


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

  

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

20/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozat A Krug Művészeti Egyesülete által felajánlott Nikola Tesla 

emlékmű elfogadására és anyagköltség vállalásáról 

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

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

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

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

hatáskörében eljárva a képviselő-testületnek és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (Mötv) 13. § (1) 1. pontjában és 42. § (8) alapjában rögzített jogkörében az alábbi határozatot hozza: 

 

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

elhelyezésre felajánlott, Zoran Ivanović által alkotott Nikola Tesla mellszobrot - az előállítása során felmerült 

500.000.- forintos anyagköltség megtérítése mellett - elfogadja. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzata felkéri a Polgármestert, hogy  

 

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

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

– a várható költségekre is kitérve - a szobor elhelyezésének helyére, és környezetének kialakítására, 

és terjessze azokat jóváhagyásra a képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2021.10.31 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A határozat végrehajtása folyamatban van, a 2.a pont szerinti szerződés aláírásra került, a szobor az 

önkormányzat birtokában van, az elhelyezés helyszíneként az előkészítés során a Kastély park került 

megjelölésre (pomázi Pantheon és sétány) a posztamens és a környezet kialakítására vonatkozó tervezés 

előkészítése zajlik, határidejét hosszabbítani szükséges 2022.03.31-re. 

 

37/2021 (II.11.) számú Önkormányzati határozat a Pomáz város közvilágítás rendszerének korszerűsítésének 

tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás bíráló bizottság tagjainak a megválasztásáról 

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

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

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

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

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

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

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

 

1. Pomáz Város Önkormányzat a közvilágítás korszerűsítés megvalósításának céljából közbeszerzési eljárást 

folytat le. 

 

2. A Képviselő-testület a 1. pont szerinti közbeszerzési eljáráshoz Bíráló Bizottságot hoz létre, amelynek 

személyi összetételét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

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

közbeszerzési szakértő 

- Jogi szakértelmet biztosító személy: dr. Tóth Ibolya 

- Pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Jeszenszkiné Szikra Brigitta 

- Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy: Mármarosi István 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy közbeszerzési tanácsadói megbízási keretszerződés keretein 

belül a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását rendelje meg a GVC Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-nél. 

 



4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást dolgozza, ki és terjessze azt a 

képviselő-testület márciusi ülése elé. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2021.10.31 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

Szolgáltatóváltás történt, a Hivatal nem kapta még meg az utca-trafókörök összerendező anyagát (ami 

egyébként a hibabejelentések kezelésében is nagy segítség lenne) ezért a határozat határidejének 

meghosszabbítása szükséges 2022. július 31-re. 

212/2021 (IX.30.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz belterület 973 hrsz – természetben Alma utca – 

ingatlannyilvántartási rendezéséről 

 

Pomáz Város Önkormányzata az önkormányzatnak 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 2. § és 8. § a) bekezdése alapján az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Pomáz belterület belterület 973 hrsz-ú (természetben: 2013 

Pomáz, Alma utca) 1237 m2 kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlant kivett helyi közúttá átminősíti. 

 

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

a forgalomképtelen törzsvagyonba sorolja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az átminősítéssel kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási eljárás 

lebonyolítására. 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. 10. 30. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A földhivatali eljárás folyamatban van, a határozat határidejének meghosszabbítása szükséges 2021. december 

31-re. 

213/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozata a Pomáz zártkert 9557 hrsz – természetben Rozmaring és 

Majoranna utcák – ingatlannyilvántartási rendezéséről 

 

Pomáz Város Önkormányzata az önkormányzatnak 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 2. § és 8. § a) bekezdése alapján az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Pomáz zártkert 9557 hrsz-ú (természetben: 2013 Pomáz, 

Rozmaring és Majoranna utcák része) 7287 m2 kivett vízfolyás megjelölésű ingatlant kivett helyi közút és 

árokká átminősíti. 

 

2. Az 1. pont szerinti ingatlan változatlanul az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe tartozik. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az átminősítéssel kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási eljárás 

lebonyolítására. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. 10. 30. 



Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A földhivatali eljárás folyamatban van, a határozatot a földhivatal kérésére meg kell változtatni, 2021. 

november 25-i Képviselő-Testületi ülésre készül előterjesztés a határozat módosításáról. 

219/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozata a Pomáz Város Alcsevica városrész területén ivóvíz-, 

szennyvíz- és csapadékvíz közműtársulat szervezéséhez szükséges előkészítő döntésről 

 

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

hatáskörében, figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 38 – 44/A. §-ba foglaltakra, továbbá a 

Pomáz Város Önkormányzat Szervezeti 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 „Árajánlat kérés Pomáz, Alcsevica Víziközmű Társulat 

létrehozásának ügyvédi bonyolításáról és tevékenységéről” tárgyú beszerzési eljárás során a beérkezett 

ajánlatok közül, az ajánlattételi felhívásban szereplő bírálati szempontok alapján Dr.Boldizsár Balázs Ügyvédi 

Iroda (1055 Budapest, Markó utca 16/A. I.em 3.) 13.500.000 Ft + ÁFA ajánlatát fogadja el. 

 

2. Képviselő-testület a határozat 1. pontjában meghatározott ügyvédi munka fedezetét a 2021. évi idő-, ill. 

teljesítményarányos részre vonatkozóan a 2021. évi költségvetés K513 Tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatnak megfelelő vállalkozási / megbízási 

szerződés aláírására. 

 

4. A Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt 1. pontjában meghatározott ügyvédi munka fedezetét a 2022. évi idő-, 

ill. teljesítményarányos részét a 2022. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. 10. 30. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

Az Ügyvéd úr betegsége miatt a szerződés egyeztetés elmaradt. A 46. hét folyamán folytatódik a szerződés 

egyeztetése, a határozat határidejének meghosszabbítása szükséges 2022. január 31-re. 

236/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozata Sipos Zoltán képviselő sürgősségi indítványával 

kapcsolatos döntés meghozataláról  

 

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: 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a CSP Trade Kft-vel 2021.09.16. 

napján kötött útburkolat festésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés alapján történő egyedi megrendelések 

során a Bajcsy Zsilinszky utca 3 zebrája, valamint a Kartal utca zebrája elsőbbséget élvezzen. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021.10.30. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A Bajcsy Zsilinszky utca 3 zebrájának, valamint a Kartal utca zebrájának elsőbbségi felfestésére vonatkozó 

kérés az egyedi megrendelések során megtörtént. 

239/2021 (X.28.) 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 kialakuló Pomáz, belterület 3449/3 

hrsz.-ú 389 m2 nagyságú kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról szóló 120/2020 (VIII.27.) számú 

önkormányzati határozat határidejét módosítja 2021. december 31-re. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Teleki -Wattay Kastélyszálló 

panzióként történő üzemeltetésének elfogadásáról szóló 77/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozat 

határidejét módosítja 2021. december 31-re. 

 

3. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Luppa-mauzóleum környéke bálványfa-

mentesítésének megrendeléséről szóló 189/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozat határidejét 

módosítja 2021. december 31-re. 

 

4. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 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 szóló 190/2021 

(VIII.26.) számú önkormányzati határozat határidejét módosítja 2021. december 31-re. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős: Dr. Balogh Pál 

Határidő: 2021.11.05. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A határozatok egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 

244/2021. (X.28.) számú önkormányzati határozata  a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadásáról 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) vonatkozó, 3:122.§ (3) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

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

testülethez benyújtott Szervezeti és Működési Szabályzatát, a jelen határozathoz mellékletként csatolt 

tartalommal. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontba foglalt döntésről a Pomázi Zenekastély 

Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját értesítse. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021.11.05. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

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

A döntésről a határozat megküldésével a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 

tájékoztatása megtörtént. 

247/2021. (X.28.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság részére átadandó feladatokról 

 

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 Nemzeti 

vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 11.§ (17) b.) bekezdése pontja, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 

1992. évi XXXIII. törvény 25A. § (7) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 



1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. január 01. napjától a kiemelt közterületek  - 

HÉV állomás megállójában lévő kiemelt sziklakertes park; 1956-os emlékmű és  környéke; Hősök tere; Huszár utca 

- Kartal utca sarok;  

Szelistye sétány; Szent István park díszkút körüli terület és a kopjafa körüli terület; Kossuth Lajos u. 21. orvosi 

rendelő előtti terület; Walldangelloch tér - kertészeti munkáinak ellátásával a kizárólagos tulajdonában álló  Pomáz 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft-t (továbbiakban Pomáz Kft.)  bízza meg. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2022. január 01.  napjától a Pomáz Kft. lássa el a Pomázi Polgármesteri 

Hivatalnak helyt adó épületek – Kossuth Lajos utca 23-25; Kossuth Lajos utca 30., Luppa Vidor utca 12, takarítási 

feladatait. 

 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2022. január 01. napjától a Pomázi Polgármesteri Hivatal gondnoki, 

épületüzemeltetési feladatait a Pomáz Kft. útján látja el. 

 

4. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzati bérlakások és helyiségek házkezelői feladatait 2022. 

január 1. napjától a Pomáz Kft. lássa el. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az jelen határozatnak megfelelő feladatellátási szerződést kösse 

meg. 

 

6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Pomáz Kft. 2022. évre vonatkozó, az átadott feladatok 

ellátásának önkormányzati finanszírozását tartalmazó javaslatot dolgozza ki és terjessze azt jóváhagyásra a 

Képviselő-testületet 2021. november havi rendes képviselő-testületi ülése elé. 

 

Felelős: 5-6. pont vonatkozásában: Leidinger István Polgármester   

Határidő: 5. pont: 2021.11.25. 

                 6. pont: a Képviselő-testületet 2021. november havi rendes képviselő-testületi ülése    

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

Városüzemeltetési Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

A feladatellátási szerződés kidolgozása folyamatban van, a határozat határidejét meghosszabbítani szükséges 

2021.december 15-re. 

248/2021. (X. 28.) számú határozata pályázat ismételt kiírása a helyi műsor gyártásáról 

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 Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír 

ki a helyi műsorgyártás szerződéses jogviszony keretében történő biztosítása érdekében.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. november 1.      

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A pályázati felhívás közzététele Pomáz Város honlapján megtörtént. 

249/2021. (X.28.) számú önkormányzati határozata Pomáz Város 1. számú fogorvosi körzetének betöltéséről 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A.§ (2) bekezdés alapján Pomáz Város Önkormányzata 

képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Dr. Hegedüs Rékával Pomáz Város 1. számú fogorvosi körzet ellátására 

kötendő feladat-ellátási előszerződést, illetve feladat-ellátási szerződést jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzata Dr. Hegedüs Rékával Pomáz Város 1. számú fogorvosi körzet ellátására feladat-

ellátási előszerződést köt. 

 



3. Pomáz Város Önkormányzata Dr. Hegedüs Rékával Pomáz Város 1. számú fogorvosi körzet ellátására feladat-

ellátási szerződést köt. 

 

4. A 2. és 3. pont szerinti szerződés aláírásáról a Polgármester gondoskodik.  

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. november 5.   

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A határozat 2. és 3. pontja szerinti szerződések aláírásra kerültek. 

250/2021. (X. 28.) 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. november 1. napjától 2021. november 30. napjáig Dr. Buda Andrea, Dr. Vas János, Dr. Telegdi András, 

Dr. Kaiser Attila, illetve Dr. Sztrányay Anette háziorvosokat bízza meg.  

 

2. Pomáz Város Önkormányzatának 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. november 1.        

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A határozat szerinti szerződések aláírásra kerültek. 

256/2021 (X.28.) számú határozata Károlyi József címzetes rendőr főtörzszászlós a Pomázi Rendőrős körzeti 

megbízotti kinevezésének támogatásáról  

 

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

döntést hozza:  

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendrei Rendőrkapitányság megbízott 

kaptányságvezetője Krauth Ferenc javaslatát tudomásul veszi és Károlyi József címzetes rendőr főtörzszászlós 

Pomáz Város körzeti megbízotti kinevezésével egyetért és támogatja. 

 

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

rendőr alezredes kapitányságvezetőt tájékoztassa. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021.11.05. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz:      Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

A döntésről a határozat megküldésével Krauth Ferenc rendőr alezredes kapitányságvezető tájékoztatása 

megtörtént. 

259/2021 (X.28.) számú határozata a Budakalász „fél-elkerülő” út megvalósítása érdekében történő 

Településszerkezeti Terv és HÉSZ módosítás, településrendezési és településtervezési szerződés megkötéséről 

 



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

törvény (Mötv) 13. § (1) 1. pontjában és 107. §-ában, illetve a 2006. évi LIII. törvény 6/H. § (1) a) pontjában és az Étv. 

16/A. § (1) és 30/A bekezdése rögzített jogkörében eljárva a Pomáz közigazgatási területét is érintő Budakalász „fél-

elkerülő” út megvalósítása érdekében az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász „fél-elkerülő” út megvalósítása érdekében a 

Telepítési Tanulmánytervben lehatárolt területre Pomáz településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti 

Terv, Pomáz Építési Szabályzata és Szabályozási Terv) módosítására irányuló, a 314/2012. Korm. rendelet 32. 

§ (6) bekezdés a) pont szerinti ún. tárgyalásos eljárást megindítja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti településrendezési eszközök módosítására 

a beszerzési eljárást folytassa le, válassza ki a tervezőt, azzal, hogy a tervezési költségek fedezésének 

biztosítását a NIF Zrt. és UVATERV Zrt. előzetes nyilatkozata alapján vállalja. 

 

3. A Képviselő-testület a NIF Zrt. által megküldött településrendezési és településtervezési szerződés tervezetének 

településtervezési részét a beszerzési eljárás alapjaként elfogadja azzal, hogy a településtervező feladatát kell 

képezze a TSZT, a HÉSZ és a SZT térképi munkarészeinek a módosítással egységes szerkezetbe foglalása. 

 

4.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés településrendezési részének pontosítása 

érdekében a tárgyalásokat a 35/2021.(II.11) számú önkormányzati határozatban foglalt szempontok 

érvényesítésével folytassa le, és a végleges szerződéstervezetet terjessze a Képviselő-testület elé a soron 

következő novemberi munkaterv szerinti testületi ülésen. 

 

5. A Képviselő-testület a településrendezési eljárásban a partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények 

elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról való döntés jogát, a partnerségi egyeztetési szakasz lezárásának 

hatáskörét a polgármesterre ruházza át. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 4. pont tekintetében a soron következő novemberi munkaterv szerinti testületi ülés 

Végrehajtásban közreműködik: Szczuka Attila Főépítész 
Végrehajtásról jelentést tesz: Szczuka Attila Főépítész   
 

Még nem érkezett meg a NIF Zrt.-től a Hatástanulmány melyben szerepelni fognak a határozatban rögzített 

feltételek. A szerződésmódosítást ez alapján lehet előkészíteni és a testület elé jóváhagyásra beterjeszteni. A 

határozat határidejét meghosszabbítani szükséges 2021.12.15-re. 

260/2021. (X.28.) számú önkormányzati határozata a Váci Tankerületi Központtal kötendő Használati 

Szerződés 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 Váci Tankerületi Központ és Pomáz 

Város Önkormányzata között kötendő Használati Szerződést a jelen határozat mellékletét képező 

tartalommal jóváhagyja.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozat 1./ pontjában megnevezett Használati 

Szerződés aláírásáról gondoskodjon. 

  

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2021. november 10. 

 

A határozat 1. pontjában megnevezett Használati Szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént. 

 

261/2021. (X.28.) számú határozata 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, mint 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. szmú 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. november 10. 
Végrehajtásban közreműködik: Dr.Tóth Ibolya aljegyző, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
Végrehajtásról jelentést tesz: Dr.Tóth Ibolya aljegyző, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A feladatellátási szerződés aláírása folyamatban van, a határozat határidejét meghosszabbítani szükséges 

2021.december 15-re. 

 

Z-262/2021. (X. 28.) számú önkormányzati határozata Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet betöltésére 

vonatkozó pályázat elbírálásáról 

 

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 Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Erdős Tamás Gáborral Pomáz Város 1. 

számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására nem kíván feladat-ellátási előszerződést kötni. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet egészségügyi alapellátásának 

biztosításához szükséges személyi feltételek biztosítása érdekében a határozati javaslat melléklete szerinti 

tartalommal új pályázatot ír ki. 

 

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

 

4. 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: 2021. november 10.      

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A pályázati felhívás közzététele Pomáz Város honlapján megtörtént. 


