








 

 

Leidinger István polgármester részére. 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A 2022 február 15-én hozott, 24/2022 sz. határozatban foglaltak végrehajtásáról az   

alábbi tájékoztatást adom: 

 

A Pomázi Zenekastély  NKft. megegyezett Szirmai Zsuzsával a gazdasági vezetői 

feladatok ellátására. 

Szirmai Zsuzsa már az Üzleti Tervünk elkészítésében is nagy szerepet vállalt. 

Megismerte az NKft. felépítését, a jelenlegi személyi állományt, a megoldandó 

gondokat, a Kft szerződéses állományát, azok tartalmát, és ezek ismeretében vállalta a 

feladatot. 

 

Megállapodtunk abban, hogy munkáját nem teljes munkaidőben végzi. 

 

Lehetősége van a Pomázi Zenekastély NKft munkáján kívül más, akár társcégek 

munkájában is részt venni, munkát vállalni. 

 

A Pomázi Zenekastély NKft. gazdasági ügyeit tökéletesen el tudja látni. Az NKft-ben 

nincs kinevezett gazdasági vezető. Jelenleg az adminisztrációt egy alkalmazott végzi. 

Ennek az alkalmazottnak a tudása, és képzettsége alkalmassá tenné a gazdasági vezető 

pozíció betöltésére, ám minden más egyéb adminisztratív munkát is ő lát el. Ebből 

adódóan a határidős, és egyéb kiemelt fontosságú feladatok időnként késedelmet 

szenvednek. Szirmai Zsuzsa tevékenységével ezek kiküszöbőlhetőek lesznek, és a 

gazdasági feladatokat fontosságának megfelelően tudja kezelni. 

 

A fentiek alapján a felvetett javaslat megoldásában a tulajdonos tudna előre lépni. 

 

Kérem polgármester urat, hogy válaszomat fogadja el. 

 

Pomáz, 2022. március 03. 

 

 

    Nagy Gyula 

 

 

 



 

 

Leidinger István polgármester részére. 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A 2022 február 15-én hozott, 24/2022 sz. határozatban foglaltak végrehajtásáról,  az   alábbi 

tájékoztatást adom: 

 

A Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. megbízási szerződést kötött Bíró Andrással a 

 gazdasági vezetői feladatok ellátására. 

Bíró András már az Üzleti Tervünk elkészítésében is nagy szerepet vállalt. Megismerte a Kft 

felépítését, a jelenlegi személyi állományt, a megoldandó gondokat, a Kft szerződéses állományát, 

azok tartalmát, és ezek ismeretében vállalta a feladatot. 

 

Megállapodtunk abban, hogy munkáját nem teljes munkaidőben végzi.  

 

Lehetősége van a Pomáz Kft munkáján kívül más, akár társcégek munkájában is részt venni, 

munkát vállalni. 

 

A Pomázi Zenekastély Kft. ügyvezetője Nagy Gyula tájékoztatása szerint  a Kft-ben nincs 

kinevezett gazdasági vezető. Jelenleg az adminisztrációt egy alkalmazott végzi. Ennek az 

alkalmazottnak a tudása, és képzettsége alkalmassá tenné a gazdasági vezető pozíció betöltésére. 

 

A fentiek alapján a felvetett javaslat megoldásában a tulajdonos tudna előre lépni. 

 

Kérem polgármester urat, hogy válaszomat fogadja el. 

 

Pomáz, 2022. március 03. 

 

 

    Potzta Béla 

 

 

 


