


                                                             70/2022 (IV.28.) számú önkormányzati határozat melléklete 

  

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

 209/2021. (IX.30.) számú önkormányzati határozata a 2022. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról, illetve a 

szükséges ösztöndíj fedezetének meghatározásáról 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 

juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 

18.§ (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális 

helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására létrehozott 2022. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat fordulójához és felhatalmazza a 

polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

2. A Képviselő-testület a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat során adandó támogatás keretösszegeként 2 millió Ft-ot biztosít a 

2022-es költségvetés terhére. Felkéri a jegyzőt, hogy a jelen döntés fedezetét a 2022. 

évi költségvetési rendelet tervezetében szerepeltesse. 

Felelős: 

1. pont vonatkozásában - Leidinger István Polgármester 

2. pont vonatkozásában - dr. Balogh Pál Jegyző 

Határidő: 

1. pont vonatkozásában - 2021. szeptember 30. 

2. pont vonatkozásában - 2022. március 31. 

A határozat végrehajtásban közreműködik: 

Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

Pénzügyi Osztály 

A határozat végrehajtásról jelentést tesz: 

1. pont vonatkozásában - Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

2. pont vonatkozásában - Pénzügyi Osztály 

A csatlakozási nyilatkozat aláírása megtörtént, a 2 millió Ft a 2022. évi költségvetési 

rendeletbe beépítésre került. 

254/2021 (X.28.) számú Önkormányzati határozata 

az önkormányzat által végeztetett síkosság mentesítés során, a hatékonyabb és 

környezetkímélőbb szóróanyag beszerzésének és használatának előírásáról 

 

 

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, valamint a 220/2021 (IX. 30.) 

önkormányzati határozat alapján figyelemmel a települési köztisztaság és kerti hulladék 

égetésének helyi szabályairól szóló 12/2018. (IV. 19.) számú Pomáz Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 5. fejezetét, az alábbi határozatot hozza: 

 

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

Városüzemeltetési Kft-t, hogy a vele 2021. augusztus 15. napján kötött Feladatellátási 

szerződés 2.2.7. pontjában az Eseti feladatok ellátása alatt a kft. a téli síkosság elleni 

védelem megszervezése, végrehajtása során a téli síkosságmentesítés alkalmával az 



úttesten a betárolt útszóró sót használja fel azzal, hogy az alkalmanként kijuttatott klorid 

mennyisége 15 g/m2-t nem haladhatja meg, továbbá felhasznált klorid tartalmú anyag 

egy téli szezonban felhasználható maximális mennyisége a 300 g/m2-t nem haladhatja 

meg. 

 

2. A Képviselő-testület az úttesten kívül (járdák, parkok, terek stb.) kizárólag (a környezeti 

hőmérséklettől függően) Útkáli Progress vagy Útkáli Eco Plus környezetkímélő 

szóróanyagokat használatát írja elő. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Pomáz Kft-t. 

 

 

Felelős: 1-2. pontban: Pomáz Kft. 

3. pontban: Leidinger István polgármester  

Határidő 1-2. pontban: 2022. április 15. 

  3. pontban: 2021. november 08. 

Végrehajtásban közreműködik: Pomáz Kft. 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Pomáz Kft. 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
 

A Pomáz Kft. a téli síkosságmentesítési feladatait elvégezte. 
 

255/2021 (X.28.) számú önkormányzati határozata 
A Kevély és Opanke táncegyüttesek elhelyezése, próbatermi problémáik megoldása 

ügyében tett sürgősségi indítványról 

 

Pomáz Város Képviselő-testülete a Kevély és Opanke táncegyüttesek elhelyezése ügyében tett 

sürgősségi indítvány ügyében a következő döntéseket hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy legkésőbb 2022. 

szeptembertől megfelelő próbateremhez juttatja a Kevély és Opanke táncegyütteseket. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy kérjen be árajánlatot a Pomázi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságtól a 

Kft. tulajdonában lévő Beniczky utca 35. szám alatti egyik különálló, Goethe közre 

önálló bejárattal rendelkező 293 nm-es épületrész felújítására, rendeltetésmód 

változatására és a helyiségek bérleti konstrukciójának megvalósítására. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Pomáz Kft árajánlatát terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2022. március 31. 

Végrehajtásban közreműködik: Pomáz Kft. 

                                                       Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Pomáz Kft. 

                                                  Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A Kevély és Opanke táncegyüttesek elhelyezése, próbatermi problémáik megoldásáról 

szóló előterjesztés a 2022.04.28-i testületi ülés napirendjén szerepel. 



270/2021(XI.25.) számú önkormányzati határozata 

a „Pomáz Város Önkormányzatához bejelentett lakossági forgalomtechnikai kérdések 

felülvizsgálatának elkészítése” tárgyú forgalomtechnikai kiviteli terv elfogadásáról 

 

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

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pont, valamint a 

közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 12. és 13. §-ával összhangban a közúti 

közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelettel és az utak 

forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM 

rendelettel az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rozsiné Lukács Linda E.V. 

által „Pomáz Város Önkormányzatához bejelentett lakossági forgalomtechnikai 

kérdések felülvizsgálatának elkészítése” tárgyú forgalomtechnikai kiviteli tervet 

az alábbi tartalommal fogadja el: 

 

a. A Honfoglalás útja - Kadarka utca csomópont tükör kihelyezése 

vonatkozásában a 1. számú tervezői változat kerül elfogadásra. 

 

b. A Damjanich utca – Balogh Ádám utca csomóponthoz a tükör kihelyezésére 

vonatkozó tervezői javaslatot elfogadja. 

 

c. A Budakalászi út – Bajcsy Zsilinszky utca csomópont tükör kihelyezésére 

vonatkozó tervezői javaslatot elfogadja. 

 

d. A Huszár utca – Tél utca csomópont tükör kihelyezése vonatkozásában: 

 

i. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a tervező 

javaslatát, vagyis a forgalomtechnikai tükör kihelyezése helyett az 

útburkolati jelek felfestésével a kanyarodó irány sávtartásának elősegítésével, 

"Sebességkorlátozás (40 km/h)" tábla megismétlésével a Kartal utca utáni 

szakaszon és a meglévő fák gallyazásával kívánja a közlekedési problémát 

megoldani.  

ii. A Képviselő-testület a szakértő jelenlétével megtartandó lakossági fórumon 

kívánja kikérni a lakosság véleményét, melyet követően további új 

javaslatokat kér a csomópont helyzetének javítására. 

 

e. A Tél utca – Boglárka utca csomópont forgalmi tükör kihelyezésére vonatkozó 

tervezői javaslatot elfogadja. 

 

f. Az Orgona utca – forgalomlassítására vonatkozó tervezői javaslatot elfogadja.  

 

g. A Boglárka utca forgalomlassítására vonatkozóan a Képviselő-testület a 

lakosság tájékoztatása és véleményezése után hozza meg a döntését. 

 

h. A Bajcsy-Zsilinszky utca forgalomlassítására vonatkozó tervezői javaslatot 

elfogadja. 

 

i. A Dózsa György utca forgalomlassítására vonatkozó tervezői javaslatot 

elfogadja. 

 

j. A Képviselő-testület a Rózsa és Szamóca utcákra vonatkozó döntését a 

lakosság tájékoztatása és véleményezése után hozza meg. 

 



k. A Panoráma út „Motorkerékpárral behajtani tilos” tábla kihelyezésére 

vonatkozó tervezői javaslatot elfogadja. 

 

l. Fáy András utca „Várakozni tilos” tábla kihelyezésére vonatkozó tervezői 

javaslatot elfogadja. 

 

m. A Napsugár Óvoda előtt a „Megállni tilos” tábla kihelyezésére vonatkozó 

tervezői javaslatot nem fogadja el. 

 

n. A Szegfű és az Ősz utcák vonatkozásában a vonali „Súlykorlátozás (3,5 t)” 

táblák kihelyezésére tett tervezői javaslatot elfogadja. 

 

o. A Plébánia utca vonali súlykorlátozás (5,5 t) táblák kihelyezésére vonatkozó 

tervezői javaslatot elfogadja. 

 

p. A Katona Sándor – Erkel Ferenc és Verdi utcák egyirányúsítására vonatkozóan a 

Képviselő-testület a lakosság tájékoztatása és véleményezése után hozza meg a 

döntését. 

 

q. A Goethe utca egyirányúsítására vonatkozó tervezői javaslatot elfogadja. 

 

r. A Beniczky utca – Goethe utca csomópont tükör kihelyezése vonatkozóan a 

tervezői javaslatot nem fogadja el. 

 

s. A Plébánia-Sport-Kisrét utcák egyirányúsítására vonatkozó 1. számú tervezői 

javaslatot fogadja el. 

 

t. A Vujicsics tér forgalomtechnikai felülvizsgálatára vonatkozó 5. számú 

tervezői változatot fogadja el. 

 

2. A Képviselő-testülete felkéri a Vállalkozót, hogy határozat 1. pontjában meghozott 

döntéseket a forgalomtechnikai felülvizsgálat dokumentációba vezesse át és a 

végleges forgalomtechnikai kiviteli tervet nyújtsa be a Pomázi Polgármesteri 

Hivatalnak.  

 

3. A Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a végleges 

forgalomtechnikai tervben megfogalmazott intézkedések végrehajtásáról. 

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2022.03.31. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A végleges forgalomtechnikai tervben megfogalmazott intézkedésekre vonatkozó 

szerződés egyeztetés alatt van, várható aláírása április 26. körül megtörténik. 

283/2021(XII.16.) számú önkormányzati határozata 

a Pilis Dunakanyari Hírmondó 2022. évi támogatási megállapodásának elfogadásáról 

 

 

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 Pilis Dunakanyari 

Hírmondó részére 2022. évre havi bruttó 83.000 Ft, összesen bruttó 996.000 Ft/év összegű 

hozzájárulás nyújtásához az alábbiak szerint: 

 

a) a támogatási szerződést a 2022. első negyedévre kell megkötni, 

b) a szerződésben a támogatottnak vállalnia kell, hogy a lap főszerkesztője nyújtson be 

terjesztési tervet, átláthatóan történjen a terjesztése az újságnak Pomáz Városában és a 

főszerkesztő minden hónapban lapindításkor keresse fel az illetékes személyt, hogy milyen 

tartalom kerüljön be az újságba Pomáz vonatkozásában, 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságot, hogy 

vizsgálja felül az 1.b) pontban vállalt kötelezettségek teljesülését és ennek 

függvényében tegyen javaslatot a támogatási szerződés meghosszabbítására. 

 

3.  A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az 1. negyedévre szóló Támogatási 

megállapodás aláírására, valamint a Bizottság 2. pont szerinti javaslatának 

függvényében gondoskodjon a szerződés 2022. december 31. napjáig történő 

meghosszabbításáról. 

 

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

határozat 1. pontjába foglalt összeget tervezze be. 

 

 

Felelős: 2. pont vonatkozásában dr. Siklódi Csilla Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke 

 3. pont vonatkozásában Leidinger István Polgármester 

 4.pont vonatkozásában: Dr.Balogh Pál jegyző 
Határidő:  

 az 1. negyedévi támogatási szerződés aláírása: 2021. december 31. 

 a 2. pont szerinti javaslat megtétele 2022. március 31. 

 a 4. pont vonatkozásában: adott 

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Főosztály, Aljegyző 

Végrehajtásról jelentést tesz: Gazdasági Főosztály 

 

A szerződés meghosszabbításáról szóló előterjesztés a 2022.04.28-i testületi ülés 

napirendjén szerepel. 

292/2021(XII.16.) számú Önkormányzati határozata 

a Pomáz zártkert 9223/37 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 18/2021 (X. 8.) rendelet 19. § alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kialakuló Pomáz zártkert 

9223/37 hrsz-ú 37 m2 nagyságú kivett helyi közút megnevezésű ingatlant Koncz Dávid 

Máté 2013 Pomáz, Reményik Sándor utca 9. szám alatti lakosoktól ajándékként 

elfogadja, az ajándékozással kapcsolatos ügyvédi és ingatlan nyilvántartásba való 

bejegyzési költségeket vállalja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ajándékozási szerződés 

aláírásáról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásáról a gondoskodjon. 

 

besiagi
Kiemelés



3. A Képviselő-testület a kialakuló Pomáz zártkert 9223/37 hrsz-ú 37 m2 nagyságú 

kivett helyi közút megnevezésű ingatlant forgalomképtelen törzsvagyonba helyezi. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2022.03.31. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
 

Az ajándékozási szerződés aláírása megtörtént, a földhivatali eljárás még folyamatban 

van, a határozat határidejének meghosszabbítása szüksége 2022.június 30-ig. 

295/2021(XII.16.) számú önkormányzati határozata 

a Pomáz belterület 1167/2 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 18/2021 (X. 8.) rendelet 19. § alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kialakuló Pomáz belterület 

1167/2 hrsz-ú 272 m2 nagyságú kivett helyi közút megnevezésű ingatlant Klembucz 

Istvánné 6771 Szeged-Szőreg, Makai út 34. szám alatti lakosoktól ajándékként 

elfogadja, az ajándékozással kapcsolatos ügyvédi és ingatlan nyilvántartásba való 

bejegyzési költségeket vállalja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ajándékozási szerződés 

aláírásáról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásáról a gondoskodjon. 

 

3. A Képviselő-testület a kialakuló Pomáz zártkert 1167/2 hrsz-ú 272 m2 nagyságú 

kivett helyi közút megnevezésű ingatlant forgalomképtelen törzsvagyonba helyezi. 

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2022.03.31. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
 

Az ajándékozási szerződés aláírása megtörtént, a földhivatali eljárás lezárult. 

8/2022. (I. 27.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 

2022. évi beiratkozási időpontjának meghatározásáról  

 

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 2022/2023. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját az alábbiak szerint 

határozza meg: 

2022. április 25. – 2022. április 26.  

 

besiagi
Kiemelés



2. Pomáz Város Önkormányzat legkésőbb 2022. március 24-ig az óvodai 

beiratkozás rendjéről hirdetményt tesz közzé honlapján, illetve helyben szokásos 

módon.  

 

3. A bölcsődei felvétel rendjéről az Intézményvezető bocsájt ki tájékoztatót.  

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

    Szalontai Katalin Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Intézményvezető 

Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2022. február 15. 

       2. pont vonatkozásában: 2022. március 24. 

A határozat végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

Az óvodai beiratkozás rendjéről szóló hirdetmény Pomáz Város honlapján közzétételre 

került. 

22/2022. (II.15.) számú önkormányzati határozata a Pomáz Város Önkormányzata és az 

„URBS PRO PATIENTE “Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit 

Kft. között létrejövő használati megállapodás közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséről 

 

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

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Pomáz 

Város Önkormányzat, mint Használatba adó és a „URBS PRO PATIENTE” Közhasznú 

Nonprofit Kft. (igazgatási telephelye: 2011 Budakalász, Martinovics utca 13.),mint 

Használó között a 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 21. szám alatti Körzeti Orvosi 

Rendelő emeleti bal oldali 20.70m2 nagyságú, 3 helyiséget magában foglaló 

helyiségcsoportok ingyenes használatba adása tárgyában 2021. március 30.napján 

kötött használati megállapodás 2022. február 01. napjával közös megegyezéssel 

megszűnjön, és az erre vonatkozó, a határozat mellékletét képező megállapodást 

jóváhagyja. 

 

2. Az 1. pont szerinti megállapodás aláírásáról a Polgármester gondoskodik.  

 

3. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a laboratóriumi 

mintavétel lehetőségét Pomázon heti 3 alkalommal továbbra is biztosítani szükséges. 

 

4. A 3. pont szerinti feladat megszervezése érdekében eddig megtett polgármesteri 

intézkedéseket megismerte és jóváhagyja, és felkéri a Polgármestert, hogy az 

hivatkozott egészségügyi szolgáltatás további biztosításához szükséges 

jognyilatkozatokat tegye meg, valamint a szükséges engedélyeztetési eljárásokat 

biztosítsa. 

 

5. A 3. pont szerinti feladok ellátásának fedezetét évi legfeljebb 2 millió forint összegben 

a 2022. évi költségvetés terhére biztosítani rendeli.  

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2022.04.01. 



A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály, 

Pénzügyi Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A megállapodás mindkét fél részéről aláírásra került, az egészségügyi szolgáltatás 

további biztosítása folyamatban van. 

26/2022 (II.15.) számú önkormányzati határozata 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 a Polgármestert, 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  

               

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 eljárás kiírásra került, a beszerzési eljárás eredményéről az összeg 

függvényében a hatáskör gyakorlója dönt. 

 



38/2022 (II.24.) 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. legfőbb szerveként a Kft. ügyvezetőjének a 

Felügyelőbizottság előzetes egyetértésével benyújtott, a Kft. könyvvizsgálójának 

személyére tett javaslatát elfogadja és a Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával a 

2022. évre, 600.000 Ft/év díjazással megbízza: a Béta-Audit Kft. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Pomáz Kft. ügyvezetőjét, hogy a jelen határozat 1. 

pontjában megnevezett könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - törvényi határidőn 

belül- kösse meg, és a könyvvizsgáló személyét a cégbíróságnak és az adóhatóságnak 

jelentse be. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen döntésnek megfelelő alapítói 

határozat írja alá, és azt az ügyvezető részére küldje meg. 

 

 

Felelős: a 2. pont vonatkozásában: a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató 

Kft. ügyvezető igazgatója 

              a 3. pont vonatkozásában: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2022. március 24. 
Végrehajtásban közreműködik: Dr.Tóth Ibolya aljegyző, Gazdasági Főosztály 
Végrehajtásról jelentést tesz: Dr.Tóth Ibolya aljegyző 
 

Az alapítói határozat aláírása megtörtént. 

39/2022 (II.24.) számú önkormányzati határozata Pomáz város 2021. évi környezeti 

állapotáról szóló tájékoztató elfogadására 

 

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

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 46. § (1) bekezdésének e) pontja alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomáz város 2021. évi környezeti 

állapotát elemző és értékelő tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

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

tájékoztató közzétételéről. 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2022. március 31. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, Titkársági, 

Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 



Pomáz város 2021. évi környezeti állapotáról szóló tájékoztató Pomáz Város honlapján 

közzétételre került. 

42/2022 (II.24.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Te Szedd! természetvédelmi 

akció megszervezéséről és támogatásáról 

 

 

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, valamint a környezetvédelmi 

alapról szóló 19/2020 (VIII.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Bizottság 5/2022(II.16.) számú bizottsági határozatában foglalt 

kezdeményezéssel egyetértve – támogatja a "Pomázi Te Szedd!" természetvédelmi 

akció megszervezését, és annak fedezetét 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint 

összegben a Környezetvédelmi Alap terhére biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Bizottság bevonásával intézkedjen az akció megszervezéséről és 

lebonyolításáról.  

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: 2022. március 31. 

Végrehajtásban közreműködik: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság, 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, Pénzügyi Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
 

A Pomázi Te Szedd! természetvédelmi akció lezajlott. 

Z-44/2022 (II.24.) számú önkormányzati határozata a Pomáz Kft. ügyvezetői tisztség 

betöltésére vonatkozó döntéshozatalról  

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 3:109. § (4) bekezdésében, 112. §-ában, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 

takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt hatáskörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

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

Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.  vezető tisztségviselői -ügyvezetői- tisztség 

betöltése tárgyában a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft., 

mint Megbízó és Potzta Béla, mint Megbízott között 2021. május 06. napján kötött 

megbízási szerződést a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal módosítva 

elfogadja. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2022. április 09. 



A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Főosztály 

                                                                              Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Gazdasági Főosztály 

A Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. ügyvezetői tisztség 

betöltéséről szóló előterjesztés a 2022.04.28-i testületi ülés napirendjén szerepel. 

47/2022 (III.10.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Civil Szövetség 

pályázatának benyújtásához ingyenes használatba adásra vonatkozó megállapodás 

megkötéséről 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata elviekben támogatja, hogy a kizárólagos tulajdonát 

képező Pomáz, belterületi 29 hrsz. kivett, lakóház, udvar megjelölésű, természetben 

2013 Pomáz, Hősök tere 2. szám alatt található 917 m2 nagyságú ingatlan és a rajta lévő 

82 m2 nagyságú épületre vonatkozóan, a Pomázi Civil Szövetség pályázatot nyújtson 

be, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez, a „Civil közösségi tevékenységek és 

feltételeinek támogatására”. 

 

2. A pályázat sikere érdekében az Önkormányzat jóváhagyja a határozat mellékletét 

képező, az 1. pontban körülírt ingatlannak az egyesület részére történő ingyenes 

használatba adásra vonatkozó megállapodást.  

 

3. A 2. pont szerinti megállapodás és a hozzájáruló nyilatkozat aláírásáról a polgármester 

gondoskodik. 

 

 

Felelős:  Leidinger István polgármester  

Határidő:  3. pont esetében: 2022. március 11. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A hozzájáruló nyilatkozat aláírása megtörtént. 

 

48/2022 (III.10.) számú önkormányzati határozata a Budakalász „fél-elkerülő” út 

megvalósítása érdekében történő Településszerkezeti Terv és HÉSZ módosítással 

kapcsolatos módosított településrendezési és településtervezési szerződések 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 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 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. A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat 1. mellékletét képező, Pomáz Város 

Önkormányzata, a NIF Zrt., a Pestterv Kft. mint szerződő felek között létrejövő, a 1112. 

sz. főút és a Céhmester utcai ipartelep bekötő útjának körforgalmi csomóponttá történő 

átalakítására és a projekt megvalósításához kapcsolódó vállalásokra irányuló 

Településrendezési és településtervezési szerződést, azon pontjainak kivételével, 



amelyek a beszerzési eljárásban létrejött ajánlattételi felhívás 4, 7, 10.12 és 10.4 

pontjaiba ütköznek. 

 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat 2. mellékletét képező, Pomáz Város 

Önkormányzata, a NIF Zrt., az UVATERV Zrt., és a Pestterv Kft. mint szerződő felek 

között létrejövő Budakalász-Pomáz elkerülő út (11. számú főút és 1111. számú főút 

közötti szakasz) megvalósításával kapcsolatos Településtervezési szerződést, azon 

pontjainak kivételével, amelyek a beszerzési eljárásban létrejött ajánlattételi felhívás 4, 

7, 10.12 és 10.4 pontjaiba ütköznek. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. és 2. pontokban nevesített szerződések 

aláírására. 
 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2022.03.11. 

Végrehajtásban közreműködik: Damokosné dr. Makara Edit 
Végrehajtásról jelentést tesz: Damokosné dr. Makara Edit 

 

A szerződések aláírása megtörtént. 

49/2022 (III.10.) számú önkormányzati határozata munkagépek beszerzése tárgyban 

kiírandó közbeszerzési eljárás bíráló bizottság tagjainak megválasztásáról és a 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról 

 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, tekintettel a közbeszerzésről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5.§ (1) bekezdés c. pontjában foglaltakra, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 

2. pontja és a 107.§ alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata, a Belügyminisztérium egyes 5000 fő feletti lakosságszámú 

településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozata 

alapján nyújtott, központi költségvetési támogatásból megvalósuló önkormányzati feladatok 

ellátása céljából, közbeszerzési eljárást folytat le „Munkagépek beszerzése” tárgyában a 

Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás keretében, két 

részre bontott beszerzési eljárással. 

 

2. A Képviselő-testület az 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 közbeszerző 

• Jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Tóth Ibolya, aljegyző 

• Pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Ádám Katalin Anna, pénzügyi osztály - 

osztályvezető 

• Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy: Vincze István, 

városfejlesztési és városüzemeltetési osztály - osztályvezető 

   

3. A Képviselő-testület a „Munkagépek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz készült és 

jelen határozat mellékletét képező Ajánlattételi Felhívást és Szerződéstervezetet elfogadja. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az eljárás lefolytatásához szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 



Felelős:  Leidinger István polgármester 

Határidő:  2022. március 18.  

Végrehajtásban közreműködik:  GVC Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A közbeszerzési eljárás kiírása megtörtént, az ajánlattételi felhívás megjelent a 

közbeszerzési értesítőben, az előzetes vitarendezés 2022. április 19. megválaszolásra 

került. 

Z-50/2022. (III. 10.) számú önkormányzati határozata 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 a 46/2022. (II. 24.) számú önkormányzati határozatban 

foglaltakon túl 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. március 12. 

 

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

Vezetője 

 

A döntés közzététele Pomáz Város honlapján megtörtént. 

53/2022 (III.24.) számú önkormányzati határozat a szociális feladatok ellátásáról szóló 

önkormányzati rendelet javaslat I. olvasatban történő megismeréséről 
 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) 

bekezdés b) pontjában, 26. §, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48 §, 56. § (1) 

bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, 132. 

§ (4) bekezdés d) és g) pontjában és a 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális feladatok ellátásáról szóló 

rendelet javaslatot I. olvasatban megismerte. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beérkező javaslatokkal módosított 

rendelet tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé a soron következő munkaterv 

szerinti áprilisi képviselő-testületi ülésen. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő munkaterv szerinti áprilisi ülése 



Végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz:     Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A szociális feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelettervezet jóváhagyásáról 

szóló előterjesztés a 2022.04.28-i testületi ülés napirendjén szerepel. 

54/2022 (III.24.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-

Bölcsőde óvodai körzethatárainak megállapítására a 2022/2023. nevelési évre 

vonatkozóan  

 
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 49.§ (3) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-

Bölcsőde óvodai körzethatárait a 2022/2023. nevelési évtől kezdődően a határozat 1.sz. 

mellékletének megfelelően határozza meg. 

 

2. Az óvodai körzethatárok módosításainak a KIR rendszerbe történő rögzítéséről – jelen 

határozat megküldésével – a jegyző gondoskodik. 

 

3. Az óvodai körzethatárok közzétételéről a polgármester gondoskodik. 

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

   dr. Balogh Pál Jegyző  

Határidő: 2. pont vonatkozásában: 2022. március 31. 

      3. pont vonatkozásában: 2022. március 31. 

A határozat végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 
 

Az óvodai körzethatárok módosításainak a KIR rendszerbe történő rögzítése és a 

közzététele megtörtént. 

55/2022. (III.24.) számú önkormányzati határozat a „Pomáz Közoktatásáért díj” 2022. 

évi adományozásra felhívás kiírásáról   

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 

illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami 

kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás és 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntetések alapításáról és 

adományozásáról szóló 30/2004. (IX. 08.) számú rendelete alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomáz Közoktatásáért díj 2022. 

évi odaítélésre vonatkozó felhívást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

 

2. A felhívás közzétételéről és a beérkező javaslatok kezeléséről a polgármester 

gondoskodik. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2022. március 28. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály    

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 
 



A Pomáz Közoktatásáért díj 2022. évi odaítélésre vonatkozó felhívás Pomáz Város 

honlapján közzététele megtörtént. 

56/2022 (III.24.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város Önkormányzatának 

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

önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadásáról 

 

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

meghatározott határkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti 

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

(továbbiakban: SZMSZ) módosítására irányuló szabályozási koncepciót elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szabályozási 

koncepció alapján az SZMSZ módosítás tervezetét dolgozza ki és terjessze azt 

jóváhagyásra a Képviselő-testület április havi munkaterv szerinti ülése elé. 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: a Képviselő-testület április havi munkaterv szerinti ülése  

Végrehajtásban közreműködik: dr. Balogh Pál jegyző  

Végrehajtásról jelentést tesz: dr. Balogh Pál jegyző 

 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

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

előterjesztés a 2022.04.28-i testületi ülés napirendjén szerepel. 

57/2022 (III.24.) számú határozat A Pomázi Futó Bajnokok Sportegyesület kérelmének 

támogatásáról  

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

meghatározott hatáskörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi 

CLXXXIX.  törvény 13. § (1) 15. pontjában foglalt feladatkörében az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Pomázi Futó Bajnokok S.E. 

Skanzenfutás, családi futófesztivál a szentendrei Skanzenben a Skanzen bérleti 

díjához 400.000, -Ft támogatást nyújt. 

 

2. Az 1. és a 2. pont szerinti támogatás összegét Pomáz Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésből biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

 Határidő: 2022 március 31. 

Végrehajtásban közreműködik: Pénzügyi Osztály, Polgármesteri Titkárság 

Végrehajtásról jelentést tesz:      Pénzügyi Osztály, Polgármesteri Titkárság  

 

A támogatási szerződés aláírása megtörtént. 



58/2022 (III.24.) számú önkormányzati határozat a Szentendrei Rendőrkapitányság 

Pomáz Város 2021. évi közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolójának 

elfogadásáról 

 

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

meghatározott hatáskörében eljárva, a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) 

bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 

Szentendrei Rendőrkapitányság vezetőjének Pomáz Város közbiztonsági 

helyzetéről szóló 2021. évi beszámolóját. 

 

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

határozat megküldésével – a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetőjét tájékoztassa. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2022.04.01. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

A döntésről a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetőjének tájékoztatása-a határozat 

megküldésével megtörtént. 

59/2022 (III.24.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Hétszínvirág Óvoda – 

Bölcsőde Mesevölgyi Tagóvoda fenntartói jogának a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház 

részére történő átadására irányuló kezdeményezés elbírálásáról 

 

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

Hétszínvirág Óvoda – Bölcsőde Mesevölgyi Tagóvoda fenntartói jogának a 

Hajdúdorogi Metropolitai Egyház részére történő átadását nem támogatja. 

 

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

Metropolitai Egyházat jelen határozat megküldésével tájékoztassa. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester  

Határidő: 2022. március 30. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály, 

                                                         dr. Tóth Ibolya aljegyző 

 Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály, 

 

A döntésről a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház tájékoztatása-a határozat 

megküldésével megtörtént. 

63/2022 (III.24.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város Önkormányzatának 

2022-ik évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról 

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

pontjában meghatározott határkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglaltakra, a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése és a Kbt. 43. § (2) a) pontja alapján az alábbi határozatot 

hozza: 



1) Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pomáz Város Önkormányzatának 

2022. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2022. évi 

Közbeszerzési Terv Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe való feltöltéséről. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2022. március 31. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály,  

       Pénzügyi Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
 

A közbeszerzési terv feltöltésre került az EKR felületre. 

64/2022 (III.24.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Város Önkormányzat 

tulajdonában álló gazdasági társaságok pénzügyi, gazdálkodási feladatok közös 

ellátásáról 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

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

Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. és a Pomázi Zenekastély 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjének nyilatkozataiban foglaltakat abban a tekintetben, 

miszerint a pénzügyi és gazdálkodási feladataik magas színvonalon történő ellátásának 

érdekében közösen együttműködni nem szándékoznak. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Pomáz Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2022. (II.15.) számú önkormányzati 

határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2022. április 10. 

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Főosztály, Dr.Tóth Ibolya aljegyző 

Végrehajtásról jelentést tesz:      Gazdasági Főosztály, Dr.Tóth Ibolya aljegyző 

A határozat egységes szerkezetbe foglalása – hatályon kívül helyezésének rögzítése – 

során megállapítást nyert, hogy a teljes 24/2022. (II.15.) számú önkormányzati 

határozatot hatályon kívül helyezésével, a határozatnak a Kft. üzleti tervének 

elfogadására vonatkozó rendelkezései, valamint a negyedévenkénti beszámolási 

kötelezettséget előíró rendelkezések is hatályon kívül helyezésre kerülnének, ezért teljes 

egészében nem szükséges hatályon kívül helyezni, csupán a 3. pontját, így a 64/2022 

(III.24.) számú önkormányzati határozat 2. pontjának módosítása szükséges. 

65/2022. (III.24) számú önkormányzati határozat a Pomázi Német Nemzetiségi Általános 

Iskola alapfeladat bővítésének véleményezéséről 

 

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

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 83.§ (4) bekezdésének b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 



 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Váci 

Tankerületi Központ TK/134/00714-1/2022. számú átszervezésre vonatkozó 

javaslatát, mely szerint a Német Nemzetiségi Általános Iskola bővítse az 

alapfeladatát SNI kategória felvételével, azaz a többi gyermekkel, tanulóval 

nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, ezen belül az 

egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek oktatását, nevelését.    

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Váci Tankerületi Központot 

jelen határozat megküldésével a döntéséről értesítse.  

 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2022. március 25.        

A határozat végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A döntésről a Váci Tankerületi Központ tájékoztatása-a határozat megküldésével 

megtörtént. 

 


