


                                                                  51/2022 (III.24.) számú önkormányzati határozat melléklete 

  

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

4/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozat  

az Önkormányzati Ingatlan Vagyon Kataszteri Nyilvántartás részletes adatainak 

felülvizsgálatára, feldolgozására és a tárgyi eszköz nyilvántartással való 

összekapcsolására vonatkozó vállalkozói szerződés megkötéséről 

 
Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 

Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-

testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az önkormányzatok tulajdonában lévő 

ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. 

rendeletben foglalt kötelezettség teljesítése céljából az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata úgy dönt, hogy az Önkormányzati Ingatlan Vagyon 

Kataszteri Nyilvántartás részletes adatainak felülvizsgálata, feldolgozása, pontosítása, 

és a tárolt kataszteri betétlapok és gazdálkodási szakrendszerben tárolt tárgyi eszköz 

kartonok összekapcsolása külső szakértő bevonásával kerüljön elvégzésre. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzata az 1. pont szerinti feladat elvégzésével az E-Szoft Team 

Kft.-t bízza meg az 5.280.000,-Ft + Áfa azaz 6.705.600,-Ft bruttó Vállakozói díj 

ellenében. 

 

3. A határozat melléklete szerinti Vállalkozási szerződés megkötéséről a polgármester 

gondoskodik. 

 

4. A jelen határozat szerinti kötelezettségvállalás fedezetét az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetése terhére biztosítja, és felhívja a jegyzőt, hogy Pomáz Város 

Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének tervezetében a 2. pont szerinti 

kötelezettségvállalás fedezetét szerepeltesse. 

 

Felelős: 3.pont vonatkozásában: Leidinger István Polgármester, 

  4.pont vonatkozásában: dr. Balogh Pál jegyző 

Határidő: 3.pont vonatkozásában: 2021. január 25. 

                  4.pont vonatkozásában: 2022. február 28. 

A határozat végrehajtásban közreműködik: Pénzügyi Osztály 

A határozat végrehajtásról jelentést tesz: Pénzügyi Osztály 

 
Az Önkormányzati Ingatlan Vagyon Kataszteri Nyilvántartás részletes adatainak 

felülvizsgálata, feldolgozása, pontosítása megtörtént. A határozat szerinti 

kötelezettségvállalás fedezete Pomáz Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési 

rendeletében szerepeltetésre került. 

258/2021(X.28.) számú Önkormányzati határozat 

Ócsai Károly szobrászművész által Vujicsics Tihamérról készített névtábla ajándékként 

történő 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 közterületek elnevezéséről, az 

elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés ás a házszámmegállapítás szabályairól 

szóló 2/2019 (I.25.) számú rendelet 2.§ és 3.§ szakászában foglaltak alapján az alábbi 



határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsai Károly szobrászművész 

által Vujicsics Tihamérről készített utcanévtáblát dr. Neducza Nádától ajándékként 

elfogadja, azzal, hogy az ajándékozással kapcsolatos költségeket vállalja. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Pomáz belterület 

599 helyrajzi számú ingatlan határozat mellékletét képező vázlaton megjelölt 

szakaszának Vujicsics Tihamér utcára történő átnevezését és felkéri a Jegyzőt a 

közterület elnevezésével kapcsolatos előkészítő eljárás lefolytatására.  

 

3. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárás lezárulását követően 

felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a tábla kihelyezéséről a Pomáz Bem 

József – Vujicsics tér – Templom tér találkozásánál tálalható a Budai Szerb 

Ortodox Egyházmegye 585 helyrajzi számú ingatlanján, a Templom tér felé eső 

lakóépület homlokzatára, az 599 és az 585 helyrajzi számú ingatlanok közös 

szakaszán, annak nyugati részén. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2022. február 28. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

Az utcanév tábla február 23. napján kihelyezésre került. 

282/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat 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. márciusi munkaterv szerinti ülése 

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

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: dr. Balogh Pál jegyző 

 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló 

szabályozási koncepció a 2022.03. 24-i testületi ülés napirendjén szerepel. 

 

 

 



291/2021(XII.16.) számú önkormányzati határozat 

Pomáz Város Önkormányzat 2022. évi Fejlesztési és Pályázati Akciótervének 

megalkotására 

 

 

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

meghatározott határkörében eljárva, 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. A Képviselő-testület jóváhagyja a 2022. évre vonatkozó Fejlesztési és Pályázati 

akciótervet, a határozat mellékletét képező tartalommal. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok benyújtásához a 

feltételeket teremtse meg és gondoskodjon a pályázatok előkészítéséről. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet 

tervezetében a benyújtásra tervezett pályázatok előkészületeinek költségeit, valamint a 

pályázatok önrészének fedezetét szerepeltesse. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2.pont tekintetében: folyamatos 

3.pont tekintetében: 2022. február 28.  

A határozat végrehajtásában közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, 

Pénzügyi Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
 

A határozat szerinti kötelezettségvállalás fedezete Pomáz Város Önkormányzatának 

2022. évi költségvetési rendeletében szerepeltetésre került. 

294/2021(XII.16.) számú önkormányzati határozat 

A Pomáz, 599 helyrajzi számú ingatlan 585 helyrajzi számú ingatlannal határos 

szakaszának utcanév változásról 

 

 

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 közterületek elnevezéséről, az 

elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés ás a házszámmegállapítás szabályairól 

szóló 2/2019 (I.25.) számú rendelet 2.§ és 3.§ szakászában foglaltak alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pomáz, 

Pomáz Bem József – Vujicsics tér – Templom tér találkozásánál az 599 helyrajzi 

számú ingatlan 585 helyrajzi számú ingatlannal határos, a határozat mellékletét 

képező vázlaton megjelölt szakaszát Vujicsics Tihamér utcaként nevezi el. 

 

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

 

Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző 

Határidő: 2022.02.28. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 



Az utcanév változás lakossági véleményezésre Pomáz Város honlapján közzétételre 

került 30 napra. Az utcanév átvezetés megtörtént, megjelenik minden hatósági és 

tájékoztató felületen. 

18/2022. (I.27.) számú önkormányzati határozat 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.munkaterv szerinti márciusi rendes ülése 

Végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály, Gazdasági 

Főosztály, Dr.Tóth Ibolya aljegyző 

Végrehajtásról jelentést tesz: Dr.Tóth Ibolya aljegyző 
 

A Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat álláspontja, az intézmény dolgozói és a szülők 

véleménye kikérésre került, a 2022.03.24-i testületi ülésen napirenden szerepel az előterjesztés. 

23/2022 (II.15.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Kft. Üzleti tervének jóváhagyásáról 

 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Pomáz Városfejlesztési és városüzemeltetési Kft. által 

benyújtott Üzleti tervet – határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a benyújtott Üzleti tervben kerüljenek 

pontosításra a bevételek aszerint, hogy azok kompenzációk, vagy számlás bevételként 



keletkeznek 

 

3. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy minden negyedévben a Felügyelő 

Bizottság véleményezésével írásban mutassa be a megelőző negyedév történéseit, 

elsősorban pénzügyi, humánerőforrás és feladatellátás vonatkozásában. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a jelen döntésnek megfelelő alapítói 

határozat aláírására. 

 

Felelős: 2.-3. pont vonatkozásában: a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 

ügyvezető igazgatója 

4.pont vonatkozásában: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2. pont vonatkozásában: 2022. február 25.  

                  3. pont vonatkozásában: negyedévente folyamatos 

                  4.pont vonatkozásában: 2022. február 25.  

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Főosztály, Dr.Tóth Ibolya aljegyző 

Végrehajtásról jelentést tesz:      Dr.Tóth Ibolya aljegyző 

 

A szükséges módosítások végrehajtásra kerültek. Az alapítói határozat aláírásra került. 

A költségvetési rendeletben a tájékoztatási kötelezettség negyedévente került 

meghatározásra. 

24/2022 (II.15.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 

Üzleti tervének jóváhagyásáról 

 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. által benyújtott 

Üzleti tervet – határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy minden negyedévben a Felügyelő 

Bizottság véleményezésével írásban mutassa be a megelőző negyedév történéseit, 

elsősorban pénzügyi, humánerőforrás és feladatellátás vonatkozásában. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetés Kft. és a 

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a pénzügyi, gazdálkodási 

feladatainak magas színvonalú ellátásának érdekében készüljön előterjesztés a 

Képviselő-testület munkaterv szerinti márciusi ülésére e feladatok közös 

megvalósításának megoldására. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a jelen döntésnek megfelelő alapítói 

határozat aláírására. 

 

Felelős: 2. pont vonatkozásában: A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 

              3. pont vonatkozásában: A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. és a Pomázi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetés Kft. ügyvezető igazgatója 

              4.pont vonatkozásában: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2. pont vonatkozásában: negyedévente folyamatos 

                 3. pont vonatkozásában: 2022.március 08. 

                 4.pont vonatkozásában: 2022.02.25. 

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Főosztály, Dr.Tóth Ibolya aljegyző 

Végrehajtásról jelentést tesz:      Dr.Tóth Ibolya aljegyző 
 



Az alapítói határozat aláírásra került. A költségvetési rendeletben a tájékoztatási 

kötelezettség negyedévente került meghatározásra. A 3. pontban meghatározott, a 

pénzügyi, gazdálkodási feladatok közös megvalósításának megoldására készült 

előterjesztés a 2022.03.24-i testületi ülés sürgősségi napirendjei között szerepel. 

25/2022. (II.15.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Zenekastély Nonprofit Zrt. 

ügyvezetője részére célfeladatok megvalósítása és kitűzése tárgyában 

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

meghatározott hatáskörében eljárva, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényről 

szóló 3:112.§ (1) bekezdése alapján, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

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

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

ügyvezetője részére a 2021. évre kitűzött célfeladatok teljesítésének értékelését 

elvégezte és részére 84,5 %, azaz bruttó 380.250 Ft összegű célprémiumot állapít meg. 

 

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

számfejtéséről és kifizetéséről gondoskodjon. 

 

3. A Képviselő-testület a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal célfeladatot 

határoz meg a Pomázi Zenekastély Nonprofit Zrt. ügyvezetője részére, a 2022.évre 

vonatkozóan, 2022. január 28. napjától 2023. január 27. napjáig terjedő időszakra. 

 

4. A Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a gazdasági társaság ügyvezetőjét - 

jelen határozat megküldésével – tájékoztassa. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2022. február 20. 

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Főosztály, Dr.Tóth Ibolya aljegyző 

Végrehajtásról jelentést tesz: Dr.Tóth Ibolya aljegyző 

A döntésről a határozat megküldésével a gazdasági társaság ügyvezetőjének tájékoztatása 

megtörtént. 

26/2022 (II.15.) számú önkormányzati határozat biológiai szúnyoggyérítésre történő 

átállás megkezdéséről és annak költségéről 

 

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, az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM 

rendelet 36. § (2) és (4) bekezdései alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság előterjesztését, és 2022-ben 

megkezdi az átállást a biológiai szúnyoggyérítésre. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a biológiai 

szúnyoggyérítésre történő átállás 2022. évi, indikatív árajánlat alapján meghatározott 

forrásigénye 8.000.000 Ft, és ezt az összeget a 2022. évi költségvetés K513 tartalék 

rovatán biztosítja. 

 



3. A biológiai szúnyoggyérítésre történő átálláshoz szükséges fajmeghatározás és 

monitorozás, szúnyog-tenyészterületek feltérképezése és lokalizálása, lakossági 

tájékoztató kampány és szakértői tanácsadás vonatkozásában beszerzési eljárást kell 

lefolytatni. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 3. pontban említett beszerzési 

eljárást indítsa meg. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatása után 

a biológiai szúnyoggyérítésre való átálláshoz szükséges szerződések aláírására. 

 

6. A Képviselő-testület felkéri az Alpolgármestert, hogy a központi szúnyoggyérítésért 

felelős állami szervezet, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági 

Ellátó Központhoz nyújtson be kérelmet Pomáz városának a központi védekezésbe való 

bevonására. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester  

              a 6. pont vonatkozásában: Hardi Péter alpolgármester 

Határidő: a 2. pont vonatkozásában 2022. február 15. 

       a 4. pont vonatkozásában 2022. március 1. 

 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, Pénzügyi 

Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A beszerzési eljárásra való pályázati kiírás összeállítása folyamatban, a határidők, 

késedelem, késedelmi kötbér, hibás teljesités annak, tartalma, hibás teljesítési kötbér 

tartalmának kialakítása folyamatban van, megjelenése a hónap végén várható. A 8 millió 

forint keretösszeg a költségvetés tartalék során tervezésre került. 
 

27/2022(II.15.) számú önkormányzati határozat az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéstervezetéről 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének 

(1) bekezdésének b) pontjában meghatározott hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 

32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. A Képviselő-testület az előterjesztett költségvetési rendelettervezetet befogadja és 

további tárgyalásra alkalmasnak találja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a rendelet tervezetben a működési 

bevételek és kiadások egyensúlyát teremtse meg. 

3. A Képviselő-testület a beruházások, fejlesztések megvalósulása érdekében 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat forgalomképes ingatlan 

vagyonát áttekintve készítsen javaslatot az értékesítendő ingatlanok körére 

vonatkozóan és azt építse be a költségvetés rendelet tervezetébe. 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a fejlesztési tartalék felülvizsgálatára, a 

pályázati önerő biztosítása érdekében. 

5. A Képviselő-testület az önkormányzati gazdasági társaságok beszámolójának 

gyakoriságát haviról negyedévenkéntire kéri módosítani a költségvetési rendelet 

tervezet 27.§ (5) bekezdésében. 



Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2022.03.10. 

Végrehajtásban közreműködik: Pénzügyi Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Pénzügyi Osztály 

A határozatba foglalt módosítások beépítésre kerültek a rendelet szövegezésébe, a 

2022.03.10-i rendkívüli testületi ülésen a Képviselő-testület által a rendelet megalkotása 

megtörtént. 

30/2022 (II.24.) számú önkormányzati határozat 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 Pomáz Város Alcsevica városrész területén 

ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékvíz közműtársulat szervezéséhez szükséges előkészítő 

döntésről szóló 219/2021 (IX.30.) számú határozat határidejét módosítja 2022.június 

30-ra. 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2013 Pomáz, 1769/2 helyrajzi számú (Árvácska 

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

területrendezésről szóló 257/2021 (X.28.) számú határozat határidejét módosítja 

2022.június 30-ra. 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-

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

rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadásáról szóló 282/2021. 

(XII. 16.) számú határozat határidejét módosítja a Képviselő-testület munkaterv szerinti 

márciusi ülésére. 

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

Mesevölgyi Tagóvoda fenntartói jogának a Hajdúdorogi Főegyházmegye részére 

történő átadására irányuló kezdeményezés megtárgyalásáról szóló 18/2022. (I.27.) 

számú határozat határidejét módosítja a Képviselő-testület munkaterv szerinti márciusi 

ülésére. 

 

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

szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: Dr. Balogh Pál 

Határidő: 2022.03.03. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A határozatok a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 

32/2022. (II.24.) számú önkormányzati határozat a Hungast Vital Kft. az étkeztetési 

feladatok ellátásáért fizetendő díjak emelésére vonatkozó kezdeményezésének 

elbírálásáról 

 

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, az Önkormányzat vagyonáról és a 



vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2021 (X. 8.) rendelet 19. §-a, továbbá a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141.§-a alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a közétkeztetési feladatok ellátásáért fizetendő árak emelésére 

vonatkozóan a Hungast Vital Kft.  által előterjesztett javaslatot a Felek között 

2021. január 29. napján létrejött közbeszerzési szerződés 5.3. pontjában rögzített 

mértékig ismeri el, azaz a KSH közölt inflációs adatok által – rezsiköltség: általános 

inflációs ráta 5,1% erejéig; nyersanyag-norma: élelmiszer árindex 8% - szerinti 

szolgáltatási egységár emelést 2022. január 1. napjától. 

 

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

Hungast Vital Kft-t és a szükséges szerződés módosítást írja alá. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2022. február 28. 

Végrehajtásban közreműködik: Pénzügyi Osztály 
 

A Hungast Vital Kft.-t tájékoztatása megtörtént. A szerződés módosítására a szerződés-

tervezetet megküldték aláírásra. 

33/2022 (II.24.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 

finanszírozási tervének jóváhagyásáról 

 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. által benyújtott 

Üzleti terv alapján a kért 30 millió forintos támogatást a 2022. évre vonatkozóan 

jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, a jelen döntésnek megfelelő összeggel a 2022. 

évi költségvetési rendeletben szerepeltesse. 

   

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2022. március 15.  

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Főosztály, Dr.Tóth Ibolya aljegyző 

Végrehajtásról jelentést tesz: Dr.Tóth Ibolya aljegyző 
 

A határozat szerinti kötelezettségvállalás fedezete Pomáz Város Önkormányzatának 

2022. évi költségvetési rendeletében szerepeltetésre került. 

34/2022 (II.24.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 

2021. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról  

 

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

meghatározott hatáskörében eljárva, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (4) bekezdése, illetve 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének közművelődésről szóló 4/2000. (IV. 25.) 

rendeletének 8. § (2) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi szakmai 

beszámolóját - a határozat 1-5. melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja. 

 



      2.  Az intézménynek az 1. pont szerinti döntésről való tájékoztatásáról – jelen határozat 

megküldésével - a polgármester gondoskodik. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: február 28. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály    

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A döntésről az intézmény tájékoztatása a határozat megküldésével megtörtént. 

35/2022 (II.24.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 

2022-es munkatervének elfogadásáról  

 

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

meghatározott hatáskörében eljárva, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (4) bekezdése, illetve 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének közművelődésről szóló 4/2000. (IV. 25.) 

rendeletének 8. § (2) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzata a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi 

munkatervét - a határozat 1-4. melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja. 

 

      2.  Az intézménynek az 1. pont szerinti döntésről való tájékoztatásáról – jelen határozat 

megküldésével - a polgármester gondoskodik. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2022. február 28. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály    

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A döntésről az intézmény tájékoztatása a határozat megküldésével megtörtént. 

46/2022. (II. 24.) számú önkormányzati határozat a szavazatszámláló bizottságok 

tagjainak megválasztásáról 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 24. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Iroda 

vezetőjének javaslata alapján települési szinten a pomázi szavazatszámláló bizottságok 

tagjává a határozat mellékletében foglalt választópolgárokat választja meg. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, mint a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy 

döntésének közzétételéről gondoskodjon 

 

Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző 

Határidő: 2022. február 26. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Dr. Balog Pál jegyző, a Helyi Választási Iroda 

Vezetője 

 

A döntés közzététele megtörtént. 


