


                                                              97/2022 (V.26.) számú önkormányzati határozat melléklete 

  

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

188/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozata 

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. 

 

Pomáz Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

hatáskörében és (6) bekezdése szellemében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

5. §-a valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 

107. §-a és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (IV. 25.) 

rendelet 8. § b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben egyetért a Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Bizottsággal abban, hogy a Pomáz belterület 3614 hrsz-ú kivett vízfolyás 

megnevezésű 50055 m2 területű (természetben Susnyár-patak) útügyi és vízügyi érintettséggel 

nem rendelkező területrészein az Erdő törvénynek és a HÉSZ-nek megfelelően rekreációs céllal 

pihenő terület kerüljön kialakításra. 

 

2. Képviselő-testület felkéri a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottságot, hogy az 1. 

pontban foglaltak megvalósítása érdekében a Vízügy és Erdészeti szakember véleményét 

kikérve, a Hivatal apparátusával egyeztetve tegyen részletes, kidolgozott javaslatot a további 

lépések vonatkozásában. 

 

Felelős: Nagy István bizottsági elnök 

Határidő: 2. pont tekintetében: 2022. április 30. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, 

        Gazdasági Főosztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság a 21/2022(IV.20.) számú bizottsági 

határozatában úgy döntött, hogy további informális egyeztetést tart szükségesnek Erdészeti 

szakember véleményét kikérve. 

70/2022 (IV.28.) 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 a Pomáz zártkert 9223/37 hrsz-ú kivett helyi közút ajándékként való 

elfogadásáról szóló 292/2021(XII.16.) számú határozat határidejét módosítja 2022.június 31-re. 

 

2. A Képviselő-testület a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 

pénzügyi, gazdálkodási feladatok közös ellátásáról szóló 64/2022 (III.24.) számú 

önkormányzati határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

 

„2. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. üzleti 

tervének jóváhagyásáról szóló 24/2022. (II.15.) számú önkormányzati határozatának 3. pontját 

hatályon kívül helyezi.” 

 

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

szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon. 

 



Felelős: Dr. Balogh Pál 

Határidő: 2022.05.05. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A határozatok a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 

72/2022. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat a Szociális Szolgáltatási Központ Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosításáról 

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

meghatározott határkörében, Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontjában rögzített irányítási jogkörében eljárva a jogalkotásról 

szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 9. § b) pontja és 10. § (5) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) d) pontja alapján az alábbi határozatot hozta: 

1. Pomáz Város Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal a 

Pomázi Szociális Szolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 

 

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

az intézmény vezetőjét és a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztályát - jelen határozat megküldésével - értesítse. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2022. április 29.       

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A döntésről az intézmény vezetője és a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztálya - jelen határozat megküldésével – értesítése megtörtént. 

73/2022 (IV.28.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-

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

módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadásáról (II. forduló) 

 

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

meghatározott hatáskörében 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 azzal, hogy a bizottsági 

struktúra átalakítását követően az alábbi bizottságok működjenek: 

 

• Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

• Szociális és Egészségügyi Bizottság 

• Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 

 

2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a bizottsági struktúra átalakítását követően az 

alábbi tanácsnoki pozíciók kerüljenek létrehozásra: 

 

• Városfejlesztési és Városüzemeltetési ügyekért felelős tanácsnok 

• Közbiztonsági ügyekért felelős tanácsnok 

• Pályázati forrásteremtésért felelős tanácsnok 

• Vagyongazdálkodási ügyekért felelős tanácsnok 

• Környezet- és természetvédelmi ügyekért felelős tanácsnok 

• Külkapcsolatokért felelős tanácsnok  

 



3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az SZMSZ módosítás tervezetét a 

szabályozási koncepció és jelen határozat alapján dolgozza ki, és terjessze azt a Képviselő-

testület soron következő munkaterv szerinti ülése elé.  

 

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: a Képviselő-testület soron következő munkaterv szerinti ülése  

Végrehajtásban közreműködik: dr. Balogh Pál jegyző, Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti 

Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 5/2015.(IV.8.) önkormányzati rendelet módosításának részletes kidolgozása és a felmerült 

kérdések megoldása folyamatban van. A módosító rendelet tervezetet a Polgármester, a 

munkaterv szerinti júniusi testületi-ülésen terjeszti elő. 

 

74/2022. (IV.28.) számú Önkormányzati határozat a gyermekek nyári napközbeni ellátásának 

módjával kapcsolatos döntés meghozataláról 

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

alapján meghatározott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1. 2022. július 4. – 2022. augusztus 12. között az Önkormányzat a pomázi iskolákban biztosítja 

Pomáz városában lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolai olyan 

tanulók napközbeni gyermekfelügyeletét, akik megfelelnek a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § (1) bekezdésében meghatározott 

feltételeknek. 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat saját forrásából biztosítja a szünidei 

ellátást és az Erzsébet tábor pályázatán nem nyújt be igényt. 

3. A nyári napközbeni gyermekfelügyelet térítési díját az Önkormányzat 7.000.-Ft/fő/hét 

összegben állapítja meg. A térítési díj mértékét a szünidei gyermekétkeztetésre jogosult 

gyermekek esetében csökkenteni kell a részükre ezen ellátás keretében térítésmentesen 

biztosításra kerülő ebéd díjával.  

4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a napközbeni gyermekfelügyelet lebonyolításához 

szükséges fedezet biztosítására az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének K513 tartalék 

rovata terhére 4.000.000.- Ft-ot különít el.  

 

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

Határidő: 4. pont vonatkozásában adott: 2022. április 30. 

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Főosztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Gazdasági Főosztály 

A napközbeni gyermekfelügyelet lebonyolításához szükséges fedezet az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének K513 tartalék rovata terhére történő elkülönítése megtörtént. 

75/2022 (IV.28.) számú önkormányzati határozat Az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2021. 

évi beszámolójának megismeréséről  

 

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

meghatározott hatáskörében eljárva, a tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése 

alapján az alábbi határozatot hozza: 



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

Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2021. évi beszámolóját. 

 

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

megküldésével – az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság parancsnokát tájékoztassa. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2022.05.05. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz:    Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A döntésről az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság parancsnokának tájékoztatása jelen 

határozat megküldésével megtörtént. 

76/2022 (IV.28.) számú önkormányzati határozat a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi 

beszámolójának megismeréséről 

 

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

meghatározott hatáskörében eljárva, a tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése 

alapján az alábbi határozatot hozza: 

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

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentendre 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi beszámolóját. 

 

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

megküldésével – a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokát tájékoztassa. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2022.05.05. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz:    Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 

A döntésről az a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokának tájékoztatása jelen 

határozat megküldésével megtörtént. 

77/2022 (IV.28.) számú önkormányzati határozat  

A Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2021. évi beszámolójának elfogadására 

 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti 

és Működési Szabályzata I/6.2. bekezdésében rögzített jogkörében az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-Testülete megismerte és elfogadja a Pomázi 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2021. évi beszámolóját. 

 

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

megküldésével – a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 2022.05.05. 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály 

 



A döntésről a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Elnökének tájékoztatása jelen határozat 

megküldésével megtörtént. 

78/2022 (IV.28.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Polgármesteri Hivatalban a 

2023/2024. évre vonatkozóan bérelt vonali internet és IP telefon szolgáltatás kötelezettség 

vállalásáról 

Pomáz Város Képviselő-testülete a 3/2022. (III.11.) számú az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

szóló rendelet 26.§ (2) bekezdésében rögzített jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a 

Pomázi Polgármesteri Hivatalrészére, bérelt vonali szimmetrikus 150/150 Mbps internet, 

voip valamint e-fax szolgáltatás biztosítására az ACE Telekom Kft.-vel 120.500, -

Ft+Áfa/hó díjért két év hűség idő vállalásával kössön szerződést. 

 

2. Az 1. pont szerinti kötelezettségvállalás fedezete 2022. évben a költségvetési rendelet K321 

informatikai szolgáltatások előirányzat rovaton a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére áll. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2023. és 2024. évre esedékes díjak fedezetét 

a 2023. valamint a 2024. évi költségvetési rendelet tervezetében a Polgármesteri hivatal 

előirányzatai közt szerepeltesse. 

 

Felelős: 3.pont vonatkozásában: dr. Balogh Pál jegyző  

Határidő: 2022. május 3. 

                  3. pont vonatkozásában: adott 

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály, Pénzügyi 

osztály  

Végrehajtásról jelentést tesz: Pénzügyi Osztály 

A szerződés aláírása megtörtént. 

79/2022(IV.28.) számú önkormányzati határozat a Pilis Dunakanyari Hírmondó 2022. április 1-

től, 2023. március 30-ig tartó időszakra 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. április 1-től, 2023. március 30-ig havi 83.000 Ft, összesen 996.000 Ft/év összegű 

hozzájárulás nyújtásához és az ezt tartalmazó támogatási megállapodás elfogadásához. 

 

2. A Pilis Dunakanyari Hírmondó 2022. április 1-től december 31-ig felmerülő támogatási 

költsége a Pomáz Város Önkormányzat 3/2022.(III.11) önkormányzati rendeletének 33. 

melléklete szerint a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások 16. pontjában szerepel. 

 

3. Felkéri a Polgármestert a Támogatási szerződés aláírására 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2023. évi költségvetés tervezésekor a határozat 

1. pontjába foglalt összeget tervezze be. 

 

 

Felelős:  3. pont vonatkozásában: Leidinger István Polgármester 

 4. pont vonatkozásában: Dr. Balogh Pál jegyző 

Határidő:  3. pont vonatkozásában 2022.04.29. 

  4. pont vonatkozásában adott 

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Főosztály, Polgármesteri referens 

Végrehajtásról jelentést tesz: Polgármesteri referens 

 

A Támogatási szerződés aláírása megtörtént. 



80/2022. (IV.28.) számú önkormányzati határozat a „Pomáz Közművelődéséért 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 Önkormányzata a Pomáz Közművelődéséért díj 2022. évi adományozására 

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. május 3. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály    

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A felhívás közzététele megtörtént, a beérkezett javaslatokról szóló előterjesztés jelen Képviselő-

testületi ülés napirendjén szerepel. 

81/2022. (IV.28.) számú önkormányzati határozat a „Közszolgálati 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 Önkormányzata a Közszolgálati 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. április 29. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály    

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A felhívás közzététele megtörtént, a beérkezett javaslatokról szóló előterjesztés jelen Képviselő-

testületi ülés napirendjén szerepel. 

82/2022. (IV.28.) számú önkormányzati határozat a „Egészségügyért 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 Önkormányzata az Egészségügyért 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. április 29. 



A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály    

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A felhívás közzététele megtörtént, a beérkezett javaslatokról szóló előterjesztés jelen Képviselő-

testületi ülés napirendjén szerepel. 

Z-89/2022 (IV.28.) számú önkormányzati határozat A civil szervezetek támogatására beérkezett 

pályázatokat elbíráló Értékelő Bizottság megalakulásáról és a tagok megválasztásáról 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 57. § (3) bekezdése, valamint Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 24/2021(XI.26.) önkormányzati rendelete 

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

  

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására beérkezett 

pályázatok részletes szakmai bírálatának elvégzésére megalakítja az alábbi Értékelő 

Bizottságot:  

 

Bizottsági elnök (önkormányzati képviselő) 1: Dr.Siklódi Csilla képviselő 

Önkormányzati képviselő tag 2: Kiss László képviselő 

Önkormányzati képviselő tag 3: Nagy István képviselő 

Nem képviselő tag 1: Puskás Aurél 

Nem képviselő tag 2: Shiffer András 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a megalakuló a civil szervezetek támogatására beérkezett 

pályázatokat elbíráló Értékelő Bizottságot, hogy a civil szervezetek támogatásának rendjéről 

szóló 24/2021(XI.26.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése alapján végezze el a 

beérkezett pályázatok szakmai értékelését. Az Értékelő Bizottság megbízatása megszűnik a 

Képviselő-testület támogatási döntésének meghozatalát követő napon. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok elsődleges formai, tartalmi és 

jogi megfelelőségi vizsgálatának megállapításait, valamint az Értékelő Bizottság által készített 

szakmai értékelést terjessze a Képviselő-testület elé a soron következő rendkívüli képviselő-

testületi ülésen. 

 

Felelős: 2. pont vonatkozásában: a civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatokat elbíráló 

Értékelő Bizottság 

              3. pont vonatkozásában: Leidinger István polgármester              

Határidő: 2. pont vonatkozásában: 2022. 05.02. 

                  3. pont vonatkozásában: a soron következő rendkívüli képviselő-testületi ülés 

Végrehajtásban közreműködik: Polgármesteri referens 

Végrehajtásról jelentést tesz:      Polgármesteri referens 

 

Az Értékelő Bizottság megalakult, ülése lezajlott, a civil támogatások Képviselő-testület általi 

odaítélése megtörtént. 

Z-91/2022. (IV.28.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Város Önkormányzat 

tulajdonában álló Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. ügyvezetői 

tisztség betöltésére 

 

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 tudomásul veszi, hogy a Potzta Béla úr a 

Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. ügyvezetői posztját a Z-44/2022. 

(II.24.) önkormányzati határozatban meghatározott időintervallumban ellátni nem tudja, de 



2022. április 09. napjától 2022. július 08.napjáig az ügyvezetést vállalja. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Felek jogviszonyát 2022. 

április 09. napjától 2022. július 08. napjáig terjedő időszakra a határozat melléklete szerinti 

szerződés szabályozza. 

 

3. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2022.május 05. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Dr. Tóth Ibolya aljegyző  

 

A megbízási szerződés aláírása megtörtént. 

 

Z-93/2022 (IV.28.) számú önkormányzati határozat a Pomáz Város Önkormányzat és a 

Dászkálovics-Czakó-Morvai ügyben folyamatban lévő per egyezséggel történő lezárásáról 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 107. §, foglalt hatáskörében eljárva, a Polgári perrendtartásról szóló 2016.évi 

CXXX. törvény 238-239.§-ában foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy elkötelezett a Daszkálovics 

Gézáné-Czakó György, mint felperesek és a Pomáz Város Önkormányzata és Fényes Zoltánné, 

mint alperesek között a Szentendrei Járásbíróság előtt 5.P.20.448/2021. ügyszámon 

folyamatban lévő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése iránt indított per mielőbbi lezárása 

iránt. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt cél elérése érdekében teendő konkrét lépéseket a 

hivatkozott perben kirendelt igazságügyi szakértő jelentésének ismeretében határozza meg. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pont szerinti szakértői vélemény 

ismeretében tegyen javaslatot a szükséges döntések meghozatalára.  

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2022.05.15. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

 

 A bíróság által kirendelt igazságügyi földmérési szakértői vélemény megismeréséről szóló 

előterjesztés jelen testületi-ülés napirendjén szerepel. 

 

95/2022. (V. 04.) számú önkormányzati határozata 

 Pomáz Város Önkormányzata és az „URBS PRO PATIENTE “Egészségügyi Fejlesztő és 

Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejövő használati megállapodás közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 22/2022. (II. 15.) számú önkormányzati 

határozat módosításáról 

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 Képviselő-testülete a Pomáz Város Önkormányzata és az „URBS PRO 

PATIENTE “Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. között 

létrejövő használati megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 

22/2022. (II. 15.) számú önkormányzati határozat (a továbbiakban: Határozat) 3. pontja 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



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

laboratóriumi mintavétel lehetőségét Pomázon legalább heti 2 alkalommal biztosítani 

szükséges”. 

2. A Képviselő-testület a Határozat végrehajtásának határidejét 2022. május 20. napjára 

módosítja. 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

Határidő: 2022. május 06. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály, 

Pénzügyi Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A határozat egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 
 

 


