


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

  

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

 

120/2020 (VIII.27.) számú határozata 

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

való elfogadására 

(egységes szerkezetben a 140/2021(VI.11) és a 149/2021(VI.30) számú önkormányzati határozattal) 

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

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

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

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

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

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

megnevezésű ingatlanból kialakuló Pomáz, belterület 3449/4 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. Az ajándékozási szerződést aláírásáról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásáról a 

Polgármester gondoskodik. 

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. 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021.09.30 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 

2021.szeptember 28. napján érkezett a telekalakításról szóló határozat. Az ajándékozási 

szerződés egyeztetése megkezdődött. A határozat határidejének meghosszabbítása szükséges 

2021. december 31-ig. 

77/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozat a Teleki -Wattay Kastélyszálló panzióként 

történő üzemeltetésének elfogadásáról 

(egységes szerkezetben a 149/2021 (VI.30) számú határozattal) 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

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

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

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

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3:112.§ (3) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata úgy határoz, hogy tulajdonosi hozzájárulást ad ahhoz, hogy a 

tulajdonában álló Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. az Önkormányzat vagyonkezelésében 

álló, a 2013 Pomáz, Templom tér 3. szám alatti, pomázi 640/1. hrsz. ingatlanon álló, 7213. 

műemléki törzsszám alatt nyilvántartott Teleki-Wattay Kastély épületét szálloda helyett a 

minősítési rendszerben legmagasabb fokozatú (négy csillagos) panzió besorolásban 

üzemeltesse tovább. 

 

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



a panzió minősítési rendszerében történő magasabb besorolásához szükséges kritériumok 

teljesítése céljából a szükséges intézkedéseket tegye meg, és arról Pomáz Város 

Önkormányzat Polgármesterét 30 napon belül tájékoztassa. 

 

3. Pomáz Város Önkormányzata felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntésben foglaltakról a 

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021.09.30 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

 

•A négycsillagos besoroláshoz feltétlenül szükséges a megfelelő, a „szálloda” megnevezést nem 

tartalmazó, ugyanakkor a 21.század követelményeinek megfelelő, az online foglalást is lehetővé 

tevő többnyelvű weboldal kialakítása, ez folyamatban van, a tartalmak rendelkezésre állnak, 

élesítése az átsorolási engedély kézhez vételekor esedékes. 

• A szobák és a közös terek technikai karbantartása folyamatban van, a szobák hiányosságainak 

pótlása folyamatos (ép és higiénikus zuhanyfüggönyök, csaptelepek, toalett ülőkék beszerelése, 

szellőzés tisztítása, korszerűsítése, ahol szükséges, tévék újra hangolása, távirányítók pótlása, 

műsorfüzet online). 

• Az ital- és egyszerű ételkínálat bevezetéséhez a snackbár kialakítása folyamatban, a 

vendéglátáshoz (és a sikeres rendezvényekhez) szükséges fogyóeszközök nagy részének 

beszerzése már megtörtént, a snackbár és háttérhelyiség kialakítása várhatóan november elején 

történik, amikor a rendezvények közötti esetleges hosszabb szünet lehetővé teszi a 

munkavégzést.  

• Mindezek mellett a folyamatos üzemmódban nyilvánvalóvá vált műszaki hibák javítása is 

folyik, mint kazánok felújítása és veszélymentesítése, az egyszerűbben javítható nagykonyhai 

gépek újbóli, részleges üzembe helyezése.  

• A nagyobb létszámú rendezvényekhez szükséges alapfelszerelések beszerzése a nyári-kora őszi 

esküvő-időszakban prioritást élvezett. Pótolandó még rengeteg szállodai textília, ugyanis az 

állomány nagysága és minősége nem teszi lehetővé a zökkenőmentes üzemeltetést – magyarul a 

mosoda kegyétől függünk jelenleg. 

Mind a szobák, mind a közös terek várhatóan legkésőbb december 10-re elkészülnek (addigra 

egy vagy két, a legrosszabb állapotban lévő szoba felújításával is végzünk), így nem lesz 

akadálya a minősítés iránti kérelem benyújtásának a felettes szervekhez. 

Kormányrendelet tette közben kötelezővé a szálláshelyek kategóriába sorolását, ennek 2021. 

december 31-ig a kastély vezetősége meg kíván felelni, az átminősítés dokumentumait az 

önkormányzat rendelkezésére bocsátja. 

A határozat határidejét 2021.12.31-re meghosszabbítani szükséges. 

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 

(egységes szerkezetben a 184/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozattal) 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

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

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

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

feladat- és hatáskörét gyakorolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

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

rögzített hatáskörben eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata 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. 09. 30. 

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

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: dr. Tóth Ibolya aljegyző 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. szeptember 30. napján tartott nyílt, 

rendes ülésén a Pomáz Kft. működési tervét és Beszámolóját a 222/2021. (IX.30.) számú 

önkormányzati határozatával jóváhagyta. A Pomáz Kft. könyvvizsgáló megbízása tekintetében a 

Képviselő testület a fentiekben megjelölt ülésén úgy határozott, hogy tárgyban a döntést 2022. 

február 28. napjáig elhalasztja. A Pomáz Kft. belső kontroll rendszerének kiépítése a nevezett 

gazdasági társaság esetében nem kötelező. 

 

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

a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. Javadalmazási Szabályzatának 

elfogadásáról 

(egységes szerkezetben a 184/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozattal) 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

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

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

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

feladat- és hatáskörét gyakorolva 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: 2021.09.30. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

 

A Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. Javadalmazási szabályzatának a 

cégiratok közötti letétbe helyezése megtörtént. 

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

a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról 

(egységes szerkezetben a 184/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozattal) 

 

 

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

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

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

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

feladat- és hatáskörét gyakorolva 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. 09.30. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

 

A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatának a cégiratok közötti letétbe 

helyezése megtörtént. 

155/2021. (VI.30.) számú önkormányzati határozata  

a Váci Tankerületi Központtal, a Teleki -Wattay Kastély ingatlan tárgyában kötendő Használati 

Megállapodás megkötéséről 

(egységes szerkezetben a 184/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozattal) 

 

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. 

 

 

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. 09.30. 
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Tóth Ibolya aljegyző, Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Osztály 
Végrehajtásról jelentést tesz: Dr. Tóth Ibolya aljegyző, Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Osztály 
 

Pomáz Város Önkormányzata 2021. október 04. napján tárgyban online megbeszélést szervezett 

és folytatott le tárgyban a Váci Tankerületi Központtal. 

A Váci Tankerületi Központ a tárgyaláson a pince feletti domb közös használata 

vonatkozásában határozott állásfoglalást nem adott, annak eldöntésére időt kért az 

Önkormányzattól. 2021.október 19. napján a Váci Tankerületi Központ válasza tárgyban 

megérkezett, amely azt tartalmazza, hogy az alsó pince feletti domb közös használatához 

továbbra sem járulnak hozzá, álláspontjuk szerint annak használata, beleértve a karbantartás 

teljes költségét is, az Önkormányzatot terheli. 

Tárgyban további Képviselő-testületi döntés szükséges, amelynek megfelelően az a 2021. október 

28. napján tartandó képviselő -testületi ülésen előterjesztésre kerül. 

 

157/2021. (VI.30.) számú önkormányzati határozata 

a Váci Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására, a Pomázi Mátyás 

Király Általános Iskola vonatkozásában 

(egységes szerkezetben a 184/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozattal) 

 

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. 09.30. 
Végrehajtásban közreműködik: Dr.Tóth Ibolya aljegyző, Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Osztály 



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

Pomáz Város Önkormányzata 2021. október 04.napján tárgyban online megbeszélést szervezett 

és bonyolított le a Váci Tankerületi Központtal. 

A Váci Tankerületi Központ a megbeszélésen tárgyban határozott állásfoglalást nem adott, 

annak eldöntésére időt kért az Önkormányzattól.  

2021. október 19. napján a Váci Tankerületi Központ válasza tárgyban megérkezett, amely 

alapján a Tankerület nem szándékozik átadni az Önkormányzatnak a Pomázi Mátyás király 

Általános Iskola 2 helyiségét (15 m2 lépcsőház és a 28 m2 tanterem). 

Tárgyban további képviselő-testületi döntés szükséges, amelynek megfelelően az a 2021. október 

28. napján tartandó képviselő-testületi ülésen előterjesztésre kerül. 

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 

(egységes szerkezetben a 184/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozattal) 

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: 2021.09.30. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

           A településrendezési szerződés 2021. szeptember 29. napján aláírásra került. 

 

179/2021 (VII.15.) számú önkormányzati határozata 

a 2021. évi útburkolati jelek festése tárgyában kiírt beszerzési eljárással kapcsolatos beszerzési 

döntésről 

(egységes szerkezetben a 184/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozattal) 

 

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. 09.30. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, 

Pénzügyi Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

           A vállalkozási szerződés 2021. szeptember 16. napján került aláírásra, a kivitelezés megkezdésére   

október második felében kerül sor. 

 

Z-183/2021. (VII.15.) számú önkormányzati határozata helyi típusú műsor gyártására 

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

évi CLXXXIX. törvény 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 

hozta: 

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

pályázatát a nem megfelelő átláthatósági nyilatkozat miatt érvénytelennek nyilvánítja. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a PTV Stúdió Kft. pályázatát az átláthatósági nyilatkozat 

hiánya miatt érvénytelenné nyilvánítja. 

 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a helyi műsor gyártására kiírt pályázatot érvényes 

pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánítja. 

 

4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a PTV Stúdió Kft. (2013 Pomáz, Petőfi Sándor utca 66.) 

gazdasági társasággal a jelenlegi szerződésének alapján, a pályázatba foglalt összeggel, havi 

1.000.000, -Ft + ÁFA keretösszegű vállalkozási szerződést köt 2021.december 31-ig terjedő 

időtartammal. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozat 4. pontja szerinti 

szerződést kösse meg. 

 

6. A megbízási szerződésben meghatározott, megbízási díj jogcímén megjelölt összeg fedezete 

Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a dologi kiadásokon belül, a K342 

rovat „Reklám és propagandakiadások” előirányzatán rendelkezésre áll. 

 

7. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy új pályázati felhívás készüljön és felkéri a Polgármestert, 

hogy a Képviselő-testület szeptemberi munkaterv szerinti ülésére kerüljön beterjesztésre. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 5. pont vonatkozásában: 2021.07.31. 

                  7. pont vonatkozásában: 2021. 09.30. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Dr.Tóth Ibolya aljegyző 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Dr.Tóth Ibolya aljegyző 

Az átdolgozott új pályázati kiírás jelen testületi-ülés napirendjében tárgyalásra kerül. 

 



 

189/2021 (VIII.26.) számú Önkormányzati határozata 

a Luppa-mauzóleum környéke bálványfa-mentesítésének 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 a környezetvédelmi alapról szóló 19/2020 

(VIII. 28.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdés a), b) és c) pontjai alapján az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomáz belterület 298/18 helyrajzi számú 

osztatlan közös tulajdonban lévő 5 ha területű legelő megnevezésű ingatlan Luppa-

mauzóleumtól észak-nyugatra lévő mintegy 3000 m2 alapterületű ingatlanrész bálványfa-

mentesítésével egyetért. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában körül írt 

tevékenység végrehajtásával kapcsolatban kezdeményezzen egyeztető tárgyalásokat a 

társtulajdonosokkal. 

 

3. A Képviselő-testület a bizottság által beszerzett indikatív ajánlat (449 880 Ft + ÁFA összesen 

571 348 Ft.,) alapján a mentesítési költség Pomáz Város Önkormányzatának 4000/9700-ad 

eszmei tulajdoni hányadára eső részét legfeljebb 185 517 Ft + Áfa összesen 235 607 Ft, azaz 

kettőszázharmincötezer-hatszázhét forint összegben a Környezetvédelmi Alap terhére 

biztosítja. 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A társtulajdonosok felé kezdeményeztük a kapcsolatfelvételt. A magán tulajdonosok egyikénél 

nem kereste jelzéssel jött vissza a megkereső levél. Az egyház a “saját” területük 

vonatkozásában a terület használójához irányított. A területhasználóval még nem sikerült 

felvenni a kapcsolatot. 

A határozat határidejét szükséges meghosszabbítani 2021. december 31-re. 

190/2021 (VIII.26.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, 2108/45, 2114/7, 039/365, 068/3, 

068/5, 069/1, 069/2, 072/16, 078/21, 0130/66, 0131, 0135/2, 0246, 0248, 0250, 0255, 0258, 0260, 

0262, 0423, 8920/4, 9258/2, 9416, 9913, 057/1 hrsz-ú ingatlanok ajándékként való elfogadásáról 

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

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 107. §-a és az 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012 (IV.25) rendelet 7. § 

(1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata, az Óbuda Zrt. a 

a) Pomáz belterület 2108/45 hrsz-ú 0.4030 ha kivett közterület ingatlan 2313/4030 

résztulajdonát (2313 m2), 

továbbá az Óbuda Zrt. kizárólagos tulajdonában álló 

b) Pomáz belterület 2114/7 hrsz-ú 0.0109 ha kivett beépítetlen terület, 

továbbá 

c) Pomáz külterület 039/365 hrsz-ú 0.0.1760 ha kivett út, 

d) Pomáz külterület 068/3 hrsz-ú 0.3877 ha kivett út, 

e) Pomáz külterület 068/5 hrsz-ú 0.1177 ha kivett út, 

f) Pomáz külterület 069/1 hrsz-ú 0.4924 ha kivett út, 



g) Pomáz külterület 069/2 hrsz-ú 0.0768 ha kivett út, 

h) Pomáz külterület 072/16 hrsz-ú 0.4368 ha kivett út, 

i) Pomáz külterület 078/21 hrsz-ú 0.0643 ha kivett út, 

j) Pomáz külterület 0130/66 hrsz-ú 0.0980 ha kivett út, 

k) Pomáz külterület 0131 hrsz-ú 0.8535 ha kivett saját használatú út, 

l) Pomáz külterület 0135/2 hrsz-ú 0.7298 ha kivett saját használatú út, 

m) Pomáz külterület 0246 hrsz-ú 0.2590 ha kivett saját használatú út, 

n) Pomáz külterület 0248 hrsz-ú 0.0297 ha kivett közút, 

o) Pomáz külterület 0250 hrsz-ú 0.1316 ha kivett saját használatú út, 

p) Pomáz külterület 0255 hrsz-ú 0.1846 ha kivett vízfolyás, 

q) Pomáz külterület 0258 hrsz-ú 0.0568 ha kivett saját használatú út, 

r) Pomáz külterület 0260 hrsz-ú 0.5219 ha kivett saját használatú út, 

s) Pomáz külterület 0262 hrsz-ú 0.0424 ha kivett saját használatú út, 

t) Pomáz külterület 0423 hrsz-ú 0.0793 ha kivett árok, 

továbbá 

u) Pomáz zártkert 8920/4 hrsz-ú 0.0369 ha kivett saját használatú út, 

v) Pomáz zártkert 9258/2 hrsz-ú 0.0453 ha kivett saját használatú út, 

w) Pomáz zártkert 9416 hrsz-ú 0.0292 ha kivett saját használatú út, 

x) Pomáz zártkert 9913 hrsz-ú 0.0914 ha kivett saját használatú út, 

továbbá 

y) Pomáz külterület 057/1 hrsz-ú 0.0908 ha kivett saját használatú út 

ingatlanokat (összesen 2313m2 + 50.428 m2) ajándékként elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 5. § értelmében az 

ajándékként elfogadott ingatlanok közül a határozat 1. pont a) -j), n), p), t) alpont alatt felsorolt 

ingatlanokat a forgalomképtelen törzsvagyonba, míg a határozat 1. pont a k) -m), o), q) -s), u) -y) 

alpontjaiba felsorolt ingatlanokat az üzleti vagyonba sorolja. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ajándékozási szerződések aláírására és az 

ajándékozással kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási eljárások lebonyolítására. 

4. A tulajdonszerzéssel kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási költségeket Pomáz Város Önkormányzata 

viseli. 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. 09. 30. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Az ajándékozási szerződés aláírásra került, a földhivatali eljárás folyamatban, a 

tulajdonosváltozásról még nem érkezett határozat. A határozat határidejének meghosszabbítása 

szükséges 2021. december 31-ig. 

 

 



191/2021. (VIII.26.) számú önkormányzati határozata  

„a „Ingatlanforgalmi értékbecslői feladatok 2021-2022. években való ellátása” tárgyú 

ajánlattételi felhívást lezáró döntés 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 a „Ingatlanforgalmi 

értékbecslői feladatok 2020-2021. években való ellátása” tárgyú beszerzési eljárás során a 

beérkezett ajánlatok közül, az ajánlattételi felhívásban szereplő bírálati szempontok alapján 

Csizmadia György ev. ajánlatát fogadja el. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a vállalkozási 

keretszerződés aláírására. 

 

Felelős: Leidinger István, polgármester   

Határidő: 2021.09.30.     

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

           A vállalkozási keretszerződés aláírása 2021. szeptember 16. napján megtörtént. 

 

192/2021. (VIII.26.) számú önkormányzati határozata  

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 a „Ingatlanrendezésekhez 

szükséges geodéziaszolgálatás” tárgyú beszerzési eljárás során a beérkezett ajánlatok közül, 

az ajánlattételi felhívásban szereplő bírálati szempontok alapján T.G.S. 3 Zrt. ajánlatát fogadja 

el. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a vállalkozási 

keretszerződés aláírására. 

 

Felelős: Leidinger István, polgármester;   

Határidő: 2021.09.30.     

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A keretszerződés egyeztetés a szokásostól eltérően hosszabb időt igényelt, így a szerződés 

aláírása a napokban várható. 

194/2021. (VIII.26.) számú önkormányzati határozata  

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

közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról 

 

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

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

törvény 81. § (5) bekezdésre tekintettel az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a következő ajánlattevők 

nyújtottak be ajánlatot:  

 



1. Ajánlattevő neve: Poseidon Power Kft. 

Székhelye: 2330 Dunaharaszti, Fő út 46. 

Az Ajánlattevő nettó ajánlati ára összesen: 64 463 034  

 

2. Ajánlattevő neve: Türei és Társa Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 2740 Abony, Munkácsy út 4. 

Az Ajánlattevő nettó ajánlati ára összesen: 85 235 038 

 

3. Ajánlattevő neve: Geokontakt Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 1033 Budapest, Akác Köz 1. IX/25 

Az Ajánlattevő nettó ajánlati ára összesen: 89 976 261 

 

4. Ajánlattevő neve: Solymárgáz Közműépítő Kft. 

Székhelye: 2083 Solymár, Mező utca 6. 

Az Ajánlattevő nettó ajánlati ára összesen: 75 960 302 

 

5. Ajánlattevő neve: Ékisz Építőipari Kft. 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 16. 

Az Ajánlattevő nettó ajánlati ára összesen: 70 780 258 

 

6. Ajánlattevő neve: Extreme-Park Környezetépítő Kft. 

Székhelye: 2800 Tatabánya, Erdész út D. épület 

Az Ajánlattevő nettó ajánlati ára összesen: 74 863 734 

 

7. Ajánlattevő neve: Buda Hid Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság  

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 18. 

Az Ajánlattevő nettó ajánlati ára összesen: 70 964 540 

 

8. Ajánlattevő neve: Pulzus + Közműépítő Kft. 

Székhelye: 1112 Budapest, Repülőtéri út 4. 

Az Ajánlattevő nettó ajánlati ára összesen: 83 143 416 

 

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

75.624.816 Ft. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Poseidon Power Kft. 

(2330 Dunaharaszti, Fő út 46.) ajánlattevő benyújtott ajánlata alapján érvényes ajánlatot tett, mely 

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

 

3. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Ékisz Építőipari Kft. 

(6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 16.) ajánlattevő benyújtott ajánlata alapján érvényes ajánlatot tett, 

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

egyben. 

4. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárást eredményesnek nyilvánítja, továbbá 

felkéri a Polgármestert, hogy az eljárás nyerteseként a Poseidon Power Kft. (2330 Dunaharaszti, 

Fő út 46.) hirdesse ki. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Poseidon Power Kft-vel 

(2330 Dunaharaszti, Fő út 46.) való vállalkozási szerződés megkötéséről. 

 

Felelős: Leidinger István, polgármester   

Határidő: A 4. pont tekintetében: 2021.09.02. 

  Az 5. pont tekintetében: 2021.09.30. 

    

Végrehajtásban közreműködik: GVC Szolgáltató és Tanácsadó Kft.    

     Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 



Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

           A vállalkozási keretszerződés aláírása 2021. szeptember 15. napján megtörtént. 

 

 

Z-198/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozata 

Pomáz, Tamási Áron utca 25. 3401/56 hrsz. ingatlan liciteljárás eredményeként történő 

értékesítéséről 

 

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

meghatározott határkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 

(17.) bekezdésében, valamint az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (IV. 25.) számú önkormányzati 

rendelete alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata, a Pomáz, belterületi 3401/56 hrsz. 1063 m2 területű kivett, 

beépítetlen terület megjelölésű, természetben 2013 Pomáz, Tamási Áron utca 25. szám alatt 

található ingatlan 576/1063 tulajdoni hányadának értékesítésére lefolytatott liciteljárást 

érvényesnek és eredményesnek minősíti, és a hivatkozott ingatlant Dsupinné Wellner Teodóra 

(születési neve: Wellner Teodóra; születési hely, idő: Budapest, 1961.04.06.; anyja neve: 

Jakab Anna) 2013 Pomáz, Kós Károly utca 12. szám alatti lakos, 10.200.000,- Ft, azaz 

tízmillió-kettőszázezer forint vételáron értékesíti.  

 

2. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

határozat melléklete szerinti adásvételi szerződést aláírja és annak ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 

 

 

Felelős:  Leidinger István polgármester  

Határidő:  2. pont: 2021. szeptember 30. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Gazdasági Főosztály  

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

Az adásvételi szerződés 2021. augusztus 27. napján került aláírásra, a földhivatalnál a 

tulajdonosváltást átvezetésre került. 

 

201/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozata 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. 

(IV.8.) önkormányzati rendeletének (SZMSZ) 11. § (5) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a módosításokkal együttesen, a 

határozat mellékleteként szereplő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint 

az alábbi határozatot hozza:  

 

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

ajándékként való elfogadásáról szóló 181/2021(VII.15.) számú önkormányzati határozat 

határidejét módosítja 2021.november 30-ra. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat a módosítással egységes szerkezetbe 

foglalásáról gondoskodjon. 

 

 

Felelős: Dr. Balogh Pál 

Határidő: 2021.10.05. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

besiagi
Kiemelés

besiagi
Kiemelés



 

Az határozat egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 

203/2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozata  

az óvodai és bölcsődei intézmények 2020/2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról  

 

 

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 13. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC törvény 85. § (2) bekezdésében rögzített feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-

Bölcsőde intézményvezetői beszámolóját a 2020/2021 nevelési évről – a határozat 1. sz. 

melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntésről tájékoztassa a Pomázi 

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Intézményvezetőjét. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester                

Határidő: 2021. 10. 05. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 

 Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály  

 Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: 

 Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A döntésről a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Intézményvezetőjének tájékoztatása a 

határozat megküldésével megtörtént. 

208/2021. (IX.30.) számú önkormányzati határozata  

a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja a bizottságban betöltött 

megbízatásának lemondásáról 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (3) bekezdésére az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Pásztor Lajos a 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottságban betöltött nem képviselői tagi 

megbízatásáról 2021.10.01. napjával történő lemondását. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozat 1. pontjába foglalt döntésről 

tájékoztassa a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság elnökét, illetve a 

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges változtatásokat vezesse át az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 3.sz. függelékén. 

 
Felelős: Leidinger István polgármester 
Határidő: 2021. október 08. 
A határozat végrehajtásában közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 
 

A döntésről a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság elnökének, illetve a 

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának tájékoztatása a határozat megküldésével 

megtörtént. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 3.sz. függelékén a 

változtatások átvezetésre kerültek. 

 

http://www.pomaz.hu/titkarsagi_ugyfelszolgalati_es_rendeszeti_osztaly


211/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozata 

A Budakalász fél-elkerülő út beruházásához kiadott tulajdonosi hozzájárulás feltételeinek 

meghatározására vonatkozó 35/2021. (II. 11.) Önkormányzati határozat módosításáról 

 

 Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 13. § (1) 1. és 2. pontjában és 107. §-ában rögzített jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Határozat 2.6 pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„2.6. A Vörösmarty lakótelep irányába haladó szakasz (2+350 km szelvény -3+145,99 km 

szelvény között) kialakítása olyan legyen, hogy a jelenlegi helyi építési szabályzatban, 

valamint a településszerkezeti tervben és az agglomerációs tervben is szereplő Pomázt 

elkerülő úthoz csatlakoztatható legyen a későbbiek során.” 

 

2. A határozat egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik. 

 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző  

Határidő: 2021.10.05. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A határozat egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. Az egységes szerkezetű határozat a NIF 

részére elküldésre került. 

214/2021 (IX.30) számú önkormányzati határozata 

a Pomáz Barátai Társaság kérelmének elbírálására a Pomáz, Beniczky utca 2. szám alatti 

ingatlan ingyenes használatba adására vonatkozólag 

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

meghatározott határkörében eljárva, a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. 

évi XXX. törvény 3. § (4) bekezdés, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. pontja, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 11.§ (13) bekezdés, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 530/870-ed eszmei 

tulajdoni hányadát képező Pomáz belterület 664 hrsz. alatt felvett, kivett irodaház 

megnevezésű, 870 m2 alapterületű ingatlan, amely természetben a Pomáz, Beniczky utca 2. 

szám alatt található, jelen határozat mellékletét képező alaprajzon zöld színnel jelölt 2 szoba 

és 1 vizesblokk helyiségét 2021. október 15. napjától határozatlan időre, de legfeljebb jelen 

határozatban megjelölt közfeladat ellátásáig, a magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (4) bekezdés szerinti közfeladat ellátására 

tekintettel a Pomáz Barátai Társaság (székhely: 2013 Pomáz, Luppa Vidor utca 2. adószám: 

18663853-1-13, cégjegyzék szám: 00 18 663853, képviseli: Nagy Géza elnök) térítésmentes 

használatába adja, a helytörténeti gyűjtemény tárolása, valamint iroda céljából.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti használati szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021. október 10. 

Végrehajtásban közreműködik:  

- Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

- Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

              A szerződés 2021. október 10. napján aláírásra került. 

 

 



215/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozata 

Pomáz, Orlovácz utca 28. szám, 730/19 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjog bejegyzéshez való 

hozzájárulásról 

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

meghatározott határkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 29.§ (1) és (5) bekezdés alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomáz, belterületi 730/19 hrsz., 997 m2 

területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben Orlovácz utca 28. szám alatt 

található ingatlan vonatkozásában, mint a bejegyzett Elidegenítési és terhelési tilalom a 

beépítési kötelezettség biztosítására kedvezményezettje, előzetesen hozzájárul, hogy Bognár 

Györgyi 1147 Budapest, Cinkotai út 148., alatti lakos, mint az ingatlan tulajdonosa, nevezett 

ingatlant elidegenítse azzal a feltétellel, hogy a vevő vállalja a beépítési kötelezettség 

teljesítését. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti adásvételi 

szerződés létrejöttét követően, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez, a határozathozatal idején 

érvényben lévő terhek változatlanul hagyása mellett, a vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez való 

hozzájárulást megadja. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. október 8. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztés és Városüzemeltetési Osztály 

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez, a határozathozatal idején érvényben lévő terhek 

változatlanul hagyása mellett, a vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez való hozzájárulás 

megadásra került. 

220/2021. (IX.30.) számú önkormányzati határozata  

a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról 

 

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

hatáskörében eljárva, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:4 § (1) bekezdése, 

3:109. § (4), illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 

évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.) 1.§ a) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata jóváhagyja a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Szervezeti és Működési Szabályzatát a jelen határozat 

mellékletét képező tartalommal. 

 

2.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontjába foglalt döntésről a 

Pomáz Kft. ügyvezetőjét értesítse. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021.10.05. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

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

A döntésről a Pomáz Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása a határozat megküldésével megtörtént. 

222/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozata a Pomáz Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.  Működési tervének és Beszámolójának jóváhagyásáról 

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

hozza: 

besiagi
Kiemelés



1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomáz Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. 2021. évre vonatkozó - jelen határozat mellékletét képező - 

Működési tervét és Beszámolóját jóváhagyja. 

 

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

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft ügyvezetőjét. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2021. október 05. 

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Főosztály 

Végrehajtásról jelentést tesz:    Gazdasági Főosztály   

A döntésről a Pomáz Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása a határozat megküldésével megtörtént. 

223/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozata 

a Pomáz városában műjégpálya megvalósításához szükséges döntések meghozatalára 

 

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

meghatározott határkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § 15. pontja szerinti feladatkörében az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1/1 arányban tulajdonát 

képező Pomáz belterület 1689/20 hrsz. alatt felvett, kivett közút megnevezésű ingatlanon, 

mely természetben Pomáz, Szent István tér alatt található, idényjellegű működéssel jégpálya 

létesítését támogatja.   

 

2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda által az Aktív 

Magyarország Program részeként indított Országos Műjégpálya Program keretében a 

műjégpálya építése projektben részt kíván venni vásárlás, vagy bérlet megvalósításával. 

Műjégpálya vásárlás esetén maximum 20.000.000 forint összegre nyújt be támogatási igényt. 

Műjégpálya bérlés esetén maximum 5.000.000 forint összegre nyújt be támogatási igényt. A 

projekt megvalósításának helyét jelen határozat 1. pontjában körülírt ingatlanon jelöli ki. 

 

3. A Képviselő-testület a vásárlás esetén maximum 20.000.000 forint, a bérlés esetén maximum 

5.000.000 forint összegű támogatáshoz szükséges 50% önrészt, a 2021. évi költségvetés 

általános tartalékának terhére biztosítja. 

 

4. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a 3. pontban 

feltüntetett vásárlás esetén a maximum 20.000.000 forint, azaz húszmillió forint, bérlés esetén 

a maximum 5.000.000 forint, azaz ötmillió forint pályázati önrésznek az általános tartalék 

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

következő módosításában szerepeltesse. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 2. pont szerinti támogatás igényléséhez 

szükséges Jelentkezési adatlap beküldésére. 

 

 

Felelős:  2.,3. 5. pont vonatkozásában: Leidinger István polgármester  

4. pont vonatkozásában: Dr. Balogh Pál jegyző  

Határidő:  2., 3., 4. pont: 2021. október 8. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Pénzügyi Osztály  

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

  A pályázat benyújtásra került. Az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központtól 2021. október 

14. napján értesítés érkezett, hogy 9 461 500 Ft összegű támogatásban részesíti Pomáz Város 

Önkormányzatát. 

 

 



224/2021. (IX.30.) számú önkormányzati határozata  

 a 2022/2023. tanévre vonatkozóan Pomáz Város területén az általános iskolai felvételi 

körzethatárok véleményezésére  

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24.§ (1) 

bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Tankerületi Központnak a Pomáz 

Város területén az általános iskolai körzethatárok 2022/2023. tanévre vonatkozó – határozat 

1.sz. mellékletét képező – tervezetét elfogadja.   

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Váci Tankerületi Központ részére Pomáz 

Város Önkormányzatának a tervezet véleményét – jelen határozat megküldésével –, valamint 

a hátrányos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó adatszolgáltatást – határozat 2. sz. 

mellékletét képező adattartalommal továbbítsa. 

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021. október 15. 

A határozat végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A Váci Tankerületi Központ részére Pomáz Város Önkormányzatának a tervezet véleményét – 

jelen határozat megküldésével –, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek létszámára 

vonatkozó adatszolgáltatást – határozat 2. sz. mellékletét képező adattartalommal való 

továbbítása megtörtént. 

 

225/2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozata  

Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázat ismételt kiírásáról 

 

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 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 

2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdése, 

illetve a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 7. 

§-a, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) 

pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

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

háziorvosi körzet egészségügyi alapellátásának biztosításához szükséges személyi feltételek 

biztosítása érdekében a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság a beérkezett pályázatok 

bontására, értékelésére, illetve javaslattételre a pályázati felhívásban rögzített határidők 

megtartásával. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 1. és 2. pont tekintetében: 2021. október 5.  

       3. pont tekintetében: a Szociális és Egészségügyi Bizottság októberi ülése 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A pályázati felhívás közzététele megtörtént. A beérkezett pályázat jelen ülés zárt napirendjében 

tárgyalásra kerül. 

 



226/2021(IX. 30.) számú önkormányzati határozata  

Pomáz Város házi gyermekorvosi 2. számú körzet betöltésére vonatkozó pályázat ismételt 

kiírásáról 

 

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 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 

2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdése, 

illetve a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 7. 

§-a, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

az alábbi határozatot hozza: 

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

gyermekorvosi 2. számú körzet gyermek-egészségügyi alapellátásának biztosításához 

szükséges személyi feltételek biztosítása érdekében a határozati javaslat melléklete szerinti 

tartalommal pályázatot ír ki. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottságot a beérkezett pályázatok 

bontására, értékelésére, illetve javaslattételre a pályázati felhívásban rögzített határidők 

megtartásával. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 1. 2. pont tekintetében: 2021. október 5.        

      3. pont tekintetében: a Szociális és Egészségügyi Bizottság októberi ülése 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A pályázati felhívás közzététele megtörtént. Pályázat nem érkezett be. A Pályázat újabb kiírása 

szükséges. 

227/2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozata 

 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 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 

2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdése, 

illetve a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 7. 

§-a, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) 

pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú háziorvosi körzet 

feladatainak ellátásával 2021. október 1. napjától Dr. Buda Andrea, Dr. Vas János, Dr. Telegdi 

András, Dr. Kaiser Attila, illetve Dr. Sztrányay Anett háziorvosokat bízza meg.  

 

2. A Képviselő-testülete 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. október 1.   

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. 

 



228/2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozata 

 Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi 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 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 

2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdése, 

illetve a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 7. 

§-a, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) 

pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2. számú házi gyermekorvosi körzet 

feladatainak ellátásával 2021. október 1. napjától Dr. Korausz Etelka és Dr. Szakács Krisztina 

házi gyermekorvosokat bízza meg.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2. számú házi gyermekorvosi körzet 

feladat-ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása érdekében a 

jognyilatkozatok megtételére, a megbízási szerződések aláírására, a szükséges engedélyek 

beszerzésére. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. október 1.       

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A 2. számú házi gyermekorvosi 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. 

229/2021. (IX.30.) számú önkormányzati határozata  

a Közbiztonsági Bizottság nem képviselő tagja a bizottságban betöltött megbízatásának 

lemondásáról 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (3) bekezdésére az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Molnár Attiláné a 

Közbiztonsági Bizottságban betöltött nem képviselői tagi megbízatásáról 2021.10.01. napjával 

történő lemondását. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozat 1. pontjába foglalt döntésről 

tájékoztassa a Közbiztonsági Bizottság elnökét, illetve a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 

Osztályát. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges változtatásokat vezesse át az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 3.sz. függelékén. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 
Határidő: 2021. október 08. 
A határozat végrehajtásában közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 
 

A döntésről a Közbiztonsági Bizottság elnökének, illetve a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 

Osztályának tájékoztatása a határozat megküldésével megtörtént. Az Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzata 3.sz. függelékén a változtatások átvezetésre kerültek. 

 

 



230/2021 (IX.30.) számú határozata A Pomázi Nemzetiségi Önkormányzatok által 

megrendezendő Városi Szüreti Rendezvény támogatásáról 

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

meghatározott hatáskörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi 

CLXXXIX.  törvény 13. § (1) 7. pontjában foglalt feladatkörében az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Pomázi Német Nemzetiségi 

Önkormányzatnak 300.000 Ft támogatást nyújt a 2021. évi Pomázi Szüreti Rendezvény, a 

Pomázi Szerb és Roma Önkormányzatok közreműködésével történő megrendezéséhez. 

2. Az 1. pont szerinti támogatás összege az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a 

céljelleggel jutatott támogatások soron rendelkezésre áll.  

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: Leidinger István Polgármester  

Határidő: 2021.október 02. 

Végrehajtásban közreműködik: Pénzügyi Osztály           

Végrehajtásról jelentést tesz:      Pénzügyi Osztály 

A támogatási szerződés aláírásra került, az összeg kiutalása megtörtént. 

231/2021 (IX.30.) számú határozataa zene világnapja alkalmával megrendezésre kerülő 

nemzetközi találkozó és koncert támogatására 

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

meghatározott hatáskörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi 

CLXXXIX.  törvény 13. § (1) 7. pontjában foglalt feladatkörében az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Testvérmúzsák Alapítvány részére 

607.000 Ft támogatást nyújt a 2021. évi a zene világnapján megrendezésre kerülő nemzetközi 

találkozó megrendezéséhez 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pont szerinti támogatás fedezetét átcsoportosítja a 

K513 tartalék rovatról. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2. pont szerinti átcsoportosítást az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének következő módosításában szerepeltesse. 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására 

Felelős: Leidinger István Polgármester  

Határidő: 2021.október 01. 

Végrehajtásban közreműködik: Pénzügyi Osztály           

Végrehajtásról jelentést tesz:      Pénzügyi Osztály 

A támogatási szerződés aláírásra került, az összeg kiutalása megtörtént. 

232/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozata 

az Állatok Világnapja rendezvény támogatásáról  

 

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 a környezetvédelmi alapról szóló 19/2020 

(VIII. 28.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdés a), b) és c) pontjai alapján az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomáz, Szent István tér 1689/20 hrsz. 

helyszínen 2021.10.03. 1000 – 1300 óra között Pomáz Város Önkormányzata, a SZITA csoport, 

a Pomázi AVE közös részvételével megszervezésre kerülő Állatok Világnapja rendezvényt 



bruttó 50.000,- Ft, azaz bruttó ötvenezer forint összeggel támogatja. A támogatást a Pomázi 

Állatvédő és Állatsegítő Egyesület (székhely: 2013 Pomáz, Jókai Mór utca 2/A, adószám: 

18668360-1-13, bankszámla 11705008-20441069) részére nyújtja. 

 

2. A Képviselő-testület a határozat 1. pontjában meghatározott Pomáz Város Önkormányzatát 

terhelő támogatási összeg fedezetét a Környezetvédelmi Alap terhére biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti támogatási szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: 2021. október 1. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

             Pénzügyi Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A támogatási szerződés aláírásra került, az összeg kiutalása megtörtént. 

233/2021 (IX.30) számú önkormányzati határozata 

Panoráma utca közérdekű felajánlással megvalósítandó útfelújítására vonatkozó beszerzési 

eljárás elbírálásáról és megismétléséről 

 

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

hatáskörében és (6) bekezdése szellemében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 107. §-a alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 195/2021 (VIII. 26.) önkormányzati 

határozat alapján a „Panoráma utca Szegfű utcától a külterületi szakaszhatárig 286 fm 

hosszban közérdekű felajánlással történő felújítására” kiírt beszerzési eljárást – tekintettel 

arra, hogy a beérkezett érvényes ajánlat összege meghaladja a rendelkezésre álló fedezet 

összegét – eredménytelennek nyilvánítja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzési eljárást változatlan, a 

195/2021 (VIII. 26.) önkormányzati határozatban meghatározott műszaki tartalommal újra 

indítsa meg. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 2. pontban meghatározott 

beszerzési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozással az útfelújításra vonatkozó 

szerződést megkösse, amennyiben az a Képviselő-testület által a 195/2021 (VIII. 26.) 

önkormányzati határozatban biztosított összeget nem haladja meg. 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 1. és 2. pont tekintetében: 2021. október 1. 

  3. pont tekintetében: 2021. október 15. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A pályázat újra kiírásra került, a pályázatra 4 ajánlat került benyújtásra. A nyertes pályázóval 

a szerződés aláírásra került. 

 

234/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozata 

a Pomázi Egervári-Halmai Focisuli SE 2013 Pomáz, Sport utca 10. szám alatti ingatlanra 

történő székhelybejegyzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásról 

 

 

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

hatáskörében és (6) bekezdése szellemében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 107. §-a alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Pomázi 

Egervári-Halmai Focisuli SE (székhelye: 2013 Pomáz, Füleki utca 5/A; szervezet 

nyilvántartási száma: 13-02-0004077; ügyszám: 1400/Pk.60428/2004; régi nyilvántartási szám 

besiagi
Kiemelés



formátum: 4077/2004) a Pomáz Város Önkormányzatának (székhelye: 2013 Pomáz, Kossuth 

Lajos utca 23-25.; törzskönyvi azonosító száma: 731058) 1/1 arányú tulajdonát képező 2013 

Pomáz, 311 helyrajzi számú, természetben Sport u. 10. alatti kivett sporttelep és sportszékház 

megnevezésű ingatlanon bérlet jogcímen székhelyet létesítsen, azt központi, ügyviteli 

helyeként használja, az ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, azt a bírósági 

nyilvántartásba bejegyeztesse és az ingatlanban a határozatokat hirdetményként kifüggessze. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott 

székhelyhasználat jogcímét igazoló okiratot kiadja. 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. október 4. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

            A hozzájáruló nyilatkozat kiadásra került. 

 

Z-238/2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozata  

a Pest Megyei díjak adományozásra tett javaslatokról  

 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk 

rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete értelmében Pomáz Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a rendeletben meghatározott díjakra az alábbi javaslatot teszi: 

3. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javaslata 

 

a.) Pest Megye Díszpolgára cím: Nyilas Zoltán református esperes 

      b.) Év Tűzoltója Díj: Molnár Attila a Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 

tűzoltóparancsnoka 

      c.) Testnevelési és Sport Díj: Pintér Sándor volt válogatott labdarugó 

      d.) Pest Megye Művészetéért Díj: Seres János szobrász 

      e.) Év Szabadidő és Sport Szervezete Díj 

           szabadidő és sportszervezet: Némethy Lovasíjász Akadémia 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntésről tájékoztassa a Pest Megyei 

Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodát. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester            

Határidő: 2021. 10. 04. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 

 Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály  

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: 

 Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A döntésről a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda tájékoztatása megtörtént. A 

javaslatok a megadott formanyomtatványon elküldésre kerültek. 


