


                                                                  276/2021 (XII.16.) számú önkormányzati határozat melléklete 

  

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

 

216/2021(IX.30.) számú önkormányzati határozata 

a Pomáz belterület 1052/1 hrsz-ú kivett helyi közút ajándékként való 

elfogadásáról 

 

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

határkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. 

§-ban foglaltakra, továbbá a és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

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

 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali 

Főosztály Földhivatal Osztály 11. Szentendrén 2021. június 21. napján kelt 885095-4/2021. 

ügyszámú telekalakítási engedély S01020-3/2020 munka számú változási vázrajz szerint kialakuló 

Pomáz belterület 1052/1 hrsz-ú 120 m2 nagyságú kivett helyi közút megnevezésű ingatlant Sahin-

Tóth Attila Tamás (1037 Budapest, Toboz utca 11. III. em. 17.) szám alatti lakostól ajándékként 

elfogadja, az ajándékozással kapcsolatos ingatlan nyilvántartásba való bejegyzési költségek rá eső 

részét vállalja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására. 

 

3. A Képviselő-testület a kialakuló Pomáz belterület 1052/1 hrsz-ú 120 m2 nagyságú kivett helyi 

közút megnevezésű ingatlant forgalomképtelen törzsvagyonba helyezi. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2021.11.30. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Az ajándékozási szerződés aláírása megtörtént, benyújtásra került az ingatlanügyi hatósághoz, a 

földhivatali eljárás még folyamatban van. 

245/2021. (X.28.) számú önkormányzati határozata 

a Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatához 

kapcsolódó döntések meghozataláról 

 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bek. d.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. 

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

törvény 23. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 10.§ (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdés c.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatát felülvizsgálta és azt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 

módosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatának egységes szerkezetbe foglalásáról és közzétételéről gondoskodjon. 

 

3. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámát 1 fővel megnövelve 48 főben állapítja 

meg. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő 

módosításakor a változtatást építse be és gondoskodjon a szükséges munkáltatói intézkedések 

megtételéről. 

besiagi
Kiemelés



 

Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző 

Határidő:  

2. pont vonatkozásában: 2021.11.08. 

4. pont vonatkozásában: 2021. 12. 01. 

Végrehajtásban közreműködik:  

2. pont vonatkozásában: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

4. pont vonatkozásában: Pénzügyi Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz:  

2. pont vonatkozásában: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

4. pont vonatkozásában: Pénzügyi Osztály, Munkaügyi referens 

 

A Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának egységes szerkezetbe 

foglalása, a költségvetési rendelet módosításába a változtatás beépítése megtörtént. A státus 

betöltése iránti eljárás folyamatban van. 

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

Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére átadandó feladatokról 

(egységes szerkezetben a 264/2021 (XI.25.) számú önkormányzati határozattal) 

 

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: 2021.12.15. 

                 6. pont: a Képviselő-testületet 2021. december 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 és a 2022. évre vonatkozó, az átadott feladatok ellátásának 

önkormányzati finanszírozását tartalmazó javaslatok kidolgozásáról előterjesztés készül a 

Képviselő-testület soron következő decemberi ülésére.  

259/2021 (X.28.) számú határozata 

a Budakalász „fél-elkerülő” út megvalósítása érdekében történő Településszerkezeti Terv és 

HÉSZ módosítás, településrendezési és településtervezési szerződés megkötéséről 

(egységes szerkezetben a 264/2021 (XI.25.) számú önkormányzati határozattal) 
 

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: 2021.12.15. 

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

 

Az 1. pont szerinti településrendezési eszközök módosítására a beszerzési eljárás lefolytatásra 

került, a szerződés tervezet vonatkozásában a Képviselő-testület soron következő decemberi 

ülésére előterjesztés készül. 

261/2021. (X.28.) számú határozata a Váci Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési 

szerződés módosítására, a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola vonatkozásában 

(egységes szerkezetben a 264/2021 (XI.25.) 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, 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. 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: 2021.12.15. 
Végrehajtásban közreműködik: Dr.Tóth Ibolya aljegyző, Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Osztály 
Végrehajtásról jelentést tesz: Dr.Tóth Ibolya aljegyző, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
 

A vagyonkezelési szerződés 2. számú módosítása a Váci Tankerületi Központ részére megküldésre 

került, 2021. november 30. napján. 

Z-263/2021. (X. 28.) számú önkormányzati határozata  

Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítéséről 

(egységes szerkezetben a 272/2021 (XI.25) 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 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 hozzájárul, hogy ellátási érdekből a 2. 

számú házi gyermekorvosi körzet feladatait tartós helyettesítéssel 2021. december 1. napjától a 

csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsga megszerzéséig, de legfeljebb 2022. május 31. 

napjáig Dr. Juhász-Keglovits Klára lássa el, amennyiben az abszolutórium megszerzéséről szóló 

igazolást bemutatja és a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala 

Népegészségügyi Osztálya a hozzájárulást megadja. 

 

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

feladat-ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása érdekében 

  

a) Dr. Juhász-Keglovits Klára és Pomáz Város Önkormányzata között létrejövő egészségügyi 

szolgálati jogviszony létesítésének alapját képező jognyilatkozatok megtételére, 

munkaszerződés aláírására, 

b) az asszisztencia biztosítása érdekében a kiválasztási eljárás lebonyolítására és a feladat 

ellátására vonatkozó foglalkoztatási szerződés megkötésére,  

c) a szükséges engedélyek, és  

d) eszközök beszerzésére. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. december 1.     

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A határozat 2. pontjába foglalt feladatok elvégzése megtörtént. 



 

264/2021 (XI.25.) 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. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Krug Művészeti Egyesülete által felajánlott Nikola Tesla 

emlékmű elfogadására és anyagköltség vállalásáról szóló 20/2021 (I.28.) számú önkormányzati 

határozat határidejét módosítja 2022.március 31-re. 

 

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

közvilágítás rendszerének korszerűsítésének tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás bíráló 

bizottság tagjainak a megválasztásáról szóló 37/2021 (II.11.) számú önkormányzati határozat 

határidejét módosítja 2022. július 31-re. 

 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pomáz belterület 973 hrsz – természetben Alma utca – 

ingatlannyilvántartási rendezéséről szóló 212/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozat 

határidejét módosítja 2021. december 31-re 

 

4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pomáz Város Alcsevica városrész területén ivóvíz-, 

szennyvíz- és csapadékvíz közműtársulat szervezéséhez szükséges előkészítő döntésről szóló 

219/2021 (IX.30.) számú önkormányzati határozat határidejét módosítja 2022. január 31-re. 

 

5. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság részére átadandó feladatokról szóló 247/2021. (X.28.) számú 

határozat határidejét módosítja 2021.december 15-re. 

 

6. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budakalász „fél-elkerülő” út megvalósítása érdekében 

történő Településszerkezeti Terv és HÉSZ módosítás, településrendezési és településtervezési 

szerződés megkötéséről szóló 259/2021 (X.28.) számú határozat határidejét módosítja 

2021.december 15-re. 

 

7. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola vonatkozásában 

Váci Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról szóló 261/2021. 

(X.28.) számú határozat határidejét módosítja 2021.december 15-re. 

 

8. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon. 

 

 

Felelős: Dr. Balogh Pál 

Határidő: 2021.12.06. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A határozatok egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 

266/2021. (XI. 25.) 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. december 1. napjától 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. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. december 1. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A jognyilatkozatok megtétele és a megbízási szerződések aláírása megtörtént. 

268/2021. (XI. 25.) számú önkormányzati határozata Pomáz Város 1. számú fogorvosi körzet, a 

Dentiful Fogászat Kft. feladat-ellátási szerződésének megszüntetéséről 

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 egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 

évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi 

II. törvény 2.§ (1) bekezdés alapján Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi 

határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pomáz város Önkormányzata és a 

Dentiful Fogászat Kft. között létrejött feladat-ellátási szerződést Pomáz Város 1. számú 

fogorvosi körzet ellátására a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal közös 

megegyezéssel felbontja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2021. november 30. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A feladat-ellátási szerződés felbontása megtörtént. 

269/2021 (XI.25.) számú önkormányzati határozata 

a Pomáz zártkert 9557 hrsz – természetben Rozmaring és Majoranna utcák – 

ingatlannyilvántartási rendezéséről szóló 213/2021 (IX. 30.) számú önkormányzati határozat 

módosításáról 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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. A Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 213/2021 (IX. 30.) számú határozatának 

1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„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 közúttá átminősíti.” 

 



2. A Képviselő-testület a 213/2021 (IX. 30.) számú határozat határidejét 2021.december 31-

re módosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat egységes szerkezetbe foglalására 

 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

Határidő: 2021. 12. 03. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A határozat egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 

271/2021 (XI.25.) számú Önkormányzati határozata 

a Luppa-mauzóleum környékének bálványfa-mentesítésével 

kapcsolatos egyes költségek átvállalására vonatkozó képviselői indítványról 

 

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 alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Sarkadi Attila képviselői 

indítványát a Luppa-mauzóleum környékén történő bálványfa-mentesítés költségeiből a 

Honalapítási Emlékmű Egyesületre eső részösszeg (bruttó 57.135 Ft, azaz ötvenhétezer-

százharmincöt forint) önkormányzati átvállalásáról. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy tegyen lépéseket a terület jogi rendezésére 

és a felmerült finanszírozási probléma megoldására. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzati határozatról tájékoztassa 

az indítványozót és a Honalapítási Emlékmű Egyesületet. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: 2021. november 30. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A döntésről az indítványozó és a Honalapítási Emlékmű Egyesület tájékoztatása a határozat 

megküldésével megtörtént. 

272/2021. (XI. 25.) számú önkormányzati határozata a Pomáz Város 2. számú házi gyermek orvosi 

körzet helyettesítésről szóló Z-263/2021. (X. 28.) számú határozat módosításáról 

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: 

3. Pomáz Város Képviselő-testületének Z-263/2021. (X. 28.) számú határozat 2. pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

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

feladat-ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása érdekében  

a) Dr. Juhász-Keglovits Klára és Pomáz Város Önkormányzata között létrejövő egészségügyi 

szolgálati jogviszony létesítésének alapját képező jognyilatkozatok megtételére, 

munkaszerződés aláírására, 

b) az asszisztencia biztosítása érdekében a kiválasztási eljárás lebonyolítására és a feladat 

ellátására vonatkozó foglalkoztatási szerződés megkötésére,  

c) a szükséges engedélyek, és  

d) eszközök beszerzésére.” 



 

4. A határozat egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik. 

 

 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

Határidő: 2021.november 26.  

A határozat végrehajtásában közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

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

 

A határozat egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 

Z-274/2021. (XI.25.) számú határozata  

A.J. fűtési települési támogatás iránti kérelmének elbírálásáról 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési támogatásokról és egyes szociális 

ellátásokról szóló 1/2015 (II.11.) önkormányzati rendeletének 14. § (1) bekezdés 4) pontja szerinti 

hatáskörben eljárva a következő határozatot hozta: 

1./ Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete A.J. fűtési települési támogatás iránti 

kérelem ügyében meghozta a jelen határozat mellékletét képező - külön íven 

megszerkesztett - döntését. 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti döntés kiadmányozására 

és közlésére. 

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: 2021. november 30. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat 1. pontja szerinti döntés kiadmányozása és közlése megtörtént. 

 


