




 

                                                               …../2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozat melléklete 

 

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

 

158/2020. (IX.24.) számú határozata  

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

tere, Hunyadi utca közötti szakasz telepítési-beépítési tanulmányterv, közterület alakítási terv elkészítésére 

 

Pomáz Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a 2011. 

évi CXCVI. törvény 5. §-a, az 1997. évi LXXVIII. törvény 30/E.§ -a, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23/E, valamint 

a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 107. §-a és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

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

 

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

utca) támogatja a telepítési-beépítési tanulmányterv, közterület alakítási terv készítését a Fő utca program 

megvalósításának elősegítése céljából.  

 

1. Pomáz Város Önkormányzata, felkéri a Polgármestert tervek készítéséhez szükséges településtervezői árajánlat 

előkészítésére, Pomáz Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015 (IV.8.) 

számú önkormányzati rendeletének 9. számú függelékét képező a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos 

eljárásrendnek megfelelően.  

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 1 pont vonatkozásában: azonnal 

                  2.pont vonatkozásában: október 30.  

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 

 

A határozat végrehajtásához szükséges a fő utca ezen szakasza tulajdonjogának és kezelésének rendezése, 

melyről a 160/2021(VI.30) számú határozattal döntött a Képviselő-testület. A határozat határidejét 

meghosszabbítani szükséges 2022.08.31-re. 

27/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata a Dera-patak mentén élő hódok élőhelyére vonatkozó helyi 

jelentőségű védett természeti terület létesítéséről 

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

kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-testületének 

feladat-és hatáskörét gyakorolva, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 25. § (1) bekezdése alapján az 

alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata nem támogatja a Dera-patak Pomáz, Szentendrei úton lévő hídtól kb. 600 méter 

hosszan a Duna felé, a Dera-patak középvonalától 10-15 méter szélességben található terület helyi védelem alá 

helyezését.  

 

2. Pomáz Város Önkormányzata felkéri a Polgármestert, hogy a hódpopuláció várható növekedéséből fakadóan a 

Vízügyi Igazgatósággal és szükség esetén szakértő bevonásával dolgozza ki a megfelelő intézkedéseket. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2021.06.30. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A határozat végrehajtása folyamatban van, határidejét meghosszabbítani szükséges 2021.12.31-re. 



93/2021 (IV.29.) számú önkormányzati határozata 

a Pomáz, 1678/4 helyrajzi számú „kivett helyi közút” megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadásáról 

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett 

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

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz Város képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 

gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a nemzeti 

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

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

11/2012 (IV.25) rendelet 7. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata, a kialakuló Pomáz, 1678/4 hrsz.-ú 87 m2 nagyságú „kivett helyi közút” 

megnevezésű ingatlant a Komfort-lak Ingatlanfejlesztő Kft.-től (cégjegyzékszám:01-09-32312; székhely: 

2013 Pomáz, Árvalányhaj utca 20.; adószám: 25772678-2-42; képviseletében eljár: Cecei-Fogarasy Gergely 

Attila, ügyvezető) ajándékként elfogadja. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzata vállalja az ajándékozással kapcsolatos ügyvédi és ingatlan nyilvántartásba való 

bejegyzési költségeket. 

 

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

gondoskodik. 

 

4. Pomáz Város Önkormányzata, a kialakuló Pomáz, 1678/4 hrsz.-ú 87 m2 nagyságú területet, kivett helyi 

közúttá minősíti, valamint a kivett helyi közút megnevezésű ingatlant, forgalomképtelen törzsvagyonba 

helyezi. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2021.06.30. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Az ajándékozási szerződés aláírása megtörtént. Az eljárás még ingatlanhatóságon folyik, a telekalakítás 

átvezetése még nem történt meg. A határozat határidejét meghosszabbítani szükséges 2021.12.31-re. 

 

125/2021. (V.28.) számú önkormányzati határozata  

a Luppa Mauzóleum ajándékként való elfogadására, valamint tárgyban lezajló póthagyatéki eljárás 

költségeinek Önkormányzat általi viseléséről 

 

Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

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

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdése alapján a Pomáz Város Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 11/2012 (IV.25) rendelet 7. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

1.  Pomáz Város Önkormányzata, a 2013 Pomáz, 299. hrsz-ú, Ravatalozó utca 3. szám alatti, belterületi „kivett 

emlékmű” megnevezésű, védett terület, műelmék, régészeti vagy történeti jelentőségű védett terület minősítésű 

ingatlant a póthagyatéki eljárás örököseitől   ajándékként elfogadja, az ajándékozással kapcsolatos ügyvédi és 

ingatlan nyilvántartásba való bejegyzési költségeket vállalja. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzata a 2013 Pomáz, 299. hrsz-ú, Ravatalozó utca 3. szám alatti, belterületi „kivett 

emlékmű” megnevezésű emlékmű (Luppa-Mandics Mauzóleum) tárgyában zajló póthagyatéki eljárás 

költségeit, mint Megajándékozott vállalja. 

 

3.  Az ajándékozási szerződés aláírásáról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásáról a Polgármester 

gondoskodik. 



 

4. A jelen határozat 1-2.pontjában meghatározott költségek fedezete Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének K513 során betervezésre került, a fedezet az Önkormányzat rendelkezésére áll. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021.06.30. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

 

Az ajándékozási szerződés mindkét fél részéről aláírásra került. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás folyamatban 

van. 

 

131/2021(V.28.) számú önkormányzati határozata 

az önkormányzat tulajdonába került Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft-t (a 

továbbiakban: Pomáz Kft.)  érintő alapítói döntések előkészítéséről 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021 (I.29.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

Város Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107. § és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében rögzített 

hatáskörben eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata felkéri a Pomáz Kft.  ügyvezetőjét, hogy dolgozza ki a kft. Szervezeti és 

Működési Szabályzatát és terjessze azt 2021. július 30-ig jóváhagyásra a képviselő-testület elé. 

 

2. Az Önkormányzat felkéri a Pomáz Kft.  ügyvezetőjét, hogy a kft. üzleti tervét dolgozza ki és terjessze azt 

jóváhagyásra a képviselő-testület elé. 

 

3. Az Önkormányzat felkéri a Pomáz Kft.  ügyvezetőjét, hogy felügyelőbizottság egyetértésével tegyen javaslatot 

a könyvvizsgáló személyére nézve 2021. július 30-ig.  

 

4. Az Önkormányzat felkéri a Pomáz Kft.  ügyvezetőjét, hogy hogy azt 2021. július 30-ig tájékoztassa a képviselő-

testületet arról, hogy a kft. működtetésének belső kontroll rendszerét az állami vagyon felügyeletéért felelős 

miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kibocsátott Irányelvnek, vagy a 

költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendeletnek megfelelően alakítja ki és működteti. 

 

5. Az Önkormányzat felkéri a Pomáz Kft.  ügyvezetőjét, hogy a kft. belső szabályzatait, így különösen a 

• közbeszerzési, 

• számviteli politika, 

• adatvédelem,  

• integritás kontroll, 

• belső kontroll, 

területét érintően alkossa meg. 

 

6. Az Önkormányzat felkéri a Pomáz Kft. ügyvezetőjét, hogy a kft.-t terhelő közzétételi kötelezettségek 

teljesítéséről gondoskodjék. 

 

7. A jelen döntésnek megfelelő alapítói határozat kibocsátásáról a polgármester gondoskodik. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. július 30. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Főosztály, Dr. Tóth Ibolya aljegyző 



A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: dr. Tóth Ibolya aljegyző 

 

A határozat végrehajtása folyamatban van, határidejét meghosszabbítani szükséges 2021.09. 30-ra 

132/2021. (V.28.) számú önkormányzati határozata  

a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021 (I.29.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

Város Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 107.§, köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdésében rögzített hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. Javadalmazási 

Szabályzatát a jelen határozat mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja. 

2. Pomáz Város Önkormányzata utasítja a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. 

ügyvezetőjét arra, hogy gondoskodjon a Javadalmazási Szabályzatnak -a Szabályzat elfogadásától számított 30 

napon belül történő- a cégiratok közötti letétbe helyezéséről. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

              2.pont vonatkozásában: a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét 

Határidő: 2021.06.28. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

A határozat végrehajtása folyamatban van, határidejét meghosszabbítani szükséges 2021.09. 30-ra. 

 

133/2021. (V.28.) számú önkormányzati határozata  

a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021 (I.29.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

Város Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 107.§, köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdésében rögzített hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát a jelen 

határozat mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja. 

2. Pomáz Város Önkormányzata utasítja a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetőjét arra, hogy 

gondoskodjon a Javadalmazási Szabályzatnak -a Szabályzat elfogadásától számított 30 napon belül történő- a 

cégiratok közötti letétbe helyezéséről. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

              2. pont vonatkozásában: a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2021. június 28. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

 

A határozat végrehajtása folyamatban van, határidejét meghosszabbítani szükséges 2021.09. 30-ra. 



137/2021. (VI.08.) számú önkormányzati határozat 

„a Pomáz, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése tárgyában megindított közbeszerzési eljárást 

lezáró döntés meghozataláról 

 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pomáz Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglaltakra, továbbá a közbeszerzésről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdésre tekintettel az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Polgármestere megállapítja, hogy a következő ajánlattevő nyújtott be érvényes ajánlatot: 
Ajánlattevő neve: P+R Depo Kft. 

Székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 158. 2.em. 17. 

A tervezői költségbecslés összege nettó 75.450.516 Ft, a rendelkezésre álló fedezet pedig nettó 75.624.816 Ft. 

Az Ajánlattevő nettó ajánlati ára összesen: 140.221.316, - Ft.  

 

2. Pomáz Város Polgármestere megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja 

alapján eredménytelen tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a 

szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel.  

 

3. Pomáz Város Polgármestere gondoskodik az Ajánlattevő értesítéséről, a közbeszerzési eljárást koordináló 

megbízott cégen keresztül. 

 

4. Pomáz Város Polgármestere a tárgyi eljárás lezárását követően, mint Ajánlatkérő kezdeményezi az eljárás 

újraindítását. 

 

 

Felelős: Leidinger István, polgármester;   

Határidő:3. pont tekintetében: 2021.06.11. 

                4. pont tekintetében: 2021.06.15.     

Végrehajtásban közreműködik: GVC Szolgáltató és Tanácsadó Kft.       

         Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A közbeszerzési eljárás eredménytelenné lett nyilvánítva. Új eljárás került kiírásra, amelynek hiánypótlása 

zajlik jelenleg. 

139/2021 (VI.11.) számú önkormányzati határozata 

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

belterület 2742 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában az országos közúttal érintett 2742/1 hrsz-ú ingatlanrész 

önkormányzati ingatlanról történő leválasztásáról és állami tulajdonba adásáról szóló 203/2020 (XII. 16.) 

számú önkormányzati határozat módosításáról 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pomáz Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 4.§ (1) bekezdés f) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének az 1112. j. Szentendre-Pomáz összekötő út 0+627 – 3+172 km 

sz. közötti szakasz felújításával érintett Pomáz belterület 2742 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában az országos 

közúttal érintett 2742/1 hrsz-ú ingatlanrész önkormányzati ingatlanról történő leválasztásáról és állami 

tulajdonba adásáról szóló 203/2020 (XII. 16.) számú önkormányzati határozatának (továbbiakban: Határozat) 4. 

pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„4. A jelenlegi – változás előtti – (2742) helyrajzi számú ingatlanból a változást követően a (2742/1) helyrajzi 

számú ingatlan kerül állami tulajdonba, a (2742/2) helyrajzi számú, (2742/3) helyrajzi számú, (2742/4) helyrajzi 

számú, (2742/5) helyrajzi számú és a (2742/6) helyrajzi számú ingatlanok az Önkormányzat forgalomképtelen 



törzsvagyonának körébe kerülnek.” 

 

2. A Határozat egységes szerkezetbe foglalásáról a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző  

Határidő: 2021. június 30. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

A határozat egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 

140/2021. (VI.11.) számú önkormányzati határozata  

A kialakuló Pomáz, belterület 3449/3 hrsz-ú 389 m2 nagyságú kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról 

szóló 120/2020 (VIII. 27.) számú önkormányzati határozat módosításáról 

 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pomáz Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi 

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

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012 (IV. 25.) rendelet 8. § (b) bekezdése foglaltakra az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének a kialakuló Pomáz, belterület 3449/3 hrsz-ú 389 m2 nagyságú 

kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról szóló 120/2020 (VIII.27.) számú önkormányzati határozat 

(továbbiakban: Határozat) 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

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

kialakuló Pomáz, belterület 3449/4 hrsz-ú 389 m2 nagyságú kivett közforgalom elől el nem zárt magánút 

megnevezésű ingatlant az EURONOM Group Hungary Kereskedő és Beruházó Korlátolt Felelősségű 

Társaságtól (1032 Budapest, Reménység utca 3.) ajándékként elfogadja, az ajándékozással kapcsolatos ügyvédi 

és ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzési költségeket vállalja.” 

 

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

 

„3. Pomáz Város Önkormányzata gondoskodik kialakuló Pomáz, belterület 3449/4 hrsz.-ú 389 m2 nagyságú 

terület helyi közúttá történő átminősítéséről, továbbá gondoskodik az így létrejövő helyi közút megnevezésű 

ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonba való áthelyezéséről.” 

 

3. A Határozat egységes szerkezetbe foglalásáról a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Felelős:  Dr. Balogh Pál jegyző  

Határidő:  2021. június 30. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A határozat egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 

141/2021. (VI.14.) számú önkormányzati határozata  

a Pomáz 7 helyrajzi számú, kivett óvoda megnevezésű ingatlanra a 12/2 helyrajzi számú földrészlet vízvezetését 

biztosító szolgalmi jog bejegyzéséről 

 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pomáz Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi 



önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglaltakra tekintettel az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Pomáz Város Polgármestere hozzájárul a Pomáz belterület 12/2 helyrajzi számú 973 m2 területű kivett lakóház, 

udvar, melléképület megnevezésű ingatlan (2013 Pomáz, Huszár utca 2/A.) illető és a Pomáz Város 

Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Pomáz belterület 7 helyrajzi számú 1482 m2 területű kivett 

óvoda megnevezésű ingatlant (2013 Pomáz, József Attila utca 7 hrsz. „felülvizsgálat alatt”) 29/2021 

munkaszámú (adatszolg.ikt.szám: 2-586/2021) Szentendrén 2021. április 22. napján a Pest Megyei 

Kormányhivatal által záradékolt változási vázrajz alapján 86 m2 területű részét terhelő vízvezetését biztosító 

szolgalmi jog bejegyzéséhez az ingatlan-nyilvántartásban. 

 

2. Az 1. pontban meghatározott szolgalmi jog alapításához és annak az ingatlan-nyilvántartásban történő 

bejegyzéséhez szükséges nyilatkozat, szerződés aláírásáról a Polgármester gondoskodik. 

 

3. Az 1. pontban meghatározott szolgalmi jog alapítás és annak az ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzés 

valamennyi költségét a Pomáz 12/2 helyrajzi számú tulajdonosa viseli. 

 

 

Felelős: Leidinger István, polgármester; 

Határidő:  2021.06.30. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A vízvezetést biztosító szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges szerződés aláírásra került. Az ingatlan-

nyilvántartásban történő bejegyzés folyamatban van.  

 

144/2021. (VI.14.) számú önkormányzati határozata  

a „Pomázi Művelődési Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése” tárgyában megindítani kívánt beszerzési 

eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pomáz Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglaltakra, továbbá a Pomáz Város Önkormányzat 

Szervezési és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015 (IV.8.) számú önkormányzati rendelet 9. számú függelékét képező 

beszerzési szabályzat 4.5. pontjára tekintettel az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Polgármestere a „Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár villámvédelmi rendszerének 

kiépítése” tárgyú beszerzési eljáráshoz készült – jelen határozat mellékletét képező – Ajánlattételi Felhívást és 

Műszaki dokumentációt elfogadja. 

 

2. A Polgármester gondoskodik az Ajánlattételi felhívás honlapon történő megjelentetéséről. 

 

Felelős:  Leidinger István polgármester  

Határidő:  2021.07.01. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály            

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A közbeszerzési eljárás eredménytelenné lett nyilvánítva. Új eljárás került kiírásra. 

151/2021 (VI.30.) számú önkormányzati határozata 

a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló rendelet javaslat I. olvasatban történő megismeréséről 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény18. § (2) bekezdésében és 29. § (1) – (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

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

feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 

zennik
Kiemelés

zennik
Kiemelés



1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló rendelet 

javaslatot. I. olvasatban megismerte. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beérkező javaslatokkal módosított rendelet tervezetet 

terjessze a Képviselő-testület elé a soron következő képviselő-testületi ülésen. 

 

Felelős: 2. pont vonatkozásában: Dr.Balogh Pál jegyző 

  3. pont vonatkozásában: Leidinger István Polgármester 

 

Határidő: 2021.július 15. 

Végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz:     Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 14/2021. 

(VII.15.) önkormányzati rendelete kihirdetésre került. 

152/2021. (VI.30.) önkormányzati határozat az 5/2020. (I.23.) számú határozatával jóváhagyott 

munkamegosztási megállapodások felülvizsgálatára 

 

 Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet 9. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:  

 

1. A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel nem rendelkező Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 

költségvetési szerv és a kijelölt Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv közötti munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjéről szóló 5/2020. (I.23.) számú határozatával jóváhagyott megállapodás helyébe lépő 

1. melléklet szerinti megállapodást 2021. július 1. napjával jóváhagyja.  

2. A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel nem rendelkező Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 

költségvetési szerv és a kijelölt Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv közötti munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjéről szóló 5/2020. (I.23.) számú határozatával jóváhagyott megállapodás helyébe lépő 

2. melléklet szerinti megállapodást 2021. július 1. napjával jóváhagyja.  

3. A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel nem rendelkező Szociális Szolgáltató Központ költségvetési 

szerv és a kijelölt Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv közötti munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjéről szóló 5/2020. (I.23.) számú határozatával jóváhagyott megállapodás helyébe lépő 

3. melléklet szerinti megállapodást 2021. július 1. napjával jóváhagyja.  

4. Felkéri a jegyzőt és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek vezetőit az 1-3 pontok 

szerinti megállapodások aláírására.  

 

Felelős: Dr.Balogh Pál jegyző, intézményvezetők  

Határidő: 2021. július 10.  

A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Főosztály  

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Gazdasági Főosztály 

A megállapodás aláírásra került. A Kincstári adatszolgáltatásban is szerepel. 

153/2021. (VI.30.) számú önkormányzati határozata  

a Pomázi Teleki Wattay Kastély helyzetértékelésről 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének b.) pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. működési 



struktúrájának átszervezését - amely működési felépítéssel a működési költségek minimalizálhatók, a bevételek 

pedig maximalizálhatók - amiről a 2021. Szept. 30-i helyzetértékelés után amennyiben szükséges, döntsön. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, valamint az 

Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságát, hogy együttesen tárgyalja és készítsen teljes körű javaslatot 

a Kastély működésével, működtetésével, valamint likviditási helyzetével kapcsolatban és egyben felkéri az 

ügyvezető igazgatót, hogy a szeptember 30-ig terjedő időszakra a Zenekastély Kft. finanszírozási tervét 

alátámasztó dokumentumokat készítse elő a Képviselő-testület soron következő testületi ülésére. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

   2.pont vonatkozásában: A Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezető igatgatója 

Határidő: 2. pont vonatkozásában: 2021. július 15.       

 
Végrehajtásban közreműködik: Dr.Tóth Ibolya aljegyző, Gazdasági Főosztály 
Végrehajtásról jelentést tesz: Dr.Tóth Ibolya aljegyző, Gazdasági Főosztály 
 
 
A Zenekastély Kft. finanszírozási tervét alátámasztó dokumentumokat az Ügyvezető a Képviselő-testület 
2021.július 15. napi testületi ülésére elkészítette, a Zenekastély Nonprofit Kft. 2020. évi veszteségének és a 2021. 
évi működésének finanszírozásáról képviselő-testületi döntés született a 175/2021. (VII.15.) számú 

önkormányzati határozattal. 
 

154/2021. (VI.30.) önkormányzati határozat a Pénzügyi És Ellenőrzési Bizottság nem képviselői tisztségű 

tagjának megválasztásáról 

 

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

törvény 57. § (1) bekezdésében rögzített jogkörében eljárva, Pomáz Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzata 2. mellékletének I. bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság nem képviselő tagjának 

Szirmai Zsuzsanna, 2011 Budakalász, Jókai Mór utca 32. szám alatti lakost választja meg. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges változtatásokat az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzata 3.sz. függelékén. 

 

Felelős: 2.pont vonatkozásában: Dr. Balogh Pál jegyző 

Határidő: 2021.július 10. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

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

A szükséges változtatások az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 3.sz. függelékén átvezetésre 

került. 

155/2021. (VI.30.) számú önkormányzati határozat a Váci Tankerületi Központtal, a Teleki -Wattay Kastély 

ingatlan tárgyában kötendő Használati Megállapodás megkötéséről 

 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének b.) pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozat 1. számú mellékletét képező, a 

Váci Tankerületi Központ és Pomáz Város Önkormányzata között kötendő Használati Megállapodást, a Pomáz 

Város Polgármesterének 95/2021.(IV.29.) számú határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el, az alábbi 

kikötésekkel: 

 

a.) A Használati Megállapodás 1. számú mellékletét képező helyszínrajzon szereplő alsó pince fölötti 

domb karbantartásának költségeit Szerződő Felek fele-fele arányban viselik. 

 

b.) A Használati Megállapodás 2.5. pontjában rögzített rendelkezés szerint a Pomáz, Vasvári Pál utca 

felőli gazdasági bejáratot Szerződő Felek közösen jogosultak használni. 

zennik
Kiemelés



 

 

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

megnevezett szerződés aláírásáról gondoskodjon. 

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester, 

Határidő: 2021. július 31. 

 

Végrehajtásban közreműködik: Dr. Tóth Ibolya aljegyző, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
Végrehajtásról jelentést tesz: Dr. Tóth Ibolya aljegyző, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A használati megállapodás szövegezését a Váci Tankerületi Központ nem fogadta el, további egyeztetés 

szükséges. A határozat határidejét meghosszabbítani szükséges 2021.09.30-ra. 

156/2021. (VI.30.) számú önkormányzati határozat a Váci Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési 

szerződés módosítására, a Német Nemzetiségi Általános Iskola vonatkozásában 

 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének b.) pontjában 

meghatározott hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 

valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozat 1. számú mellékletét képező, a 

Váci Tankerületi Központ és Pomáz Város Önkormányzata között 2016. december 07. napján kötött 

vagyonkezelési szerződés módosítását jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a határozat 2. és 3. számú mellékleteit képező, a Váci Tankerületi 

Központ és Pomáz Város Önkormányzata között 2016. december 07. napján kötött vagyonkezelési szerződés 

1/A. mellékletének módosítását jóváhagyja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozat 1. pontjában megnevezett vagyonkezelési 

szerződés aláírásáról gondoskodjon. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben a Váci Tankerületi Központ a vagyonkezelési 

szerződésnek a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalmú módosításával nem ért egyet, azt nem írja 

alá, abban az esetben a Polgármester arról a Képviselő-testületet soron következő rendes ülésén tájékoztassa. 

  

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021. július 10. 
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Tóth Ibolya aljegyző, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
Végrehajtásról jelentést tesz: Dr. Tóth Ibolya aljegyző, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A vagyonkezelési szerződés a Német Nemzetiségi Általános Iskola vonatkozásában mindkét fél részéről 

aláírásra került. 

157/2021. (VI.30.) számú önkormányzati határozat a Váci Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési 

szerződés módosítására, a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola vonatkozásában 

 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének b.) pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

  

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozat 1. számú mellékletét képező, a 

Váci Tankerületi Központ és Pomáz Város Önkormányzata között 2016. december 07. napján kötött 

vagyonkezelési szerződés módosítását, annak mellékletével együtt jóváhagyja. 



  

2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a határozat 2. és 3. számú mellékleteit képező, a Váci Tankerületi 

Központ és Pomáz Város Önkormányzata között 2016. december 07. napján kötött vagyonkezelési szerződés 

1/A. mellékletének módosítását jóváhagyja. 

  

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozat 1. pontjában megnevezett módosított 

vagyonkezelési szerződés aláírásáról gondoskodjon. 

  

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben a Váci Tankerületi Központ a vagyonkezelési 

szerződésnek a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalmú módosításával nem ért egyet, azt nem írja 

alá, abban az esetben a Polgármester arról a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésén tájékoztassa. 

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester, 

Határidő: 2021. július 10. 
Végrehajtásban közreműködik: Dr.Tóth Ibolya aljegyző, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
Végrehajtásról jelentést tesz: Dr.Tóth Ibolya aljegyző, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A Váci Tankerületi Központ a vagyonkezelési szerződésnek a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti 

tartalmú módosításával nem ért egyet, további egyeztetés szükséges. A határozat határidejét meghosszabbítani 

szükséges 2021.09.30-ra. 

158/2021. (VI.30.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítéséről 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének b.) pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, illetve a 

háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet alapján az alábbi határozatot 

hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával 2021. 

július 1. napjától három hónap időtartamra Dr. Buda Andrea, Dr. Vas János, Dr. Telegdi András, Dr. Kaiser 

Attila, illetve Dr. Sztrányay Anette háziorvosokat bízza meg.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. számú háziorvosi körzet feladat-ellátásához szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosítása érdekében a jognyilatkozatok megtételére, a megbízási szerződések 

aláírására, a szükséges engedélyek beszerzésére, valamint a működési engedély módosítására. 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. június 30.        

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

Az 1. számú háziorvosi körzet feladat-ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása érdekében a 

jognyilatkozatok megtétele, a megbízási szerződések aláírása, a szükséges engedélyek beszerzése, valamint a 

működési engedély módosítása megtörtént. 

160/2021 (VI.30.) számú önkormányzati határozat az 1111. számú országos közút Pomáz, Hősök tere – 

Hunyadi utca szakasza tulajdonjogának és kezelésének rendezéséről 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 5. §-a, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. §-a (1) bekezdés 2. pontja és 107. §-a, valamint a 

közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 33. §-a alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén futó 1111. számú út Hősök tere és 

Hunyadi utca közötti szakaszának tulajdonosi és kezelői viszonyainak rendezését kezdeményezi a Magyar 

Államnál oly módon, hogy a rendezés eredményeképpen az 1111. számú országos közút úttest, valamint 



tartozékai (padka, árok) a 667 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában átadás-átvétel (ingyenes) jogcímen a Magyar 

Állam tulajdonába kerülne, közútkezelőjévé a Magyar Közút Nonprofit Zrt. válna. Pomáz Város 

Önkormányzata tulajdonában és kezelésében maradna a tér, a járdák és a zöldfelületek. A 668 és 669 hrsz-ú 

ingatlanok vonatkozásában átadás-átvétel (ingyenes) jogcímen a járdák Pomáz Város Önkormányzata 

tulajdonába és kezelésébe kerülnének, míg az úttest, valamit tartozékai maradnának a Magyar Állam 

tulajdonában és kezelésében. 

 

2. A Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a tulajdonjogi és kezelési változtatásokról kezdje meg az 

egyeztetést a Magyar Állammal, illetve annak vagyonkezelőjével. 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: 2021. július 15. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A megkereső levél elment a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé. A Magyar Közúttal egyeztető online megbeszélést 

tart a Polgármester úr és a Polgármesteri Hivatal munkatársai. 

 

161/2021. (VI.30.) számú önkormányzati határozat az „Ingatlanrendezésekhez szükséges geodéziaszolgáltatás 

2021-2022. években való ellátása” tárgyú ajánlattételi felhívás lezáró döntésének a meghozataláról 

 

 

Pomáz Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott határkörében 

eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglaltakra, továbbá a 

Pomáz Város Önkormányzat Szervezési és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015 (IV.8.) számú önkormányzati 

rendelet 9. számú függelékét képező beszerzési szabályzat 16. pontjára tekintettel az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ingatlanrendezésekhez szükséges 

geodéziaszolgálatás” tárgyú beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja. 

 

2. A Képviselő-testület az „Ingatlanrendezésekhez szükséges geodéziaszolgáltatás” tárgyú beszerzési eljáráshoz 

készült – jelen határozat mellékletét képező – Ajánlattételi Felhívást elfogadja. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlati felhívás honlapon történő közzétételéről 

gondoskodjon, beszerzési eljárás eredményét pedig az augusztus havi rendes képviselő-testületi ülésre terjessze 

elő. 

 

 

Felelős: Leidinger István, polgármester   

Határidő: 2021.07.15.     

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A beszerzési eljárás eredménytelenné lett nyilvánítva. Új eljárás került kiírásra. 

 

162/2021. (VI.30.) számú önkormányzati határozat az „Ingatlanforgalmi értékbecslői feladatok 2021-2022. 

években való ellátása” tárgyú ajánlattételi felhívás lezáró döntésének meghozatalára 

 

 

Pomáz Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott határkörében 

eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglaltakra, továbbá a 

Pomáz Város Önkormányzat Szervezési és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015 (IV.8.) számú önkormányzati 

rendelet 9. számú függelékét képező beszerzési szabályzat 16. (2) pontjára tekintettel az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indokolás nélkül az „Ingatlanforgalmi 

értékbecslői feladatok 2020-2021. években való ellátása” tárgyú beszerzési eljárást eredménytelenné 

nyilvánítja. 

 

2. A Képviselő-testület az „Ingatlanforgalmi értékbecslői feladatok 2020-2021. években való ellátása” tárgyú 

beszerzési eljáráshoz készült – jelen határozat mellékletét képező – Ajánlattételi Felhívást elfogadja. 



3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlati felhívás honlapon történő közzétételéről 

gondoskodjon, beszerzési eljárás eredményét pedig az augusztus havi rendes képviselő-testületi ülésre terjessze 

elő. 

 

 

Felelős: Leidinger István, polgármester   

Határidő: 2021.07.15.     

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A beszerzési eljárás eredménytelenné lett nyilvánítva. Új eljárás került kiírásra. 

164/2020 (VI.30.) számú önkormányzati határozat A Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2020. évi 

beszámolójának elfogadására 

 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési 

Szabályzata I/6.2. bekezdésében rögzített jogkörében az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-Testülete megismerte és elfogadja a Pomázi Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórum 2020. évi beszámolóját. 

 

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

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Elnökét tájékoztassa. 

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021.07.07. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A döntésről a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Elnökének tájékoztatása a határozat megküldésével 

megtörtént. 

165/2021 (VI.30.) számú önkormányzati határozat biológiai szúnyoggyérítés és tenyészőhely-feltérképezés 

megrendeléséről 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111. § (2) 

bekezdése, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a biológiai szúnyoggyérítéssel és tenyészőhely-feltérképezéssel a 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság javaslata alapján a Ronix Kft-t (székhely: 1153 Budapest, Bocskai u. 

116., cégjegyzékszám: 01-09-066237, adószám: 10327722-2-42, képviseli: Kovács Gabriella ügyvezető) bízza meg. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozat 1. pontjának megfelelő vállalkozási szerződést a Ronix 

Kft.-vel kösse meg, annak 2021. május 19. napján kelt árajánlata alapján. 

 

3. A Képviselő-testület a határozat 1. pontjában meghatározott munka fedezetét a Környezetvédelmi Alap által 

biztosítja. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: 2021. július 15. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A vállalkozó a feladatot elvégezte. 



166/2021. (VI.30.) számú önkormányzati határozat a bölcsődei gondozási díjnak a nyári hónapokban, az igénybe 

vett napok alapján történő megállapításáról 

 

Pomáz Város képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk 

(1) b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva - hivatkozva a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 9. § (3) bekezdésére - alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nyári hónapokban 07.01-08.31. 

terjedő időszakban, az önkormányzat 2019. évi intézményi térítési díjakról szóló 8/2019.(IV.24.) önkormányzati 

rendeletének 3. számú mellékletében meghatározott bölcsődei gondozási díjat a gyermekétkeztetési díjjal 

azonos módon, csak a ténylegesen igénybe vett gondozási napot kell megfizetni.  

2. Pomáz Város Polgármestere felkéri a Jegyzőt, gondoskodjon a határozat közzétételéről és az érintettek részére 

történő közlésről. 

Felelős: Dr. Balogh Pál Jegyző 

Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Pénzügyi Osztály 

                                                                              Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz:     Pénzügyi Osztály  

A határozat közzététele és az érintettek részére történő közlés megtörtént. 

Z-167/2021. (VI.30.) számú önkormányzati határozat a civil szervezetek 2021. évi támogatásáról 

 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének b.) pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a közpénzekből 

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett támogatási kérelmeket összegezte és a civil 

szervezeteket és az önszerveződő közösségeket a pályázati kiírásban meghatározott feltételek figyelembevételével, 

az igényelt támogatás összegének megfelelő támogatásban részesíti a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

2. A Képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendeletének K512 „Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre” rovat terhére 

biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződések aláírására a támogatott civil 

szervezetekkel.  

 

4. A Szent István Téri Akciócsoport (SZITA) pályázata nem részesülhet támogatásban, mivel a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján: „Nem indulhat 

pályázóként, és nem részesülhet támogatásban, aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy 

döntéshozó”. A Szent István Téri Akciócsoport kötelezettségvállaló szervezete a Közösen a Városunkért Egyesület, 

melynek elnöke Pomáz Város alpolgármestere. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a nyertes pályázók és elnyert összegek közzétételéhez szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester, 

Határidő: 2021. július 15. 
Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Főosztály 
Végrehajtásról jelentést tesz: Gazdasági Főosztály 
 
A támogatások kiutalásra kerültek 2021. augusztus 6. napján. Az elszámolás határideje 2021. december 15. 
 



168/2021. (VII. 15.) számú önkormányzati határozata a Szociális Szolgáltatási Központ Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

határkörében, Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 9. § b) pontjában rögzített irányítási jogkörében eljárva a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § 

(2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontja és 10. § (5) bekezdése, valamint az 

annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Pomáz Város Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal a Pomázi Szociális 

Szolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntéséről az intézmény 

vezetőjét - jelen határozat megküldésével - értesítse. 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. július 30.       

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A döntésről az intézmény vezetőjének értesítése megtörtént.  

 
169/2021. (VII. 15.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosításáról 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

határkörében, Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 9. § b) pontjában rögzített irányítási jogkörében eljárva a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § 

(2) bekezdése, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 9. § b) pontja és 10. § (5) bekezdése, valamint az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 13. §-a alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Pomáz Város Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal a Pomázi Hétszínvirág 

Óvoda-Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntéséről az intézmény 

vezetőjét - jelen határozat megküldésével - értesítse. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. július 30.      

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A döntésről az intézmény vezetőjének értesítése megtörtént.  
 

170/2021. (VII.15.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadásáról 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

határkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontjában rögzített irányítási jogkörében 

eljárva a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 9. § b) pontja és 10. § (5) bekezdése, valamint az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

13. §-a, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 



intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 

2020. (X. 30.) EMMI rendelet 7. § (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozta: 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és 

Működési Szabályzatát felülvizsgálta és azt a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntéséről az intézmény 

vezetőjét - jelen határozat megküldésével – értesítse. 

3. A Képviselő-testület egyetért, hogy az intézményvezető helyettesi feladatokat továbbra is Benkovics Zita 

könyvtárvezető lássa el.  

4. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a 3. pontban meghatározott döntés alapján a szükséges 

munkáltatói intézkedést hozza meg.  

 

Felelős: Leidinger István polgármester, Nyári Darinka intézményvezető  

Határidő: 2021. július 29.       

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A döntésről az intézmény vezetőjének értesítése megtörtént.  
 

171/2021. (VII.15.) számú önkormányzati határozata a Pomáz Város 2020. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés kiegészítéséről 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

határkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 96 § (6) 

bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének 

128/2021. (V.28.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyott a 2020. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés kiegészítését, és a kiegészítéssel egységes 

szerkezetbe foglalt - a határozat mellékletét képező – átfogó értékelést jóváhagyja.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntéséről a gyámhivatalt - 

jelen határozat megküldésével - értesítse. 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. július 29. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A gyámhivatal értesítése a döntésről megtörtént. 

172/2021 (VII.15.) számú önkormányzati határozata a Képviselő-testületi munkát támogató MikroDat 

informatikai rendszer lejáró szerződésének meghosszabbításáról 

 

Pomáz Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdésében és az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. § (1) c) pontjában rögzített 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Globomax Kft.-vel megkötött 

„Szolgáltatási szerződést” a MikroDat döntéstámogató rendszer (továbbiakban MikroDat) és Települési 

Önkormányzati Könyvtár (TÖK) 24 hónapos határozott idejű használatára meghosszabbítja. A határozat 

mellékletét képező szerződéstervezetet jóváhagyja és felkéri a polgármestert annak aláírására. 



2. Az 1. pontban rögzített kötelezettségvállalás fedezetét a szoftverek üzemeltetési, karbantartási, támogatási 

díját havi bruttó 101 600 Ft/hónap összegben 2021. évben az Önkormányzat 2021. évi költségvetése K321 

informatikai szolgáltatások előirányzatán biztosítja.        

3.  A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2022 és 2023. évekre esedékes díjak fedezetét a 2022. és 2023. 

évi költségvetési rendelet tervezetében szerepeltesse. 

Felelős: 1.pont vonatkozásában: Leidinger István Polgármester  

              3.pont vonatkozásában: dr. Balogh Pál jegyző 

Határidő: Szolgáltatói Szerződés aláírása: 2021. július 31. 

                 3.pont vonatkozásában: adott 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály, Pénzügyi osztály  

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály  

A szerződés mindkét fél részéről aláírásra került. 

173/2021 (VII.15.) számú önkormányzati határozata a Globomax Zrt. MikroVoks és MikroKam 

rendszerének technikai fejlesztéseinek megvalósításáról 

 

Pomáz Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) 

bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

52. § (1) c) pontjában rögzített jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 

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

üléseinek rögzítését és azok közzétételét 2021. augusztus 01. napjától a Globomax Zrt. 

önkormányzati Tv szolgáltatásán keresztül biztosítja. 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai 

eszközöket (4 db. HD robotkamera, 14 db új típusú szavazó pult, kiszolgáló szoftver) 2021. 

augusztus 01. napjától 2022. június 30. napjáig terjedő határozott időre havi 80.000, -Ft+Áfa bérleti 

díj fejében bérbe veszi a Globomax Zrt-től, továbbá a bérleti időszakra vonatkozóan megrendeli 

40.000, -Ft+Áfa szolgáltatási díj fejében az 1. Pont szerinti szolgáltatást.   

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2. pont szerinti szerződések megkötésére. 

4. A Képviselő-testület jelen határozat kötelezettségvállalás fedezete 2021. évben a költségvetési 

rendelet K321 informatikai szolgáltatások előirányzat rovaton rendelkezésre áll.  

5. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2022. évre esedékes díjak fedezetét a 2022. évi 

költségvetési rendelet tervezetében szerepeltesse. 

6. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzati Tv működtetéséhez szükséges 

technikai eszközök beszerzésének fedezetét a 2022. évi költségvetés tervezése során szerepeltesse. 

 

Felelős: 3.pont vonatkozásában: Leidinger István Polgármester  

              5.,6. pont vonatkozásában: dr. Balogh Pál jegyző 

Határidő: 2021. július 31. 

                 5.,6.pont vonatkozásában: adott 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály, Pénzügyi osztály  

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály  

A szerződés mindkét fél részéről aláírásra került. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai eszközök 

kiépítésre kerültek. 

175/2021. (VII.15.) számú önkormányzati határozata a Zenekastély Nonprofit Kft. 2020. évi veszteségének és a 

2021. évi működésének finanszírozásáról 

Pomáz Város képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk 

(1) b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva alábbi határozatot hozza: 



1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 

veszteségeinek fedezésére pótbefizetésként 10 612 E Ft forint összeget biztosít Pomáz Város 

Önkormányzatának 2021. évi költségvetése K512 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre rovatról 

K65 Részesedések beszerzése rovatra való átcsoportosítással. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pomázi Zenekastély Kft. 4 millió forint összegű működési támogatást 

biztosít - likvid tervében kimutatott veszteségeinek forrásául - Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi 

költségvetése K512 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre rovat terhére. 

 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pomázi Zenekastély Kft. 3,5 millió forint összegű működési támogatást 

biztosít - szállás szolgáltatáshoz szükséges előírásoknak való megfelelés forrásigényének támogatásaként - 

Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése K513 Tartalékok rovatról K512 Működési célú 

támogatás államháztartáson kívülre rovatra való átcsoportosítással. 

 

4. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozat 1., 2., és 3. 

pontja szerinti kifizetések teljesítésére. 

 

5. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pomázi Zenekastély Kft. részére 

113/2020. (VII.17.) önkormányzati határozat alapján tagi kölcsönszerződés keretein belül biztosított 

5.000.000.- összeget öt egyenlő részletben köteles megfizetni, mely visszafizetés határnapja: 2026. október 1., 

az alábbi ütemezés szerint: 

- tagi kölcsön összeg 20%-át 2022. október 1. napjáig (1. részlet) 

- tagi kölcsön összeg 20%-át 2023. október 1. napjáig (2. részlet) 

- tagi kölcsön összeg 20%-át 2024. október 1. napjáig (3. részlet) 

- tagi kölcsön összeg 20%-át 2025. október 1. napjáig (4. részlet) 

- tagi kölcsön összeg 20%-át 2026. október 1. napjáig (5. részlet) 

Megállapodás szerint a tagi kölcsönösszeg után a jegybanki alapkamat mértékével azonos mértékű szerződésese kamatot 

kötnek ki a felek, melynek megfizetésére a Pomázi Zenekastély Kft. a tagi kölcsön visszafizetésével egyidejűleg köteles. 

Késedelmes teljesítés esetén Pomáz Város Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

6. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 2020. július 17-én kelt Tagi kölcsönszerződést jelen határozati 

javaslat 5. pontja szerinti kiegészítésére. 

 

7. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének soron 

következő módosításakor jelen határozat 1. és 3. pontjában foglaltakat vezesse át. 

Felelős: 4. és 6. pont vonatkozásában: Leidinger István polgármester 

              7. pont vonatkozásában: Dr. Balogh Pál Jegyző 

Határidő: 2021. július 30. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Főosztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Gazdasági Főosztály  

A 3,5 M Ft 2021. augusztus 5-én, a 4 M Ft 2021.07.21-én került utalásra. A 10.612 E Ft utalványrendelete 

elkészült, polgármesteri tájékoztatásra augusztus hónap második felében kerül kiutalásra. A tagi 

kölcsönszerződés jelen határozati javaslat 5. pontja szerinti kiegészítése megtörtént. 

177/2021 (VII.15.) számú önkormányzati határozata Pomáz, Kölcsey Ferenc utca 2341/1 hrsz. ingatlan kerítés 

nyomvonalát érintő szabályozási vonal kijelölésére vonatkozó tervezési árajánlat elfogadása tárgyában 

 

Pomáz Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdése, a 30/A. § (1) 

bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) 

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

(i) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 



1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pestterv Kft (1085 Budapest, Kőfaragó utca 9.) 

által megküldött településrendezési tervezési, valamint térinformatikai munkák árajánlatát, a Pomáz, Kölcsey 

Ferenc utca 2341/1 hrsz. ingatlan kerítés nyomvonalát érintő szabályozási vonal kijelölésére vonatkozóan. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozatnak megfelelő vállalkozási szerződés 

aláírásáról a gondoskodjon. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. 07. 31. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A településtervezési szerződés egyeztetése folyamatban van. A határozat határidejét meghosszabbítani 

szükséges 2021.09.30-ra. 

178/2021. (VII.15.) számú önkormányzati határozata „a „Forgalomszervezési felülvizsgálat KÉ-K, illetve KÉ-

KK szakterületen tervezési jogosultsággal rendelkező mérnök bevonásával” tárgyú ajánlattételi felhívás 

elfogadásáról 

 

 

Pomáz Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott határkörében 

eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglaltakra, továbbá a 

Pomáz Város Önkormányzat Szervezési és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015 (IV.8.) számú önkormányzati 

rendelet 9. számú függelékét képező beszerzési szabályzat 16. pontjára tekintettel az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Forgalomszervezési felülvizsgálat KÉ-K, illetve KÉ-KK 

szakterületen tervezési jogosultsággal rendelkező mérnök bevonásával” tárgyú beszerzési eljáráshoz 

készült – jelen határozat mellékletét képező – módosított Ajánlattételi Felhívást elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az ajánlattételi felhívás honlapon történő 

közzétételéről. 

 

 

Felelős: Leidinger István, polgármester   

Határidő: 2021.július 30.     

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Az ajánlattételi felhívás a honlapon való közzététele megtörtént. 

179/2021 (VII.15.) számú önkormányzati határozata a 2021. évi útburkolati jelek festése tárgyában kiírt 

beszerzési eljárással kapcsolatos beszerzési döntésről 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

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

bekezdése, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 9. § (2) bekezdése alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. május 19-én közzétett ajánlattételi felhívásra 

beérkezett ajánlat alapján a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 

A nyertes ajánlattevő a CSP Trade Kft. 

A nyertes ajánlat: 

 

1. Gépi felújító festés bruttó 2794 Ft/m2 

2. Gépi új festés bruttó 3074 Ft/m2 



3. Kézi felújító festés bruttó 3074 Ft/m2 

4. Kézi új festés bruttó 3353 Ft/m2 

5. Tartós jelek gépi festése bruttó 7874 Ft/m2 

6. Tartós jelek kézi festése bruttó 7874 Ft/m2 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozat 1. pontjának megfelelő vállalkozási szerződést a 

CSP Trade Kft.-vel kösse meg, annak Budapesten 2021. június 18. napján kelt ajánlata alapján. 

 

3. A fedezet a 2021. évi költségvetés K334 Karbantartások, kis javítások előirányzata rovatán áll rendelkezésre. 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: 2021. július 31. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, 

Pénzügyi Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A vállalkozó szabadság miatt csak elkezdett foglalkozni a szerződés tervezettel. A vállalkozási szerződés 

egyeztetése folyamatban van. A határozat határidejét meghosszabbítani szükséges 2021.09.30-ra. 

180/2021 (VII.15.) számú önkormányzati határozata Pomáz Város Önkormányzat hozzájárulása a Pomáz, 

Orlovácz utca 28. szám, 730/19 hrsz.-ú telek elidegenítési és terhelési tilalom törlése tárgyáról 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

határkörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§-a, továbbá a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, valamint az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 29.§ (1) bekezdés alapján az alábbi határozatot hozza: 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomáz, belterületi 730/19 hrsz., kivett beépítetlen terület 

megjelölésű, természetben Orlovácz utca 28. szám alatt található ingatlan vonatkozásában fennálló „Elidegenítési 

és terhelési tilalom a beépítési kötelezettség biztosítására” törléséhez, nem járul hozzá.  

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. július 30. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztés és Városüzemeltetési Osztály 

Az ügyfél kiértesítése a döntésről megtörtént. 

182/2021. (VII.15.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesülettel kötendő 

Megállapodás elvi hozzájárulásáról 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

48/A.§ (3) bekezdése, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 11.§ (13) bekezdése alapján az alábbi 

határozatot hozta: 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elvi hozzájárulást ad ahhoz, hogy a 2013 

Pomáz, 10119.hrszámú, 2385 m2 alapterületű, önkormányzat tulajdonában álló külterületi ingatlant a Pomázi 

Állatvédő és Állatsegítő Egyesület (bejegyzett székhely: 2013 Pomáz, Jókai utca 2/A.; adószám: 18668360-1-

13; cg.szám: 13-02-0001832), mint közhasznú jogállású civil szervezet részére, állatmenhely működtetése 

céljából, a jelen határozat elfogadásának napjától számított 1 évig ingyenes használatba adja. 

 



2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a jelen határozat 1. pontjában meghatározott ingyenes használatba adás 

feltétele az, hogy a Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület Pomáz város közigazgatási területén ellátja a 

kóbor állatok begyűjtését, így az Önkormányzatot terhelő ezen közfeladatot ellátja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozat szerinti szerződést kösse meg. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021.07.30. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A határozat 3. pontjának hatályon kívül helyezése szükséges, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat részéről a 

szerződéskötés szándéka fennáll a Pomázi Állatmenhellyel, a szerződés megkötésének jogi akadályai vannak: 

az Állatmenhely területét érintően HÉSZ -módosítás, valamint telekalakítási eljárás, valamint épületfeltüntetési 

eljárás lefolytatása szükséges, amely eljárások lefolytatását követően nyílik lehetőség- immáron jogilag 

rendezett feltételekkel- a szerződés ( Ingyenes ingatlan használatba adási szerződés) aláírására. 


