


                                                                  30/2022 (II.24.) számú önkormányzati határozat melléklete 

  

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

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: 2022.01.31. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
 

Az ügyvéd koronavírus fertőzést kapott, amely miatt hosszú időt töltött betegállományban, így a 

víziközmű társulat létrehozásának előkészületei csak most indulhatnak újra. A határozat 

határidejének meghosszabbítása szükséges 2022.június 30-ra. 

221/2021. (IX.30.) számú önkormányzati határozata  

a Pomáz Kft. könyvvizsgálójának megbízásáról 

 

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

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 

takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1c) bekezdés alapján az alábbi 

határozatot hozta: 

 

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

Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának megbízásával kapcsolatos 

döntést 2022. február 28. napjáig elhalasztja.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Pomáz Kft. ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgáló 

személyére vonatkozó javaslatát a Felügyelőbizottság előzetes egyetértésével, terjessze 

elő a Képviselő-testület 2022. évi munkaterv szerinti februári ülésén. 



 

Felelős: Potzta Béla a Pomáz Kft. ügyvezetője 

Határidő: A Képviselő-testület 2022. évi munkaterv szerinti februári ülése 
Végrehajtásban közreműködik: Dr.Tóth Ibolya aljegyző, Gazdasági Főosztály 
Végrehajtásról jelentést tesz: Dr.Tóth Ibolya aljegyző 
 
Az előterjesztés a Pomáz Kft. könyvvizsgálójának megbízására jelen Képviselő-testületi ülésen 

(2022.02.24) napirenden szerepel. 

257/2021 (X.28.) számú Önkormányzati határozata 

a 2013 Pomáz, 1769/2 helyrajzi számú (Árvácska utca) és 

1819/18 helyrajzi számú (Árvácska utca 13.) ingatlanokat érintő területrendezésről 

 

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) bekezdés 1. pontja és 107. §-a, az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 13. §-a, valamint 

a város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2018 (VI. 25.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) 

bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetért azzal, hogy a Helyi 

Építési Szabályzat Mellékletét képező Szabályozási terv oly módon kerüljön 

módosításra, hogy Önkormányzat tulajdonában álló 1769/2 helyrajzi számú ingatlannak  

– természetben Pomáz, Árvácska utca – a pomázi 1819/9 és 1819/18 helyrajzi számú 

ingatlanok határán húzódó szabályozási vonal áthelyezésével a Buzás Balázs földmérő 

által készített, 2021. október 3-án keltezett változási vázrajznak megfelelő telekalakítást 

ne akadályozza. 

 

2. A Helyi Építési Szabályzat 1. pont szerinti módosításának minden költségét a 

kezdeményezőknek kell viselniük. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat megküldésével 

tájékoztassa a kezdeményezőket, továbbá a jelen határozatnak megfelelő 

kezdeményezői vállalás esetén a településrendezési szerződés tervezetét készítse elő, és 

terjessze azt jóváhagyásra a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: 2022. január 31. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, Főépítész 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 
Elvben két ingatlan tulajdonost is érintene a telekhatárrendezés, de az Árvácska utca 15. szám 

alatt elhelyezkedő ingatlan tulajdonos nem kíván ebben részt venni (akkor viszont a 

telekhatárra kell visszahelyeztetni a kerítést). A költségcsökkentés miatt a településtervező a 

már korábban megrendelt településrendezési szerződésbe illesztené bele a jelen feladatot. A 

határozat határidejének meghosszabbítása szükséges 2022.június 30-ra. 

282/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozata a Pomáz Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(IV.8.) 

önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadásáról 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 40. §, 57. § és 143. § (4) bekezdés f) pontjára tekintettel az 

alábbi határozatot hozta: 



1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetesen egyetért az 

önkormányzati bizottsági struktúra átalakításával és megvizsgálja a tanácsnoki rendszer 

bevezetésének lehetőségét. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy dolgozza ki az 1.pontba foglalt 

döntés részleteit és terjessze azt jóváhagyásra a Képviselő-testület elé a testület 2022. 

februári munkaterv szerinti ülésén. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: a Képviselő-testület 2022. februári munkaterv szerinti ülése 

A határozat végrehajtásában közreműködik: dr. Balogh Pál jegyző, Pénzügyi osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: dr. Balogh Pál jegyző 

 

A tanácsnoki rendszer részletes bemutatásának és előterjesztésének időpontját hosszabbítani 

szükséges a Képviselő-testület munkaterv szerinti márciusi ülésére. 

297/2021(XII.16.) számú önkormányzati határozata 

gasztroenterológiai diagnosztikai eszköz beszerzésének támogatására a Szentendrei 

Egészségügyi Intézménynél 

 

Pomáz Város Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés b.) 

pontja alapján meghatározott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, hozzájárul a Szentendrei Egészségügyi 

Intézménynél gasztroenterológiai diagnosztikai eszköz beszerzésének támogatásához, 

összesen bruttó 180.000 Ft összegben és az ezt tartalmazó támogatási megállapodás 

elfogadásához. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Támogatási megállapodás aláírására. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetés tervezésekor a 

határozat 1. pontjába foglalt összeget tervezze be. 

 

 

Felelős:  2. pont vonatkozásában Leidinger István Polgármester 

 3.pont vonatkozásában: Dr.Balogh Pál jegyző 

Határidő:  2. pont vonatkozásában 2022.01.31. 

  3.pont vonatkozásában adott 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 
 

A Támogatási megállapodás aláírása megtörtént, az összeg betervezésre került a 2022. évi 

költségvetésbe. 

1/2022 (I.27.) 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 kialakuló Pomáz, belterület 3449/3 hrsz.-ú 389 

m2 nagyságú kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról szóló 120/2020 

(VIII.27.) számú határozat határidejét módosítja 2022. június 30-ra.      



  

2.  A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 1112.j. Szentendre-Pomáz összekötő út 0+627 – 

3+172 km sz. közötti szakasz felújításával érintett Pomáz belterület 2742 hrsz-ú ingatlan 

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

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

számú önkormányzati határozat határidejét módosítja 2022. december 31-re. 

 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pomáz város közvilágítás rendszerének 

korszerűsítéséhez kapcsolódó döntésről szóló 7/2021 (1.14.) számú önkormányzati 

határozat határidejét módosítja 2022. augusztus 31-re. 

 

4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Dera-patak mentén élő hódok életterének 

megóvása, a hódokkal való zavartalan együttélés feltételeinek megteremtése érdekében 

szükséges intézkedési terv kidolgozása és a kapcsolódó kommunikáció megvalósítása 

költségeinek a Környezetvédelmi Alap terhére történő biztosításáról szóló 54/2021. 

(III.01.) számú önkormányzati határozat határidejét módosítja 2022. június 30-ra. 

 

5. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Bizottság előterjesztéséről a 8/2021. (VI. 22.) számú bizottsági határozat alapján, a 

Pomáz város tulajdonában lévő 3614-es hrsz-ú ingatlanon tervezett erdőtelepítéshez 

szükséges művelési ág átminősítésének elindításáról szóló 188/2021 (VIII.26.) számú 

önkormányzati határozat határidejét módosítja 2022. április 30-ra. 

 

6. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Luppa-mauzóleum környéke bálványfa-

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

határozat határidejét módosítja 2022. június 30-ra. 

 

7. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Bizottság előterjesztése a 6/2021. (VI. 22) számú bizottsági határozat alapján, a 298/21 

hrsz. telken (mely a Szutter János út mellett) található új névtelen forráskút és környéke 

területének (csak a védett vagy teljes 298/21 hrsz.) önkormányzati tulajdonszerzéséről 

szóló Z-199/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozat határidejét módosítja 

2022. augusztus 31-re. 

 

8. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy A Kevély és Opanke táncegyüttesek elhelyezése, 

próbatermi problémáik megoldása ügyében tett sürgősségi indítványról szóló 255/2021 

(X.28.) számú önkormányzati határozat határidejét módosítja 2022. március 31-re. 

 

9. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Ócsai Károly szobrászművész által Vujicsics 

Tihamérról készített névtábla ajándékként történő elfogadásáról szóló 258/2021(X.28.) 

számú önkormányzati határozat határidejét módosítja 2022. február 28-ra. 

 

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

szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: Dr. Balogh Pál 

Határidő: 2022.02.03. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 
A határozatok egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 

 

 



3/2022. (I.27.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Művelődési Ház-és Könyvtár 

intézményvezetője részére célfeladatok megvalósítása és kitűzése tárgyában   

 

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

meghatározott hatáskörében eljárva, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 207.§ (2) bekezdése alapján alábbi határozatot hozza: 

 

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

Könyvtár intézményvezetője részére a 2021. évre kitűzött célfeladatok teljesítésének 

értékelését elvégezte és részére bruttó 450.000 Ft összegű célprémiumot állapít meg. 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. 

pontban meghatározott összeg számfejtéséről és kifizetéséről gondoskodjon. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő -testülete a jelen határozat 2. számú 

mellékletében foglalt tartalommal célfeladatot határoz meg a Pomázi Művelődési Ház-

és Könyvtár intézményvezetője részére, a 2022.évre vonatkozóan, 2022. január 28. 

napjától 2023. január 27. napjáig terjedő időszakra. 

 

3. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő -testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

Pomázi Művelődési Ház-és Könyvtár intézményvezetőjével közölje a célfeladatokat. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő:2021. január 31. 

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Főosztály, Dr.Tóth Ibolya aljegyző 

Végrehajtásról jelentést tesz: Dr.Tóth Ibolya aljegyző 
 

A Pomázi Művelődési Ház-és Könyvtár intézményvezetőjének tájékoztatása a döntésről a 

határozat megküldésével megtörtént. 

4/2022. (I. 27.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 

Helyiségek bérbeadási szabályzatának felülvizsgálatáról 

 

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

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 9. § (5) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

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

Könyvtár Helyiségek bérbeadási szabályzatát felülvizsgálta és azt a jelen határozat 

mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

 

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

döntéséről az intézmény vezetőjét - jelen határozat megküldésével - értesítse. 

3. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy az 1. pontban meghatározott 

döntés alapján a szabályzat közlését a Honlapon és a helyben szokásos módon tegye 

meg. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

   Nyári Darinka Intézményvezető 

Határidő: 2. pont vonatkozásában: 2022. február 3. 

       3. pont vonatkozásában: 2022. február 10. 

A határozat végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 



A Pomázi Művelődési Ház-és Könyvtár intézményvezetőjének tájékoztatása a döntésről a 

határozat megküldésével megtörtént, a szabályzat közlése a helyben szokásos módon megtörtént. 

6/2022. (I.27.) számú önkormányzati határozata Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 

Intézményvezetői pályázat kiírásáról 

 

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

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 33. § (1)-(3) bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 67. § (7) bekezdése, illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (5) bekezdése 

alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

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

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői munkakörének betöltésére a határozati 

javaslat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki. 

 

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

 

Felelős: Dr Balogh Pál Jegyző 

Határidő: 2022.02.02. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

      Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens  

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens 

 

A pályázati felhívás közzététele megtörtént. 
 

7/2022. (I. 27.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 

intézményegységeiben a 2022. évi nyári zárva tartás 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 83.§ (2) bekezdésének b) pontja alapján az alábbi határozatot 

hozza: 

1. A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Napsugár Tagóvoda, Mesevár 

Tagóvoda és Mesedombi Tagóvoda intézményegységeiben a nyári zárva tartás 

időpontja: 2022.06.13. – 2022.07.15. napjáig tart. Ebben az időszakban az ügyeletet 

ellátó óvodák: a Pomázi Hétszínvirág Óvoda és a Mesevölgyi Tagóvoda. 

 

2. A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Hétszínvirág Óvoda és a Mesevölgyi 

Tagóvoda intézményegységeiben a nyári zárva tartás időpontja: 2022.07.18. – 

2022.08.19. napjáig tart. Ebben az időszakban az ügyeletet ellátó óvodák: a Napsugár 

Tagóvoda, a Mesevár Tagóvoda és a Mesedombi Tagóvoda. 

 

3. A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Galagonya Bölcsőde 

intézményegységében a nyári zárva tartás időpontja: 2022.07.01.-2022.07.31 napjáig 

tart, a Boróka Bölcsőde intézményegységében a nyári zárva tartás időpontja: 

2022.08.01.-2022.08.31. napjáig tart. 

 

4. A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az óvodai 

intézményegységek és a bölcsődei intézményegység nyári zárva tartásáról 2022. február 

15. napjáig tájékoztassa a helyben szokásos módon a szülőket. 

 

 



Felelős: Leidinger István Polgármester 

    Szalontai Katalin Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Intézményvezető 

Határidő: 2022. február 15.      

A határozat végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

Az óvodai intézményegységek és a bölcsődei intézményegység nyári zárva tartásáról a 

szülők tájékoztatása megtörtént. 
 

9/2022. (I.27.) 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 – tervezetével (továbbiakban: tervezet) egyetért 

egyben javasolja a Breier tanya felvételét a Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola 

Deutsche Nationalitäten Grundschule Pomáz 2013 Pomáz Beniczky utca 53. felvételi 

körzetébe valamint a Vujicsics Tihamér utca felvételét a Sashegyi Sándor Általános 

Iskola és Gimnázium 2013 Pomáz Iskola u. 2. felvételi körzetébe.  

 

2. Váci Tankerületi Központot Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

tervezet véleményéről – jelen határozat megküldésével – a polgármester értesíti. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2022. február 15. 

A határozat végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A Váci Tankerületi Központ tájékoztatása a döntésről megtörtént. 

11/2022 (I.27.) számú önkormányzati határozataA Pomázi Települési Értéktár 2021. 

második félévi beszámolójának megismeréséről 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi XXX. számú, a magyar nemzeti 

értékekről és hungarikumokról szóló törvény 3.§. (4). bekezdésében foglalt felhatalmazás, 

valamint Pomáz Város Önkormányzata és a Pomáz Barátai Társaság között létrejött 

együttműködési megállapodás 2.b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomázi Települési Értéktár 

2021. második félévi beszámolóját megismerte és elfogadja. 

 

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

megküldésével – a Pomázi Értéktár Bizottság elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester  

Határidő: 2022.02.04. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz:      Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

A Pomázi Értéktár Bizottság elnökének tájékoztatása döntésről a határozat 

megküldésével megtörtént. 

 

 



 

13/2022 (I.27.) számú Önkormányzati határozata a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter által Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen 

kiírt pályázaton való részvételről 

 

Pomáz Város 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 foglaltakra, valamint Pomáz Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2020 (VIII.27.) számú határozatával jóváhagyott, 

Pomáz Város Önkormányzat pályázati rendjéről szóló szabályzat alapján az alábbi határozatot 

hozza: 

 

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

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 

egyetértésével a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 

törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet szerint Belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása jogcím tekintetében meghirdetett pályázati felhívására Pomáz Város 

Önkormányzata pályázatot nyújt be járda felújítása céljából. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzata a jelen határozat 1. pontjában meghatározott pályázati 

felhívás keretében, a maximálisan igényelhető 40,0 millió forint összegre nyújt be 

támogatási igényt. A projekt megvalósításának helyét a Pomáz Város 

Önkormányzatának tulajdonát képező 607 hrsz. kivett közterület megnevezésű, 

természetben 2013 Pomáz, Bem József utca, valamint a 424 hrsz. kivett közterület 

megnevezésű, természetben 2013 Pomáz, Luppa Vidor utca ingatlanokon jelöli ki. 

 

3. Pomáz Város Önkormányzata a 40.000.000,- Ft, azaz negyvenmillió forint összegű 

támogatáshoz szükséges 25% önrészt, összesen 13.333.333,- Ft, azaz tizenhárommillió-

háromszázharmincháromezer-háromszázharminchárom forintot a 2022. évi 

költségvetésének terhére biztosítja. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat 1. és 2. pontjának 

megfelelő pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 

 

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

pontban feltüntetett 13.333.333,- Ft, azaz tizenhárommillió-

háromszázharmincháromezer-háromszázharminchárom forint pályázati önrészt a 2022. 

évi költségvetési rendelet tervezetében szerepeltesse. 

 

 

Felelős: 4. pont vonatkozásában: Leidinger István polgármester  

              5.pont vonatkozásában: Dr. Balogh Pál jegyző  

Határidő: 4. pont: 2022. február 4. 

    5.pont: 2022. február 15. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

                                                        Pénzügyi Osztály  

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A pályázati anyag benyújtása 2022. február 04. napján megtörtént az EBR42 felületen. 

A pályázati önerő a költségvetés tervezetbe betervezésre került. 

Z-14/2022. (I. 27.) 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. Fazekas Attila és 

Dr. Wolkowski Bogdan Pawel pályázatát érvényesnek nyilvánítja. 

 

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

feladatainak ellátására feladat-ellátási előszerződést, illetve feladat-ellátási szerződést 

köt Dr. Fazekas Attilával. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a praxisjog engedélyezésére 

jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésére. 

 

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

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: a 2. pont tekintetében: 2022. március 1. 

       a 3. pont tekintetében: 2022. február 4. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 
 
A szerződés aláírása megtörtént. 

15/2022. (I.27.) 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: 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy folytasson tárgyalásokat és kössön szerződést az 1. számú háziorvosi körzet 

helyettesítéssel történő ellátására 2022. február 1. napjától, a körzet betöltéséig terjedő 

időszakra. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2022. január 31.        

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 
 

A szerződés aláírása megtörtént. 

16/2022. (I.27.) számú önkormányzati határozata a polgármester illetményének és 

költségtérítésnek megállapításáról 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkáltatói jogkörében eljárva, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 71.§ bekezdésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza: 

 



1. Pomáz Város Polgármesterének illetményét 2022. január 01. napjától kezdődő hatállyal 

975 000.-Ft összegben, költségtérítését 146 250.-Ft összegben állapítja meg  

 

      2.  A Képviselő-testület felkéri jegyzőt a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző 

Határidő: 2022. 01.31. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Pénzügyi Osztály, Vargáné Márkus Mária 

munkaügyi referens  

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens 

 

Az illetményváltozás érvényesítésre került. 

 

17/2022. (I.27.) számú önkormányzati határozata az alpolgármester illetményének, 

költségtérítésnek megállapításáról 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §-ában rögzített hatáskörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Pomáz Város Alpolgármesterének illetményét 2022. január 01. napjától a 

polgármesteri illetmény 90%-ában, azaz 877.500.-Ft összegben, valamint az 

alpolgármester költségtérítését 131.625.-Ft összegben állapítja meg. 

  

       2.  A Képviselő-testület felkéri jegyzőt a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

  

Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző 

Határidő: 2022.01.31. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Pénzügyi Osztály 

      Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens  

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens 

 

Az illetményváltozás érvényesítésre került. 

 

18/2022. (I.27.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Hétszínvirág Óvoda -

Bölcsőde Mesevölgyi Tagóvoda fenntartói jogának a Hajdúdorogi Főegyházmegye 

részére történő átadására irányuló kezdeményezés megtárgyalásáról 

 

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

pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 4.§ 11.pontja,74.§ (3) 

bekezdése, a 83.§ (3)-(4) bekezdései, valamint a 83.§ (9) bekezdése alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Hajdúdorogi 

Főegyházmegye szándéknyilatkozatát, a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 

Mesevölgyi Tagóvodája fenntartói jogának átvétele tárgyában. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Mesevölgyi 

Tagóvoda szerb csoportjának lehetséges egyházi működésével kapcsolatban kikéri a 

Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat álláspontját. 

 

3. A Képviselő-testület az 1.pont szerinti kérelemmel kapcsolatos álláspontját a 2. pontban 

rögzített előfeltétel biztosítása és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 

74.§ (3) bekezdésében előírt szülői nyilatkozatok eredményének ismeretében alakítja ki. 



 

4. A Képviselő-testület a Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2. pont szerinti 

álláspontjának függvényében felkéri a Polgármestert, és a Pomázi Hétszínvirág Bölcsőde-

Óvoda Intézményvezetőjét arra, hogy az 1. pont tekintetében szükséges nyilatkoztatásokat, 

a 2. pont vonatkozásában a települési nemzetiségi önkormányzat előzetes egyetértése, 

valamint a Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 83.§ (4) bekezdésében 

meghatározott véleményadásra jogosultak véleményezése iránti lépéseket tegye meg. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az egyházi óvodai nevelés beindítása 

tárgyában kérje ki a lakosság véleményét. 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: a Képviselő-testület 2022.02. 24-i munkaterv szerinti rendes ülése       

Végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály, Gazdasági Főosztály, 

Dr.Tóth Ibolya aljegyző 

Végrehajtásról jelentést tesz: Dr.Tóth Ibolya aljegyző 
 
A honlapon a lakosság véleményének kikérése érdekében az online kérdőív elindításra került, az 

intézmény alkalmazotti közössége megküldte az álláspontját, a szülői szervezet 2022.02.22-én 

tárgyalja a kezdeményezést, a Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2022.03.03-án tart 

közmeghallgatást a tárgyban. A határozat határidejét hosszabbítani szükséges a Képviselő-

testület munkaterv szerinti márciusi ülésére. 


