan kifejlesztett döntés 
előkészítő modult is. A felmerülő kérdések megválaszolását követően Megrendelő úgy 
határozott, hogy Vállalkozó ajánlata alapján a verziófrissítést megrendeli és a szerződést 
újabb 2 éves határozott időtartamra meghosszabbítja. 
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4. Vállalkozó kötelezettségei 

4.1. Vállalkozó a MikroDat szoftver frissített verzióját a Megrendelő által biztosított, üzemeltetett 
szerverre telepíti.  

4.2. Vállalkozó a 2 órás tájékoztatás keretében segíti rendszer új funkcióinak megismerését. 

4.3. Vállalkozó a MikroDat szoftverbe feltöltött adatok tartalmáért semmilyen körülmények 
között nem felelős. 

4.4. A MikroDat@[település_neve].hu e-mail fiókot Vállalkozó kizárólag a MikroDat 
üzemeltetéséhez használhatja. 

5. Megrendelő kötelezettségei 

5.1. Megrendelő biztosítja a MikroDat.[település_neve].hu domain nevet.  

5.2. Megrendelő biztosítja a MikroDat üzenetküldési funkciójához szükséges 
MikroDat@[település_neve].hu e-mail fiókot.  

5.3. Megrendelő a Vállalkozó által megadott minimum műszaki paraméterekkel rendelkező 
fizikai-, vagy virtuális szervert a verzió frissítés, konfigurálás idejére Vállalkozó számára 
biztosítja.  

5.4. A verzió frissítéshez, konfiguráláshoz és a jogosultsági szintek beállításához szükséges 
valamennyi információt átadja Vállalkozó részére. 

5.5. Megrendelő felelőssége a jogosultsági rendszer kezelése, annak meghatározása, hogy ki, 
milyen információhoz jogosult hozzáférni, ki milyen információkat, milyen módon kezelhet, 
illetve tekinthet meg. 

5.6. Az adatok feltöltése és karbantartása Megrendelő feladata. 

6. Fizetési és számlázási feltételek 

6.1 MikroDat üzemeltetés, karbantartás, támogatás 

101.600 Ft/hónap (80.000 Ft+Áfa/hónap) 

azaz:százegyezer-hatszáz forint/hónap (forint + 27% Áfa/hónap) 

6.2 A szerződött összeg számlázása: 

- Az üzemeltetés, karbantartás számla a következő aktuális negyedév elején kerül 
kiállításra. 

6.3 Szerződő felek megállapodnak és Megrendelő vállalja, hogy a kiállított számla 
ellenértékét, a számla befogadásától számított tizenöt napos fizetési határidővel fizeti 
meg. 



4 

 

7 A szerződés érvényessége 

7.1 A szerződés 2021. 08. hó 01. napjától számítva, 24 hónap határozott időtartamra jön létre.  

7.2 A szerződést a 24 hónap lejárta előtt 30 nappal bármelyik fél –a másik félhez intézett írásos 
nyilatkozattal– indokolási kötelezettség nélkül felmondhatja. Amennyiben a szerződést 
egyik fél sem mondja fel, az automatikusan meghosszabbodik újabb 24 hónap 
időtartamra. 

7.3 Rendkívüli –azonnali hatályú– felmondásra akkor van lehetőség, ha a másik fél a jelen 
szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi és ettől a szerződés-szegéstől 
hozzá intézett, legalább 8 napos határidőt is tartalmazó írásbeli felszólítás ellenére sem 
tartózkodik, illetve szerződéses kötelezettségeit ez idő alatt sem teljesíti. 

8 Adatvédelem 

8.1 Vállalkozó jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi tényt, körülményt és 
információt köteles titkosan kezelni és azokat úgy megőrizni, hogy arról harmadik személy 
tudomást ne szerezhessen. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségét megszegi, úgy 
Megrendelőnek az ebből eredő kárát köteles megtéríteni. A titoktartási kötelezettség 
Vállalkozót a szerződés megszűnését követően is terheli, de ezen túlmenően is köteles 
tartózkodni minden olyan magatartástól, amely Megrendelő jogos érdekeit sértené, vagy 
veszélyeztetné. Megrendelő köteles tiszteletben tartani jelen szerződésben szereplő 
szellemi termékekre (szoftver, know-how) vonatkozó rendelkezéseket és az ehhez 
kapcsolódó jogszabályi rendelkezéseket. 

8.2 A Megrendelő (Adatkezelő) jogosult ellenőrizni a Vállalkozónál (Adatfeldolgozónál) az 
adatfeldolgozási tevékenység végrehajtását. 

8.3 A Megrendelő - adatkezelésre vonatkozó döntéseik végrehajtására - műveleteket 
határozhat meg a Vállalkozó részére, a Szerződésben foglalt feladatok megfelelő 
ellátásának biztosítása érdekében. 

8.4 A Megrendelőnek az adatfeldolgozással kapcsolatos utasításai jogszerűségéért a 
Megrendelőt terheli felelősség, ugyanakkor a Vállalkozó köteles haladéktalanul jelezni a 
Megrendelőnek, amennyiben a Megrendelő utasítása vagy annak végrehajtása 
jogszabályba ütközne. 

8.5 Amennyiben az érintett az Infotv. 14. § a) pontja alapján tájékoztatást kér a Megrendelőtől 
vagy a Vállalkozótól a személyes adatai kezeléséről, a tájékoztatást minden esetben a 
Megrendelő köteles megadni. A Vállalkozó köteles a hozzá beérkezett kérelmet a 
beérkezéstől számított 5 napon belül továbbítani a Megrendelő részére. A Megrendelő a 
tájékoztatást a beérkezéstől számított 25 napon belül köteles az érintett számára 
megadni, amelyről tájékoztatja a Vállalkozó kapcsolattartóját is. Jelen pontban 
meghatározott panaszokat, kérelmeket a Felek elektronikus úton továbbítják egymásnak. 
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A Vállalkozó a fentiekben nem említett esetekben is köteles a lehetséges mértékben 
segíteni a Megrendelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségeit az érintettnek az 
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) III. 
fejezetében foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása 
tekintetében. 

8.6 A szolgáltatások nyújtása során a Vállalkozó tudomására jutott minden adat, információ 
kizárólag a Megrendelő érdekében hasznosítható. 

8.7 A Vállalkozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott 
adatokat kizárólag a Megrendelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára 
adatfeldolgozást nem végezhet, valamint a Megrendelő rendelkezései szerint köteles az 
adatokat tárolni, illetve megőrizni. 

8.8 A Vállalkozó köteles a Megrendelő által megfogalmazott feltételeknek folyamatosan 
eleget tenni, továbbá az Infotv.-ben és az Általános Adatvédelmi Rendeletben előírt 
adatbiztonsági feltételeket biztosítani. 

8.9 A Vállalkozó kizárólag a megbízás tárgyát képező technikai adatkezelési, adatfeldolgozási 
műveletek végrehajtására jogosult. 

8.10 Amennyiben a Vállalkozó számára a szerződés teljesítése során bármikor olyan 
körülmény áll elő, mely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Vállalkozónak 
haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban értesítenie kell az Megrendelőt 
a késedelemről, annak várható elhúzódásáról és okairól. 

8.11 A Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő 
ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Köteles továbbá 
gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi 
jogszabályi rendelkezések, a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az 
adatfelvétel célja és módja tekintetében. 

8.12 A Vállalkozó köteles gondoskodni az általa kezelt, papíron, illetve elektronikusan tárolt 
adatok megfelelő védelméről. A Vállalkozó az adatokhoz történő, illetéktelen személyek 
általi hozzáférést köteles megakadályozni, e kötelezettsége szándékos vagy gondatlan 
megsértéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik. A Vállalkozó az általa 
feldolgozott adatok felhasználási jogát nem ruházhatja át harmadik személyre. 

8.13 Felek kijelentik, hogy a Megrendelő és – a Megrendelő megbízásából eljáró – Vállalkozó 
az adatkezelési és vállalkozói tevékenysége során a fent említett jogszabályoknak, az 
adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően járnak el, a hatályos 
jogszabályok, valamint a Megrendelő Adatvédelmi Tájékoztatójában foglalt előírásait 
betartják, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is 
figyelembe veszik. Felek kijelentik, hogy a személyes adatok tárolása védett, korlátozott 
hozzáférésű kiszolgálókon történik, emellett a Megrendelő és a Vállalkozó minden 
szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek az érintett adatainak elvesztése, 
más célra való felhasználása, illetéktelen személy általi megismerése, nyilvánosságra 
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hozatala, megváltoztatása vagy törlése ellen. 

8.14 Felek – többek között – 

8.14.1 gondoskodnak arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen 
hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés 
céljával összefüggésben férjenek hozzá, 

8.14.2 gondoskodnak a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, 
fejlesztéséről, 

8.14.3 az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezik 
el, gondoskodnak annak fizikai védelméről is, 

8.14.4 gondoskodnak arról, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok 
közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

9 Egyebek 

9.1 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a napi kapcsolattartásra munkatársakat jelölnek 
ki. A kijelölt munkatársak: 

Megrendelő részéről műszaki kérdésekben: 

Név: Szlávecz Géza 

Beosztás: Informatikus 

Telefon: 70/538-4678 

E-mail: rendszergazda@pomaz.hu 

Megrendelő részéről szerződéses kérdésekben: 

Név: Kelemen Tibor 

Beosztás: osztályvezető 

Telefon: 26/814-365 

E-mail: szervezes@pomaz.hu 

 

Vállalkozó részéről üzemeltetési kérdésekben: 

Név: Weiler Róbert  

Beosztás: Fejlesztési vezető 

Telefon: +36 30 952 8984 

E-mail: weiler@balinternet.hu 

Vállalkozó részéről szerződéses kérdésekben: 

Név: Turi Sándor 

Beosztás: Kereskedelmi vezérigazgató-helyettes 

Telefon: +36 30 924 9634 

E-mail: turi.sandor@globomax.hu 

 

mailto:weiler@balinternet.hu
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9.2 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a MikroDat szoftver szerzői jogi védelem alatt áll, a 
jelen szerződéssel felhasználói jogokat szerez. A felhasználói engedély sem részben, sem 
egészben más részére át nem ruházható, és Megrendelő a felhasználásra további 
engedélyeket senki részére nem adhat. Megrendelő vállalja, hogy védi Jogtulajdonosnak a 
MikroDat szoftverhez fűződő szerzői jogait. 

9.3 Jelen szerződésben foglaltaktól eltérő megállapodások írásos formában, kölcsönös 
egyetértéssel lehetségesek. 

9.4 A szerződés létrejöttének feltétele a szerződés mindkét Fél részéről történő aláírása. 
Szerződő Felek képviselő jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt írták alá. Jelen szerződés 7 számozott oldalból és 5 oldal (1. 
számú) mellékletből áll. A szerződés 4 eredeti példányban kerül aláírásra, amelyből a 
Megrendelőt 3 példány, míg Vállalkozót 1 példány illet meg. 

Kelt: 

Budapest, 2021…………………………. …... nap   Budapest, 2021. …………………….. …… nap 

      

....................................................................  .................................................................... 

Pomáz Város Önkormányzata 
Leidinger István 

Polgármester 

  
Globomax Zrt. 

Amberger Árpád 
Vezérigazgató 

   

....................................................................  .................................................................... 

 
Jogi ellenjegyző 

  Turi Sándor 
Kereskedelmi vezérigazgató helyettes 

   

.................................................................... 
  

Pénzügyi ellenjegyző     
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1. számú melléklet 
 
 
 

MikroDat definíciók 

• Dokumentumok  
A MikroDat az alábbi –.pdf formátumú– testületi dokumentumokat különbözteti meg: 

o Előterjesztések (bizottsági és testületi) 

o Mellékletek 

o Határozati javaslatok 

o Határozatok (bizottsági és testületi) 

o Jegyzőkönyvek (bizottsági és testületi) 

• Iktatószám 

o A dokumentumok a rendszerbe feltöltéskor egyedi iktatószámot kapnak, ezáltal 
megvalósítható az előterjesztések, illetve a hozzájuk kapcsolódó mellékletek, határozatok és 
jegyzőkönyvek egyedi beazonosítása, továbbá az összetartozó dokumentumok együttes 
lekérdezésére és megjelenítésére. 

o Az iktatószámok kiosztása minden testületi, illetve önálló bizottsági ülésen elölről kezdődik. 

• Gyűjtőcím 
Egy kategória megadási lehetőség, amely lehetővé teszi az egymással összetartozó és az SZMSZ 
szerint lehetőség szerint az üléseken együtt tárgyalandó előterjesztések csoportosítását.  
Az ülések napirendjeinek összeállításakor a gyűjtőcímhez tartozó előterjesztések betűvel alábontva 
(a., b., c.,) jelennek meg. 

• Testületi könyvtár 

o Minden egyes testületi és bizottsági ülést egy testületi könyvtár fog össze. Ebbe a könyvtárba 
tartoznak az egy testületi üléshez tarozó különböző bizottsági ülések. Egy testületi könyvtárat 
a testületi ülés dátuma és időpontja határoz meg. Egy bizottsági ülésnél ugyancsak az ülés 
egyedi dátuma és időpontja jellemzi az adott ülést. Ezáltal lehetőség van egy napon több 
testületi, illetve bizottsági ülés megtartására is. 

o Amennyiben egy bizottsági üléshez nem tartozik testületi ülés (pl. egy rendkívüli bizottsági 
ülés), akkor az önálló bizottsági ülés dátuma és időpontja fogja a testületi könyvtárat jelenteni. 

• Felhasználó 
A felhasználó az a személy, akinek jogosultsága van használni a rendszert. Minden felhasználó egy 
egyedi felhasználói nevet, a bejelentkezéshez szükséges jelszót, valamint egy felhasználói 
jogosultságot és egy jogosultsági csoportbesorolást kap.  
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• Felhasználói jogosultság 

o Rendszer adminisztrátor: felhasználók adminisztrációja, rendszer beállítások 

o Adminisztrátor: dokumentumok adminisztrációja 

o Normál felhasználó: dokumentumok lekérdezése 

• Jogosultsági csoport 
A felhasználó tevékenységéhez, beosztásához beállítható kategória, amellyel szabályozni lehet a 
zárt ülések dokumentumainak elérését. 

• Zárt ülés 
Azok az előterjesztések és határozati javaslatok, illetve hozzájuk tartozó mellékletek, határozatok 
és jegyzőkönyvek, amelyeket zárt ülésen kell tárgyalni, egy „zárt ülés” megjelölést kapnak. Ezek 
megtekintésére vagy megkeresésére csak azok a felhasználók jogosultak, akik az ennek megfelelő 
jogosultsági csoportba tartoznak.  

 
 

MikroDat funkciók 

• Előterjesztések és meghívók 

o A MikroDat biztosítja az előterjesztések és ezek mellékleteinek felvitelének, beállításának, 
törölhetőségének és lekérdezhetőségének teljes körű informatikai támogatását. 

o A rögzített előterjesztésekből a testületi és bizottsági ülések meghívói automatikusan 
generálhatóak. 

o A meghívók napirendi sorrendje – akár az ülésen is – bármikor megváltoztatható. 

• Határozati javaslatok, határozatok és jegyzőkönyvek 
A MikroDat biztosítja a határozati javaslatok, a határozatok és a jegyzőkönyvek felvitelének, 
beállításának, törölhetőségének és lekérdezhetőségének teljes körű informatikai támogatását. 
A bizottsági és testületi határozatok és jegyzőkönyvek külön menüpontban lekérdezhetők. 

• Testületi forgatókönyv 

o A MikroDatban megvalósul a képviselő-testületi ülések forgatókönyvének elektronikus 
elkészítése. 

o A forgatókönyv tartalmazza a polgármester (az ülést levezető elnök) által összeállított 
napirendi javaslatot úgy, hogy külön feltüntetésre kerülnek a levételre és a felvételre javasolt 
napirendek, valamint egy adott napirendhez meghívandó vendégek nevei.  

o Minden egyes napirendnél elérhetővé válnak az eredeti előterjesztéshez tartozó mellékletek, 
bizottsági határozatok és jegyzőkönyvek, illetve a napirendhez tartozó határozati javaslatokon 
túl a képviselők által hozzáfűzött megjegyzések. 
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• Keresés 
A MikroDat rendszer része egy szabadszavas keresési funkció. A keresést követően a 
felhasználónak lehetősége van a további szűrésre típus, dátum és az előterjesztés neve szerint. 
 

• Megjegyzések 

o MikroDat rendszerben a felhasználónak lehetősége van egy adott dokumentumhoz egyrészt 
saját megjegyzést hozzáfűzni, másrészt mások ide vonatkozó megjegyzéseit elolvasni. 

o A felhasználó mindegyik lekérdezési funkciónál hozzáférhet a dokumentumhoz tartozó saját 
megjegyzéseihez. 

o A rendszerbe felvitt megjegyzések jogosultsági csoportokhoz rendelhetők (pl. testület, 
frakciók, bizottságok), ezáltal a megjegyzést író felhasználó kijelölheti azokat a csoportokat, 
akik szintén láthatják az adott megjegyzést. 

• Értesítések, üzenetküldés 

o A MikroDat rendszerbe való sikeres bejelentkezést követően a főoldalon mindig feltüntetésre 
kerül a felhasználó utolsó bejelentkezése óta a MikroDat rendszerbe feltöltött vagy 
módosított előterjesztések és mellékletek listája. 

o Az adminisztrátornak lehetősége van arra, hogy a feltöltést követően a MikroDat rendszer 
automatikusan egy e-mailt küldjön ki az általa kijelölt csoportok tagjai (pl. képviselők, 
bizottságok, stb.) részére. 

• Határozatok végrehajtása 
Határozatok végrehajtása - lejárt határidejű határozatok figyelése, ahol a képviselő-testület tagjai 
folyamatosan nyomon követhetik egy testületi határozat végrehajtásának különböző állapotait, 
történéseit. 

• Lakossági tájékoztatás – külön modul, opcionális 
A MikroDat rendszer alkalmas arra, hogy az önkormányzat hivatalos honlapján a lakosság számára 
is elérhetővé váljanak a testületi munka nyilvános dokumentumai. Így megjeleníthetők: 

o a bizottsági és testületi ülések meghívói, a tárgyalandó előterjesztések, illetve azok mellékletei 

o a bizottsági és testületi ülések határozatai és jegyzőkönyvei 

o a testületi ülés forgatókönyve 

o keresés a MikroDat dokumentumaiban 
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Döntés előkészítő modul (DEM) – DEM funkciók 

 

Dokumentumok 

A DEM alkalmas az önkormányzati képviselő-testületi ülések előterjesztéseinek és mellékleteinek a 
feldolgozására és workflow szerű kezelésére. Lehetséges dokumentum formátumok: DOC, DOCX, XLS, 
XLSX és PDF. 

Igény szerint beállítható az OpenOffice formátumok elfogadása is, mint az ODT, ODS. 

Felhasználók, jogosultságok 

A DEM-t csak az arra jogosult felhasználók használhatják. Ehhez szükség van egy felhasználói 
regisztrációra, ahol minden felhasználó egy egyedi felhasználói nevet, a bejelentkezéshez szükséges 
jelszót, valamint egy jogosultsági csoportbesorolást kap. A jogosultsági csoport dönti el, hogy a 
regisztrált felhasználó a DEM-on belül milyen jogosultsággal rendelkezik. Így megkülönböztetjük a 
„normál”, a „vezetői”, a „szupervezetői” és az „adminisztrátori” csoportokat. 

• A „normál” jogosultsággal (pl. irodák dolgozói, referensek) kizárólag lekérdezési és 
megtekintési jog jár a csoportba tartozó felhasználók számára. 

• A „vezetői” jogosultsággal rendelkező felhasználó (pl. aljegyző, alpolgármester, pénzügyi 
vezető) egyrészről jogosult minden, a rendszerbe felvitt dokumentumot megtekinteni, 
másrészről ezeken státuszát állítani (elfogadva, nincs elfogadva), illetve ahhoz megjegyzést 
fűzni. 

• A „szupervezető” olyan „vezetői” jogosultsággal rendelkező felhasználó (pl. polgármester, 
jegyző), akinek lehetősége van a státuszokat a többi vezetőtől függetlenül véglegesen 
beállítani. 

• Az „adminisztrátor” csoportba tartozó felhasználó (pl. szervezési iroda dolgozója) a lekérdezési 
és olvasási jogosultságon túl létrehozhat, módosíthat és törölhet könyvtárakat (elektronikus 
mappák és akták). Továbbá feltölthet, módosíthat vagy törölhet dokumentumokat a 
rendszerben. Jogosult a felvitt dokumentumoknál a tulajdonságokat beállítani (dokumentum 
címe, felelőse, dátuma, stb.), és ezekhez a vezetőket hozzárendelni.  

Elektronikus mappák és akták 

Az elektronikus mappa és akta struktúrával lehetőség van a dokumentumok gyűjtésére, 
csoportosítására. Egy mappa (legfelsőbb színt) több aktát (középső szint) is tartalmazhat, egy akta pedig 
több dokumentumot (legalsó szint), illetve a mappa is tartalmazhat közvetlenül dokumentumot. 
Például, ha egy képviselő-testületi ülés előterjesztéseit visszük fel a DEM-be, akkor a testületi ülés 
időpontja alapján létrehozhatunk egy mappát és az ezen az ülésen tárgyalandó előterjesztésekből lehet 
képezni az aktákat. Ezekbe az aktában lehet feltölteni az adott előterjesztés dokumentumait, mint az 
előterjesztés és a hozzá tartozó melléklet dokumentumok. 

Akták és dokumentumok tulajdonságai 

Az akták és dokumentumok tulajdonságait az „adminisztrátornak” kell megadni az akta létrehozása, 
illetve a dokumentumok feltöltése után. 
Kötelezően kitöltendő értékek: 

• Akta vagy dokumentum címe 
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• Akta vagy dokumentum előterjesztője 

• Akta vagy dokumentum típusa (pl. testületi előterjesztés, testületi előterjesztés melléklete) 

• Feltöltés dátuma és a feltöltő adminisztrátor felhasználó neve (automatikus) 

• Az akta tartalma látható legyen a „vezetők” számára 

• A dokumentum áttölthető legyen a MikroDat-ba 

Státusz címke 
Státusz címkét csak az „adminisztrátor” által kijelölt „vezetők” állíthatnak egy aktán vagy 
dokumentumon. Egy akta vagy dokumentum mindig annyi státusz címkével rendelkezik, amennyit az 
„adminisztrátor” kijelölt. Egy akta státuszának állításakor a benne lévő dokumentumok automatikusan 
megkapják a módosított státusz címkét. Egy státusz címke a következő értékeket veheti fel: 

• új (az akta létrehozása, vagy dokumentum feltöltése utáni állapot) 

• levéve (ha a „szupervezető” levételre, azaz nem tárgyalandónak minősíti az aktát, 
dokumentumot) 

• elfogadott (ha a „vezető” jóváhagyja az aktát, dokumentumot) 

• javításra vissza (ha a „vezető” nem hagyja jóvá, azaz elutasítja az aktát vagy dokumentumot) 

• módosított (a dokumentum, illetve az aktában lévő dokumentum módosítva lett) 

• kész (ha a „szupervezető” jóváhagyja az aktát, dokumentumot, és lezárja a státuszállítást) 

• felhasználva (az aktában lévő dokumentumok fel lettek használva a MikroDat rendszerben) 

Megjegyzések 

A DEM -be bejelentkezett „vezetői” jogosultsággal rendelkező felhasználónak lehetősége van egy adott 
aktához vagy dokumentumhoz egyrészt saját megjegyzést hozzáfűzni, másrészt mások ide vonatkozó 
megjegyzéseit elolvasni. Egy dokumentumhoz felvitt megjegyzés látható az őt tartalmazó aktán is. 

A megjegyzések megjelenítésekor mindig látható, hogy ki és mikor írta a megjegyzést. Egy adott aktánál 
vagy dokumentumnál a megjegyzés írásának dátuma szerint rendezve jelennek meg a megjegyzések. 

Keresés 

A DEM-nek része egy szabadszavas és tematikus (részletes) keresési funkció, amely a rendszerbe felvitt 
dokumentumokban és megjegyzésekben keres. A tematikus kereséssel lehetőség van célirányosan, pl. 
a dokumentum típusa, címe, felelőse, illetve dátumintervalluma alapján keresni. 

A MikroDat és a DEM kapcsolata 

Az „adminisztrátornak” azokat a dokumentumokat, amelyeknek státusz címkéje minden kijelölt 
„vezető” által „elfogadott” vagy egy „szupervezető” által „kész” állapotra lett állítva, lehetősége van 
áttöltenie a MikroDat rendszerbe. A MS Office dokumentumok automatikusan PDF típusúra 
konvertálódnak (a MikroDat csak PDF-eket használ). Áttöltéskor a DEM-nél megadott tulajdonságok 
(cím, felelős, típus) beíródnak a MikroDat-ba is. 

 

 

 

 

 
 



Pomáz Város Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás

Rovatrend Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2021. évi eredeti  előirányzat
Módosított előirányzat 

(2021.06.30)

Bevételek HÁSZ Kft 3740/8 hrsz
Térfigyelő kamerarendszer 

pótfedezet biztostása

56/2021. Belügyminisztérium 

által önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása

68/2021. étkeztetési 

fejlesztésekpályázat önrész

PM elvonás Dologi szabad 

keretel

84/2021 (IV.15.) számú 

önkormányzati határozata 

Dankó u csapadékvíz 

közbeszerzés pénzügyi fedezet 

biztosítása

96/2021 PMH Nikola Tesla 

emlékmű helyreállítása

66/22021. PMH a Marschalkó 

villa tetőfelújításának 

tárgyában kiírt ajánlattételi 

felhívás beszerzési 

döntésének meghozataláról

Z-107/2021, PMH az Óbuda 

Zrt tulajdonában álló Pomáz 

belterület 2118/60, 61 és 

résztulajdonában álló 

belterület 2131/31 hrsz. alatti 

ingatlanok elővásárlásáról

Nyáritábor fedezetbiztosítása Szlovák ház híd (PM elvonás)

Közvilágítás fejlesztés új 

oszlopok, vezetékelés , ahol 

nem lehet, ott napelemes (PM 

elvonás)

MLSZ pálya kapu, elektromos 

rákötés, parkosítás (PM 

elvonás)

Német iskola  lépcső kavítás, 

buszváró és zebra 

akadálymentesítése (PM 

elvonás)

Miszler lépcső-Beniczky zebra 

megközelítése, 

akadálymentesítése (PM 

elvonás)

Diófa u. Orgona u.  nyomós 

kút helyreállítása, parkostíása 

(PM elvonás)

Vízelvezetések (PM elvonás)
Energetikai korszerűsítések 

előkészítése (PM elvonás)
Útépítés (PM elvonás)

K337 rovatból virágoszlop 

(PM elvonás)

145/2017 Önk.hat. 

Egészségügyi intézmény 

üzemeltetés (PM elvonás) 

Szentendre

Gálfi Béla Gyógyító és Rehabil

itációs Közhasznú Nonprofit K

ft. Vérvétel (PM elvonás)

147/2021. (VI.14.) számú 

önkormányzati határozata  

egyes önkormányzati 

feladatoknak a Pomáz Kft. 

útján történő ellátásához 

szükséges pénzügyi 

átcsoportosításra 

147/2021. (VI.14.) számú 

önkormányzati határozata  

egyes önkormányzati 

feladatoknak a Pomáz Kft. 

útján történő ellátásához 

szükséges pénzügyi 

átcsoportosításra 

Művelődési Ház padló csere 

K71ből
Strabag Pmaz busz kamera rendszer

172/2019. (XI.20.) sz. 

Ök.határozat Marschalkó

villa tetőszerkezetének 

felújítás önrész

Pomáz Kft működtetésére

Zenekastély kft szállás 

szolgáltatás  feltételeinek 

megteremtésére

B65 elvonás
Bölcsődei bér + üzemeltetési 

táűmogatás
IPA kompenzáció elvonás

56/2021. Belügyminisztérium 

által önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása

68/2021. étkeztetési 

fejlesztésekpályázat önrész

Dologi előirányzat elvonás 

intézményektől

B11 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 1 275 104 538 46 170 000 -40 000 000 1 281 274 538

B111 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 338 763 080 338 763 080

B112 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 339 752 220 46 170 000 385 922 220

B113 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 346 891 258 346 891 258

B114 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 697 980 39 697 980

B115 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 210 000 000 -40 000 000 170 000 000

B116 1.6. Elszámolásból származó bevételek

B1 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 4 966 000 4 966 000

B12 2.1. Elvonások és befizetések bevételei

B13 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

B14 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

B15 2.4. Működési célú vissza nem térítendő támogatások, 

B16 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 4 966 000 4 966 000

B16 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás

B2 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 45 647 285 45 647 285

B21 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24 3.4. Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások, 

B25 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 45 647 285 45 647 285

B25 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás

B3 4. Közhatalmi bevételek (4.1…..4.7) 569 500 000 569 500 000

B31 4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadésból származó jövedelemadó) 1 000 000 1 000 000

B34 4.2 Építményadó 220 000 000 220 000 000

B34 4.3 Telekadó 35 000 000 35 000 000

B351 4.4 Iparűzési adó 300 000 000 300 000 000

B354 4.5 Gépjárműadó

B355 4.6 Idegenforgalmi adó tartózkodás után

B36 4.7.1

Szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott Közigazgatási 

bírság helyi önkormányzatot megillető része 8 000 000 8 000 000

B36 4.7.2 Pótlék 5 000 000 5 000 000

B36 4.7.3 Egyéb bírság

B36 4.7.4 Talajterhelési díj 500 000 500 000

B4 5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 136 717 605 136 717 605

B401 5.1. Készletértékesítés ellenértéke

B402 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 4 750 000 4 750 000

B403 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 19 035 688 19 035 688

B404 5.4. Tulajdonosi bevételek 25 000 000 25 000 000

B405 5.5. Ellátási díjak 36 570 430 36 570 430

B406 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 44 538 152 44 538 152

B407 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 6 823 335 6 823 335

B408 5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés

B411 5.11. Egyéb működési bevételek

B5 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 114 000 000 -6 000 000 -5 000 000 -652 000 -600 000 -300 000 -300 000 -6 312 000 -4 500 000 -17 300 000 73 036 000

B51 6.1. Immateriális javak értékesítése

B52 6.2. Ingatlanok értékesítése 114 000 000 -6 000 000 -5 000 000 -652 000 -600 000 -300 000 -300 000 -6 312 000 -4 500 000 -17 300 000 73 036 000

B53 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54 6.4. Részesedések értékesítése

B55 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B6 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 15 000 000 -15 000 000

B61 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B63 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

B64 7.5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 

B65 7.6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) 15 000 000 -15 000 000

B7 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.5.)

B71 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B73 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

B74 8.5 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 

B1-B7 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 2 160 935 428 -6 000 000 -5 000 000 -652 000 -600 000 -300 000 -300 000 -6 312 000 -4 500 000 -17 300 000 -15 000 000 46 170 000 -40 000 000 2 111 141 428

B81 10. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 200 000 000 200 000 000

B811 11. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 200 000 000 200 000 000

B812 12. Belföldi értékpapírok bevételei

B813 13. Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) 181 982 647 181 982 647

B8131 13.1. Előző év költségvetési maradvány 181 982 647 181 982 647

B8132 13.2. Előző év vállalkozási maradvány

B81 14. Belföldi finanszírozás bevételei 

B814 14.1 Államháztartáson belüli megelőlegezés

B82 15. Külföldi finanszírozás bevételei 

B8 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 381 982 647 381 982 647

17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 2 542 918 075 -6 000 000 -5 000 000 -652 000 -600 000 -300 000 -300 000 -6 312 000 -4 500 000 -17 300 000 -15 000 000 46 170 000 -40 000 000 2 493 124 075

Rovatrend Száma Kiadások HÁSZ Kft 3740/8 hrsz

Térfigyelő 

kamerarendszer pótfedezet 

biztostása

56/2021. 

Belügyminisztérium által 

önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása

68/2021. étkeztetési 

fejlesztésekpályázat önrész

PM elvonás Dologi szabad 

keretel

84/2021 (IV.15.) számú 

önkormányzati határozata 

Dankó u csapadékvíz 

közbeszerzés pénzügyi 

fedezet biztosítása

96/2021 PMH Nikola 

Tesla emlékmű 

helyreállítása

66/22021. PMH a 

Marschalkó villa 

tetőfelújításának 

tárgyában kiírt 

ajánlattételi felhívás 

beszerzési döntésének 

meghozataláról

Z-107/2021, PMH az 

Óbuda Zrt tulajdonában 

álló Pomáz belterület 

2118/60, 61 és 

résztulajdonában álló 

belterület 2131/31 hrsz. 

alatti ingatlanok 

elővásárlásáról

Nyáritábor 

fedezetbiztosítása

Szlovák ház híd (PM 

elvonás)

Közvilágítás fejlesztés új 

oszlopok, vezetékelés , ahol 

nem lehet, ott napelemes 

(PM elvonás)

MLSZ pálya kapu, 

elektromos rákötés, 

parkosítás (PM elvonás)

Német iskola  lépcső 

kavítás, buszváró és zebra 

akadálymentesítése (PM 

elvonás)

Miszler lépcső-Beniczky 

zebra megközelítése, 

akadálymentesítése (PM 

elvonás)

Diófa u. Orgona u.  nyomós 

kút helyreállítása, 

parkostíása (PM elvonás)

Vízelvezetések (PM 

elvonás)

Energetikai 

korszerűsítések 

előkészítése (PM elvonás)

Útépítés (PM elvonás)
K337 rovatból virágoszlop 

(PM elvonás)

145/2017 Önk.hat. 

Egészségügyi intézmény 

üzemeltetés (PM elvonás) 

Szentendre

Gálfi Béla Gyógyító és Re

habilitációs Közhasznú No

nprofit Kft. Vérvétel (PM 

elvonás)

147/2021. (VI.14.) számú 

önkormányzati határozata  

egyes önkormányzati 

feladatoknak a Pomáz Kft. 

útján történő ellátásához 

szükséges pénzügyi 

átcsoportosításra 

147/2021. (VI.14.) számú 

önkormányzati határozata  

egyes önkormányzati 

feladatoknak a Pomáz Kft. 

útján történő ellátásához 

szükséges pénzügyi 

átcsoportosításra 

Művelődési Ház padló csere 

K71ből
Strabag Pmaz busz kamera rendszer

172/2019. (XI.20.) sz. 

Ök.határozat Marschalkó

villa tetőszerkezetének 

felújítás önrész

Pomáz Kft működtetésére

Zenekastély kft szállás 

szolgáltatás  feltételeinek 

megteremtésére

B65 elvonás
Bölcsődei bér + üzemeltetési 

táűmogatás
IPA kompenzáció elvonás IPA kompenzáció elvonás

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) 843 273 469 -381 000 -5 515 494 -39 882 934 -5 875 303 -4 000 000 -2 000 000 -6 000 000 -5 000 000 -652 000 -600 000 -300 000 -300 000 -6 312 000 -4 500 000 -17 300 000 1 700 000 -29 999 999 -1 200 150 -6 500 000 -15 000 000 -40 000 000 5 515 494 39 882 934 20 000 000 719 053 017

K1 1.1. Személyi  juttatások 84 662 241 84 662 241

K2 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 477 496 13 477 496

K3 1.3. Dologi  kiadások 461 532 551 25 600 000 -20 000 000 3 500 000 -1 800 000 -35 000 000 35 000 000 468 832 551

K4 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 23 000 000 23 000 000

K5 1.5 Egyéb működési célú kiadások 260 601 181 -25 600 000 -381 000 -5 515 494 -39 882 934 20 000 000 -5 875 303 -4 000 000 -2 000 000 -3 500 000 -6 000 000 -5 000 000 -652 000 -600 000 -300 000 -300 000 -6 312 000 -4 500 000 -17 300 000 1 800 000 35 000 000 -35 000 000 1 700 000 -29 999 999 -1 200 150 -6 500 000 -15 000 000 -40 000 000 5 515 494 39 882 934 20 000 000 129 080 729

1.6.  az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések

K502 1.8.    - Elvonások és befizetések

K503 1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K504 1.10.
   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

belülre
K505 1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 

belülre
K506 1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 6 105 000 -4 500 000 1 605 000

K507 1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K508 1.14.
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

kívülre
K509 1.15.    - Teljesítési biztosíték visszafizetése

K510 1.16.    - Kamattámogatások

K512 1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 33 757 600 1 000 000 -1 000 000 35 000 000 -35 000 000 5 000 000 10 000 000 3 500 000 52 257 600

K513 1.18.    - Tartalékok 220 738 581 -25 600 000 -381 000 -5 515 494 -39 882 934 20 000 000 -5 875 303 -1 000 000 -4 000 000 -2 000 000 -3 500 000 -6 000 000 -5 000 000 -652 000 -600 000 -300 000 -300 000 -6 312 000 -4 500 000 -17 300 000 1 800 000 4 500 000 1 000 000 1 700 000 -29 999 999 -5 000 000 -1 200 150 -6 500 000 -10 000 000 -3 500 000 -15 000 000 -40 000 000 5 515 494 39 882 934 20 000 000 75 218 129

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 283 278 061 381 000 5 515 494 39 882 934 5 875 303 4 000 000 2 000 000 -1 700 000 29 999 999 1 200 150 6 500 000 -5 515 494 -39 882 934 331 534 513

K6 2.1. Beruházások 277 837 309 381 000 5 515 494 39 882 934 5 875 303 4 000 000 2 000 000 1 200 150 -5 515 494 -39 882 934 291 293 762

K7 2.3. Felújítások 5 440 752 -1 700 000 29 999 999 6 500 000 40 240 751

K8 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások

K81 2.6. 2.5.-ből        -Általános tartalék

K82 2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K1-K8 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 1 126 551 530 -6 000 000 -5 000 000 -652 000 -600 000 -300 000 -300 000 -6 312 000 -4 500 000 -17 300 000 -15 000 000 -40 000 000 20 000 000 1 050 587 530

K91 4. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) 200 000 000 200 000 000

K911 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 200 000 000 200 000 000

K912 6. Belföldi értékpapírok kiadásai 

K91 7. Belföldi finanszírozás kiadásai 1 216 366 545 46 170 000 -20 000 000 1 242 536 545

K914 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 42 604 181 42 604 181

K915 7.2 Irányítószervi támogatás 1 173 762 364 46 170 000 -20 000 000 1 199 932 364

K921 8. Külföldi finanszírozás kiadásai 

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 1 416 366 545 46 170 000 -20 000 000 1 442 536 545

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 2 542 918 075 -6 000 000 -5 000 000 -652 000 -600 000 -300 000 -300 000 -6 312 000 -4 500 000 -17 300 000 -15 000 000 46 170 000 -40 000 000 2 493 124 075

Megnevezés

Feladat megnevezése



Rovat megnevezése
Rovat-

szám

Pomáz Város 

Önkormányza

ta

172/2019. (XI.20.) sz. Ök.határozat Marschalkó

villa tetőszerkezetének felújítás önrész
… 6 500 000

66/2021

-6 500 000

PM CSAPVÍZGAZD 2018/65. sz. támogatási szerződés, vízelvezető 

hálózat fejlesztése Bodza-Beniczky-Dankó-Alma-Középhegy-Mogyoró és 

Hegyalja utcák

… 47 433 025

Mátyás kir. utca Jókai u. és Toldi u. közötti szakaszának felújítása és 

csapadékvíz elvezetését szolgáló létesítmény felújítása 

*0002901224*BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁ K, HIDAK FELÚJÍTÁSA 

Önkormányzatok támogat.

… 29 999 999

64/2021

-29 999 999

59/2020.(X.18.) Önk.Hat. Klímavédelmi konferencia rendezésének 

támogatására céltartalék elkülönítés
… 100 000

… 0

Céltartalékok K513 47 533 025

Szlovák Ház Híd … 6 000 000

válság ktg -6 000 000

wc állomáson 5 000 000 ?

Közvilágítás lebonyolítás költsége 4 000 000 ?

Közvilágítás fejlesztés új oszlopok, vezetékelés , ahol nem lehet, ott 

napelemes 
5 000 000

?

válság ktg -5 000 000

Közösségi közlekedés beindítása 5 000 000 79/2021

-5 000 000

Utcabútorok, padok, virágosítás, Klisza dombon padok, asztalok is 4 000 000

MLSZ pálya kapu, elektromos rákötés, parkosítás 1 181 102 528848

válság ktg -652 000

Bodza utca (Orgona utcánál) vízelvezető árok javítása 200 000

Dávid híd festés 60 000

Schieszl híd festés 60 000

Pataksor híd  javítás 200 000

Pataksor   Vár utcai vízlevezető tisztítása 200 000

Pataksor víznyelő tisztítás, korlát javítás 150 000

Bodza-Beniczky  lépcső javítás 500 000

Német iskola  lépcső kavítás, buszváró és zebra akadálymentesítése 600 000

válság ktg -600 000

Miszler lépcső-Beniczky zebra megközelítése, akadálymentesítése 300 000

válság ktg -300 000

Diófa u. Orgona u.  nyomós kút helyreállítása, parkostíása 300 000

válság ktg -300 000

Vízelvezetések 9 000 000

válság ktg -6 352 000

Járda építések 5 000 000

Energetikai korszerűsítések előkészítése 9 002 900

válság ktg -4 500 000

Tesla szobor 1 000 000

96/2021 Tesla PM döntés -1 000 000

Német iskola B épület tetőjavítás 1 000 000

biológiai szúnyoggyérítés 2 000 000

34. melléklet az …/2021(…) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat

Általános- és céltartalékok (Ft)



Útépítés 58 097 840

PM elvonás likviditás miatt -7 300 000 7 300 000

PM elvonás likviditás miatt Pomáz Kft -10 000 000

Földutak javítása 2 188 976

Kripta tetőjavítási munkák 1 000 000

Esetlegesen nem teljesülő bevételek 15 000 000

TARTALÉK | Általános tartalék "MŰK" 664 739

Vásárolt élelmezés pótfedezet biztosítása -25 600 000

Térfigyelő kamerarendszer pótfedezet biztostása  PM döntés -381 000

56/2021 BM felell.fejlesztés pályázat önrész PM döntés -5 515 494

felszabadulh

at nem nyert 

pályázat 

miatt

56/2021 felszabadulás miatt + 5 515 494

68/2021 Pm étkeztetés PM döntés -39 882 934 kérdőjel

68/2021 visszavonása 29 882 934

IPA miatti PM elvonás -40 000 000

B65 elvonás PM -15 000 000

Zenekastélyhoz eszközigény -3 460 000

84/2021 csapviz Dankó u PM döntés -5 875 303

66/2021 Marschalko plusz fedezet PM döntés -4 000 000

Z-107/2021 Óbuda PM döntés -2 000 000

Tábor PM döntés -3 500 000 -61 154 731

337 rovatból virágoszlop 1 800 000

szentendre 4 500 000

gélfi béla kórház 1 000 000

művház járólap felújítás 1 700 000

szabad keretek 20 000 000 40338000

dologi elvonás intézményektől 20 000 000

0

kamera -1 200 150

Általános tartalékok 27 685 104

Tartalékok összesen 75 218 129

75 218 129

0

56/2021 (III.11.) számú Önkormányzati határozata

a Belügyminisztérium által önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 2021. évi 

pályázaton való részvételről 5 515 494

64/2021 (III.24.) számú Polgármesteri határozata

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

29 999 999

68/2021. (III.29.) számú önkormányzati határozata 



a Pénzügyminisztérium Önkormányzati étkeztetési 

fejlesztések támogatása jogcímen kiírt pályázaton való 

részvételről
39 882 934

118/2021. (V.14.) számú önkormányzati határozata 

a Pénzügyminisztérium Önkormányzati étkeztetési 

fejlesztések támogatása jogcímen kiírt pályázaton való 

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

határozat módosításáról

79/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozata a 

rászoruló csoportok részére térítésmentesen biztosítandó 

személyszállítási szolgáltatás Pomáz Kft. általi 

biztosításáról
5 000 000

84/2021 (IV.15.) számú önkormányzati határozata 5 875 303

a Pomáz, Dankó utca és környékének csapadékvíz 

elvezetése tárgyában kiírandó

közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetének a biztosításáról

96/2021 (IV.29.) számú önkormányzati határozata

 a Krug Művészeti Egyesülete által felajánlott Nikola Tesla 

emlékmű felállítási helyének meghatározásáról 1 000 000

66/2021 (III.24.) számú Önkormányzati határozata 4 000 000

a Marschalkó villa tetőfelújításának tárgyában kiírt 

ajánlattételi felhívás beszerzési döntésének meghozataláról

Z-107/2021. (V.07.) számú önkormányzati határozata 2 000 000

az Óbuda Zrt tulajdonában álló Pomáz belterület 2118/60, 

61 és résztulajdonában álló belterület 2131/31 hrsz. alatti 

ingatlanok elővásárlásáról
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1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. 
Tel.: (1) 267-0508, 267-7078 

pestterv@pestterv.hu 
www.pestterv.hu 

Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 

 
Pomázi Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
Vincze István Osztályvezető Úr részére 
 
2013 Pomáz, 
Kossuth Lajos utca 23-25. 
 
e-mail: schmidt.ildiko@pomaz.hu és 
foepitesz@pomaz.hu 
 

Tárgy: tervezési ajánlat 
 
 
Tisztelt Osztályvezető Úr! 
 
Hivatkozással 2021. 06. 25-i ajánlatkérésükre, és az üggyel is összefüggésben a Főépítész 
Úrral megtartott 2021. 06. 28-i személyes megbeszélésre, megtisztelő megkeresésüket 
megköszönve, az alábbiakban megadjuk ajánlatunkat Pomáz Város szabályozási terve 
módosítására a város HÉSZ-ével egységes szerkezetbe való összedolgozására, majd az 
elkészült anyagnak a térinformatikai rendszerbe történő adatfeltöltésére. Az ajánlatunkban 
messzemenően figyelembe vettük a költségtakarékossági szempontokat is. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy a településrendezést érintő jogszabályok jelenleg 
változás alatt állnak, ezért az ajánlatunkban rögzítettek a jogszabályok változásának 
függvényében és mértékében változhatnak! 
 
 
Az ajánlat tárgya: helyi építési szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) és szabályozási terv 
(továbbiakban: SZT) módosítás elkészítése a módosítással érintett területre vonatkozóan. 
 
A rendezési tervezési feladatok, valamint az elkészítendő tervdokumentáció szakmai tartalma:  
A tervezési feladat megoldásában - a szakmai vagy jogszabályi korlátok között - a döntések 
meghozatalában jogosult képviselőtestületi elképzelések kerülnek rögzítésre. A munka - a 
költségek csökkentése és a szállítási határidők lerövidítése érdekében - célirányos 
munkavégzéssel, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben rögzítetteknek megfelelően, a város 
adottságaihoz igazodó módon és a szakmailag indokolt tartalmi mélységű kidolgozással, csak 
városrendezési munkarésszel (!) készül el. Környezetrendezési közlekedési és közművesítési 
munkarészek szerződésmódosítást követően csak akkor készülnek, ha azt a terv egyeztetése 
során valamely tervegyeztetésben érdekelt, vagy a megrendelő azt kifejezetten kéri. A 
kizárólagos tervezési feladat ezen belül elősorban a és SZT módosításának elkészítése a 
HÉSZ szükséges mértékű korrekciójával, az érintett ingatlanon szabályozási vonal tervi 
rögzítése a Kölcsey u-val párhuzamosan.  
 
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben szereplő feltételek fennállása miatt 
egyszerűsített eljárás szerinti tervegyeztetési folyamat lefolytatása lehetséges. Mivel a város 
hatályos településrendezési eszköze már több mint hároméves, ezért munkaindításként 
szükség lesz a városra vonatkozó elérhető legfrissebb adatok (pl. alaptérkép, szakági és 
regionális adatszolgáltatások megkérése) előzetes beszerzésére. 
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A tervezési terület: Pomáz Város 2341/1 hrsz ingatlant tartalmazó telektömb és szűk tervezési 
környezetének területe, összesen 3,8 ha nagyságban. 
 
A módosítással érintett terület: Pomáz Város 2341/1 hrsz ingatlan területe, összesen 0,07 ha 
nagyságban. 
 

Kivonat a hatályos SZT-ből 

 
 
Adatszolgáltatási igényeink:  
- Önkormányzati főépítészi nyilatkozat a tervi adattartalom minimalizálási igényéről. 
- A megoldásokkal szemben támasztott Önkormányzati követelmények, a tervezési 

program, a rendezés irányelvei.  
- A tervezést előkészítő előzetes egyeztetés során megkapott észrevételek, 

adatszolgáltatások. 
- Az egyeztetési dokumentáció szabályszerű véleményeztetésének lefolytatása (jogszabály 

alapján át nem ruházható önkormányzati feladat), és az erről szóló iratok, dokumentumok 
kellő időben történő átadása. 

 
Határidők és rész-szállítások ütemezése: A tervek elkészítésének és jóváhagyásának teljes 
összesített legkisebb időigénye - jelenlegi ismereteink alapján - a tervezés előkészítettségének 
függvényében jogszabályi okokból átlagosan a szerződés aláírásától és az adatszolgáltatások 
teljesítésétől számított nagyságrendileg mintegy 6-8 hónap lehet. Ehhez azonban az 
szükséges, hogy az önkormányzat a kellő időben meghozza a szükséges döntéseket és soron 
kívüli ügyintézéssel segítse a terv jóváhagyásának előkészítését. 
 
Településrendezési tervezési díj: 395.000,- Ft + 27% ÁFA. 
 

Tervezési 
terület 

Módosítási 
terület 
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Egyéb információk: 
- Az árajánlat díja tartalmazza: 

= az ajánlatban szereplő terv elkészítését, 
= a jogszabályban előírt véleményezési eljárásokban való részvételt, 
= az egyes munkafázisok teljesítéséhez szükséges 1 print és 1 CD dokumentáció 

példány elkészítésének díját. 
- Az árajánlat díja nem tartalmazza különösen: 

= helyszíni felméréssel elkészített új alaptérkép; 
= örökségvédelmi hatástanulmány;  
= környezeti vizsgálat és értékelés; 
= szakági alátámasztó munkarészek elkészítését; 
= egyéb előkészítő munkarészek és tanulmányok elkészítésének díjait. 

- A tervezési ajánlatban foglaltak pénzügyi része legkésőbb 2021. augusztus 31-ig történő 
szerződéskötés esetén érvényesek, ha a jogszabályi környezet időközben nem változik. 

 
A háromszelvényes SZT javított változatának 2 pld print sorozata, ezek pdf képeinek, továbbá 
az egységes szerkezetű HÉSZ elektronikus úton való megküldése: 
Legkésőbb a térinformatikai feldolgozást követő 5 munkanapon belül a korábbi jó 
munkakapcsolatokra tekintettel és a további munkák reményében díjmentesen szállítva. (E 
tételre emiatt külön nem szerződünk.  
 
Térinformatikai munkák: 
Az önöknek kedvezőbb pénzügyi lehetőség miatt a térinformatikai munkákat elsősorban 
kollégánk és egyben alvállalkozónk közvetlen szerződésével javasoljuk megoldani, 
természetesen a megkeresésben rögzített alapelvárásoknak maradéktalanul megfelelve.  
A tervmódosítás után elvégzendő térinformatikai munkákat díjtakarékossági és 
hatékonyságnövelési okokból kollégánk és egyben alvállalkozónk Mándi József e.v. készíti el 
100.000,- Ft összegért. Ha valamely okból mégis szükségesnek tartják a munka PESTTERV 
Kft-vel való közvetlen szerződéskötést, akkor természetesen erre is mód van, de az 
alvállalkozói ajánlat összegét 27% ÁFA összeg is fogja még többletként terhelni. 
(Megjegyezzük, hogy a munkát ebben az esetben is Mándi József e.v. készíti el ugyanazzal a 
tartalommal.) 
 
 
 
A továbbiakkal kapcsolatban várjuk szíves visszajelzésüket. Bármely kérdésben a 
továbbiakban is állunk rendelkezésükre. 
 
 
 
 
Budapest, 2021. július 06. 
 
 
 

Tisztelettel: 

 

 
Pekár Zoltán 

vezető településrendező tervező 
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                                                                 178/2021(VII.15) számú önkormányzati határozat melléklete 

 

Ügyiratszám: 01/1404-1/2021 

Ügyintéző: Fodor Vivien 

Telefonszám: 0626814309 

E-mail: fodor.vivien@pomaz.hu 

 

  

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

a kijelölt helyszínek forgalomszervezési felülvizsgálatára KÉ-K, illetve KÉ-KK 

szakterületen tervezési jogosultsággal rendelkező mérnök bevonásával  

1. Ajánlatkérő neve: POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Címe: 2013 POMÁZ, Kossuth Lajos utca 23-25. 

Telefon: 26/814-300    

E-mail címe: pomaz@pomaz.hu 

Képviseli: Leidinger István polgármester 

 

2. Beszerzés tárgya: Pomáz Város belterületére vonatkozóan a forgalomtechnikai jellegű 

problémák forgalomszervezési felülvizsgálata a 266/2013 (VII.11.) számú Korm. 

rendelet szerint KÉ-K, illetve KÉ-KK szakterületen tervezési jogosultsággal 

rendelkező mérnök bevonásával, ennek keretében  

➢ a forgalomszervezési vizsgálathoz szükséges adatok, információk és 

dokumentációk beszerzése, 

➢ átfogó vizsgálat a fenti konkrét probléma-felvetések megalapozottságára 

vonatkozóan, figyelemmel a 104/2017 (V.17.) számú Ök. határozattal elfogadott 

pomázi forgalomtechnikai tervre (Pomáz Város közútjainak, gyalogos és kerékpáros 

útvonalainak forgalomtechnikai felülvizsgálata, aktualizálása – (pomaz.hu), 

➢ megalapozott esetekben a megvalósítható módosító javaslatok kidolgozása 

indoklással és anyagigény illetve költségigény tervezéssel az alábbi helyszíneken: 

 

 

 

2.1. Lakó-és pihenő övezet kitáblázásának felülvizsgálat: 

- Tiszolcy-telep utcái 
 

 

3. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 

- Késedelmi kötbér: amennyiben Megbízott a megbízásra vonatkozó teljesítési 

határidőben olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, az eseti megbízási díj után 1 

mailto:fodor.vivien@pomaz.hu
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százalék/ nap kötbért köteles fizetni, de legfeljebb a teljes nettóvállalkozási díj 20 (húsz) 

százaléka. 

-Meghiúsulási kötbér: Meghiúsulási kötbér megfizetésére abban az esetben köteles a 

Megbízott a megbízási díj után 20 % erejéig, ha a szerződés teljesítése olyan okból vált 

lehetetlenné, amelyért a Megbízott tehető felelőssé. A Szerződő Felek meghiúsulásnak, 

tekintik, amennyiben a Megbízott 20 naptári napon túli késedelembe esik. Ennek elérése 

esetén a Megbízót megilleti a szerződés felmondásának a joga. 

  

4. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: hibátlan teljesítés 

 

5. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 

➢ a szakképesítést tanúsító diploma, működési engedély másolatának becsatolása és 

nyilatkozat a tervezési jogosultságról a 266/2013 (VII.11.) számú Korm. rendelet 

szerint KÉ-K, illetve KÉ-KK szakterületen, 

➢ egyéni vállalkozó esetében:  

o vállalkozói nyilvántartási szám 

o igazolás, hogy a pályázónak az Önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt 

köztartozása, 

➢ jogi személy esetében:  

o a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és regisztrációjának igazolása, 

o aláírási címpéldány,  

o igazolás, hogy a pályázónak az Önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt 

köztartozása, 

- a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás, 

- az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, és ellene csőd, 

illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, 

- összeférhetetlenségi nyilatkozat, 

- átláthatósági nyilatkozat. 

 

6. Az ajánlattételi felhívás mellékletében megadottak alapján a számlázás módja: 

átutalással, a teljesítésigazolást követően benyújtott számla kézhezvételét követő 30 

naptári napon belül 

 

7. Az ajánlat érvényességi ideje: Legalább 90 nap 

 

8. Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2021.08.04. 13:00 óra 

 

9. Az ajánlattétel benyújtásának módja: Kérjük az e-mail tárgy szövegrészében 

rögzíteni: „Ajánlat a Pomáz Város Önkormányzatához bejelentett lakossági 

forgalomtechnikai kérdések felülvizsgálatának elkészítésére” 

 

 

10. Az ajánlat bontásának helye és ideje: Pomázi Polgármesteri Hivatal, I. emeleti 

Díszterem, 2021.08.05. 

 

11.  Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: Legalacsonyabb ár 
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12. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk:  

a) az ajánlattétel díjmentes 

b) az ajánlatot elektronikus úton kell benyújtani az alábbi e-mail címre: 

ajanlat05@pomaz.hu 

 

13. Az Ajánlatkérő az árlejtés lehetőségét kiköti. Nincs árlejtés. 

 

14. A szerződéskötés határideje: az eredmény kihirdetésétől számított 30 naptári napon 

belül. 

15. Az eredményhirdetés napja: 2021. augusztus havi rendes testületi ülés 

 

Pomáz Város Önkormányzata fenntartja a jogot a beszerzési eljárás indokolás nélküli 

érvénytelenné nyilvánításához. 

 

 

Pomáz, 2021. július 15. 

 

 

……………………………………………….. 

Leidinger István polgármester 

 

mailto:ajanlat05@pomaz.hu
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Pomáz Város belterületére vonatkozó átfogó forgalomszervezési felülvizsgálatok elkészítése 

tárgyú ajánlattételi felhívásának melléklete 

 

AJÁNLATTÉTEL 

Az alábbi A, B, C, D pontban felsorolt forgalomtechnikai jellegű problémák 

forgalomszervezési felülvizsgálata a 266/2013 (VII.11.) számú Korm. rendelet szerint KÉ-

K, illetve KÉ-KK szakterületen tervezési jogosultsággal és referenciákkal rendelkező 

mérnök bevonásával, ennek keretében  

➢ a forgalomszervezési vizsgálathoz szükséges adatok, információk és dokumentációk 

beszerzése. 

➢ átfogó vizsgálat a fenti konkrét probléma-felvetések megalapozottságára vonatkozóan, 

figyelemmel a 104/2017 (V.17.) számú Ök. határozattal elfogadott pomázi 

forgalomtechnikai tervre (Pomáz Város közútjainak, gyalogos és kerékpáros útvonalainak 

forgalomtechnikai felülvizsgálata, aktualizálása – pomaz.hu) 

➢ megalapozott esetekben a megvalósítható módosító javaslatok kidolgozása indoklással és 

anyag-igény illetve költségigény tervezéssel, 

 
 

A. Lakó-és pihenő övezet kitáblázásának felülvizsgálat: 

- Tiszolcy-telep utcái 

 

 

 

 

Ajánlati ár mindösszesen: 

 

nettó:…………………………..Ft+ÁFA 

 

 

Kelt: …..……………………, ……………. év ……………………… hónap 

 

        ……… …………………………… 

                                                                                                                cégszerű aláírás 




