


                                                              135/2022 (VI.30.) számú önkormányzati határozat melléklete 

  

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

 

278/2021. (XII.16.) számú önkormányzati határozata 

a körzetenkénti felosztás alapján kivethető adómérték megállapítás lehetőségeinek 

megvizsgálására 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. C. törvény 6. §-

ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában 

meghatározott 

feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2022. május 31-ig vizsgálja meg Pomáz város területén a 

vagyoni típusú adók –építmény- és telekadó- övezetenkénti differenciált adómérték 

bevezetésének szükségességét és amennyiben szükségesnek látja, tegyen javaslatot az 

övezetekre és a differenciált adómértékekre. 

 

Felelős: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

Határidő: 2022.május 31. 
Végrehajtásban közreműködik: Adóügyi Osztály 
Végrehajtásról jelentést tesz: Adóügyi Osztály 
 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a 32/2022(IV.21.) számú határozatában úgy döntött, 

hogy nem tartja szükségesnek Pomáz város területén a vagyoni típusú adók –építmény- 
és telekadó- övezetenkénti differenciált adómérték bevezetését. 

 

288/2021 (XII.16.) számú Önkormányzati határozata 

Pomáz Iparterület "Szente-tanya" – volt Óbuda Tsz terület vízellátására 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. és 13. pontjában rögzített feladatkörében eljárva 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület támogatja a Pomáz iparterület egy részét kiszolgáló, az Óbuda 

Tsz. által a "Szente-tanya" ellátására épített elavult és kis kapacitású vízhálózatát 

kiváltani hivatott új, az ipari igényeknek és műszaki előírásoknak megfelelő 

ivóvízhálózat kiépítését és annak a DMRV Zrt. részére történő átadását. A képviselő-

testület támogatása elsődlegesen a fejlesztéssel kapcsolatos szervezési, tervezési, 

engedélyeztetési és kivitelezési feladatoknak az átvállalására irányulhat azzal, hogy a 

beruházás anyagi terheit elsődlegesen az azt majdan használó ingatlanok 

tulajdonosainak kell viselniük. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az új 

hálózat kiépítését tervező, egyben a jelenlegi hálózatot tulajdonló Derby 2000 Kft.-vel, 

a jelenlegi vízhálózatnak a tervezett beruházás megvalósulásáig történő üzemeltetéséről. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti támogatást 

megajánlva folytasson tárgyalásokat az új hálózat kiépítését célzó együttműködés 

kialakítása céljából a Derby 2000 Kft-vel, valamint a hálózatfejlesztésben érdekelt 

ingatlanok tulajdonosaival és vállalkozásokkal, és annak eredményéről tájékoztassa a 

Képviselő-testületet. 



 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2022. május 31. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
 

2022. június 11-én egyeztető tárgyalás folyattak a vízhálózat kiépítésével kapcsolatban, 

amely vonatkozásában víziközmű-társulás létrehozását kezdeményezik a résztvevők. (A 

1995. évi LVII. törvény 38. § A víziközmű társulat közfeladatként kizárólag a település, 

vagy több település esetén az együttesen ellátható települések belterületi, illetve lakott 

területi részének közműves vízellátását, szennyvízelvezetését, szennyvíztisztítását, a 

belterületi vízrendezést és csapadékvíz-gazdálkodást szolgáló vízilétesítményeket hoz 

létre, illetve fejleszt. A víziközmű társulat az e törvényben meghatározott közfeladatán és 

az ahhoz kapcsolódó helyreállítási munkákon kívül egyéb tevékenységet nem végezhet.) - 

így a hatósági eljárás eredményét meg kell várni, hogy a jogszabállyal ellentétben 

engedélyezik-e a víziközmű társulás létrehozását ebben a formában és helyen. A határozat 

határidejét meghosszabbítani szükséges 2022.12.31-re. 

289/2021 (XII.16.) számú Önkormányzati határozata 

három fa helyi védelem alá helyezési eljárásának megindításáról 

 

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 természet védelméről 

szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 22 – 27. §-ai alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Bizottság javaslata alapján az alábbi 3 fa 

 

- Szutter János út melletti 298/21 helyrajzi számú (a földhivatali nyilvántartás szerint Susnyár 

út 4.) ingatlanon található fehér fűz (Salix alba), 

- Balogh Ádám utca 10., 829/1 helyrajzi számú (a földhivatali nyilvántartás szerint cím nélküli) 

ingatlanon található szelídgesztenye (Castanea sativa), 

- Gesztenyés utca 8., 836 helyrajzi számú (a földhivatali nyilvántartás szerint Gesztenyés utca 

6.) ingatlanon található szelídgesztenye (Castanea sativa) 

  

helyi védelem alá helyezésével kapcsolatos eljárás elindításának érdekében keresse fel a terület 

tulajdonosait és folytasson le egyeztető tárgyalásokat. 

 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző  

Határidő: 2022. május 31. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

Az ingatlantulajdonosok a fák védelem alá helyezését indokolatlannak találják, azzal 

nem értenek egyet. A határozat hatályon kívül helyezése szükséges. 

 

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 legalább heti 2 alkalommal 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: 2022.05.20. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály, 

Pénzügyi Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

A megállapodás aláírása megtörtént. A határozatban hivatkozott egészségügyi 

szolgáltatás további biztosításához szükséges engedélyeztetési eljárás folyamatban van, a 

közreműködői szerződés aláírása megtörtént. 

Z-45/2022(II.24.) számú önkormányzati határozata a Pomáz, zártkert 10277 helyrajzi 

számú kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan értékesítéséhez a tulajdonosi 

döntés meghozataláról 

 

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

meghatározott határkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107. § és 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra, az Önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2021 (X. 8.) rendelet 9-10. § alapján 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 10277 helyrajzi számú 213 m2-

es Lke-5 övezeti besorolású 1/1 önkormányzati tulajdonban lévő kivett saját 

használatú út művelési ágú ingatlanra, a szomszédos ingatlan tulajdonosa Bokros 

József pomázi lakos 500.000.- forintos vételi ajánlatát nem fogadja el, az ingatlant 

1.500.000 Ft azaz másfélmillió forint minimáláron kívánja értékesíteni.  

 

2. A Képviselő-testület – amennyiben a Vevő az 1. pontban rögzített ellenajánlatot 

elfogadja – az ingatlant az önkormányzati üzleti vagyoni körébe sorolja át 

(forgalomképessé minősíti) és értékesítésre jelöli ki, továbbá felhatalmazza a 



polgármestert, hogy az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést Bokros 

Józseffel megkösse.  

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételi 

szerződést megkösse. 

 

Felelős: Leidinger István Polgármester,  

Határidő: 2022.05.31. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

Az ingatlan adásvételi szerződés megkötése megtörtént. A tulajdonosváltozást az 

ingatlan-nyilvántartási hatóság bejegyezte. 

62/2022 (III.24.) számú önkormányzati határozat a Pomáz HÉV állomásnál nyilvános 

illemhely kialakításáról 

 

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

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 107. §-ban foglaltakra, továbbá a Pomáz Város 

Önkormányzat Szervezési és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015 (IV.8.) számú 

önkormányzati rendelet 9. számú függelékét képező beszerzési szabályzat 16. pontjára 

tekintettel az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomáz belterület 2728/14 hrsz-ú 

területet HÉV állomási szaniterkonténer elhelyezésére alkalmasnak tartja. 

 

2. A Képviselő-testület a Pomáz belterület 2728/14 hrsz-ú terület tulajdonosának az 

ingatlanra vonatkozó térítésmentes területhasználati felajánlását HÉV állomási 

szaniterkonténer elhelyezése céljából elfogadja. 

 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy egy 20’ méretű és „osztott WC” elrendezésű 

szaniterkonténer típust kíván beszerezni, azt az elfogadott helyen felállítani, és üzembe 

helyezni nettó 4.995.934, - Ft+ÁFA, azaz bruttó 6.344.836, - Ft költséggel. 

 

4. A képviselő-testület a szaniterkonténer beszerzésére és üzembe helyezésére e határozat 

3. pontjában megjelölt összeget biztosítja, a Pomáz belterület 2988/24 hrsz-ú 

Önkormányzati saját tulajdonú ingatlan – Magyar Telekom NyRt. mobil bázisállomása 

– nem tervezett bérleti díjainak terhére. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen határozat 2. pontjában 

körül írt ingatlanra vonatkozó ingyenes területhasználati megállapodást az ingatlan 

tulajdonosával kösse meg. 

 

6. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozat 3. pontjában 

meghatározott méretű és elrendezésű szaniterkonténerre irányuló beszerzési eljárást 

folytassa le. 

 

7. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szaniterkonténer elhelyezéséhez 

szükséges, valamint közműbekötéseinek és működésbe helyezésének munkáira 

kivitelezőt válasszon ki, és a szükséges munkákat végeztesse el. 

 



8. A Képviselő-testület külön határozatban dönt a szaniterkonténer üzemeltetésének 

módjáról és annak fedezetéről, felkéri a Polgármestert, hogy erre vonatkozó 

előterjesztést készítse el. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: a 8. pont tekintetében: 2022. 05. 25. 

                 a többi pont tekintetében: 2022. 09. 30. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A konténer belső kialakításában történt változás miatt az áttervezésre került, a szerződés 

egyeztetés alatt. A konténer elhelyezését biztosító alépítmény és közmű bekötésekre 

(szükséges kapacitások biztosítása hosszabb előkészületeket igényelt) az árajánlat 

megérkezett a Pomáz Kft-től. A megrendelés és annak teljesítése megkezdődött. A 

határozat határidejét meghosszabbítani szükséges 2022.09.30-re. 

 

Z-67/2022(III.24.) számú önkormányzati határozat A Pomáz zártkert 10104 helyrajzi 

számú (kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület) ingatlan 

vonatkozásában a tulajdonosi döntés meghozatalára 

 

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

meghatározott határkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107. § és 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra, az Önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2021 (X. 8.) rendelet 9-10. § alapján 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomáz zártkert 10104 helyrajzi 

számú 3237 m2-es Üh-1 övezeti besorolású Pomáz Város Önkormányzata 

kizárólagos tulajdonát képező kivett zártkerti művelés alól kivett terület és 

gazdasági épület művelési ágú ingatlant értékesíti a Pomáz zártkert 9979 helyrajzi 

számú ingatlan tulajdonosainak azzal, hogy az ingatlan adásvétellel kapcsolatos 

valamennyi költséget a vevők viselnek. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban körül írt ingatlan vételárát 7.400.000, - Ft., azaz 

hétmillió-négyszázezer forint összegben határozza meg.  

 

3. A Képviselő-testület a 2. pontban körül írt vételár megfizetésére legfeljebb 12 hó 

részletfizetési kedvezményt ad, a vételár 50% feletti részére. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban körül írt 

ingatlanra vonatkozásában adásvételi szerződést aláírja. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételi 

szerződést megkösse. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester,  

Határidő: 2022.05.31. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

Az ingatlan használókkal az egyeztetések megkezdődtek, azok végleges formába öntése 

folyamatban. A határozat határidejét meghosszabbítani szükséges 2022.09.30-re. 

 

 



 

Z-94/2022 (IV.28.) számú Önkormányzati határozat  

a 2022. évi kátyúzási és padka-helyreállítási munkálatok vonatkozásában érkezett 

ajánlatok elbírálásáról 

 

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

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint az Mötv. 111. § 

(2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. április 1-én közzétett 

ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok alapján a 2022. évi kátyúzási és 

padka-helyreállítási munkálatok vonatkozásában kiírt beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja.  

 

2. A Képviselő-testület TUBI-HANI Kft. ajánlatát érvénytelennek nyílvánítja, 

mert az Ajánlati felhívás 3. pontjában megjelölt „Érvényes 

felelősségbiztosítással minden esetben szükséges rendelkezni!” minőségi és 

teljesítési feltételnek a hiánypótlási idő alatt sem tett eleget, valamint 

aránytalanul alacsony áron tett ajánlatot. 

 

3. A nyertes ajánlattevő: a Bola Kft. (2000 Szentendre, Rózsa utca 14.) 

    A nyertes ajánlat:  

- Az aszfaltos utak kátyúzása (melegaszfalt, 5 cm vastagság): bruttó 13970 

Ft/m2. 

- A javítás és a régi felület csatlakoztatására szolgáló, ún. Tenso szalag 

beépítése bruttó 1143 Ft/fm  

- Padka-helyreállítási munkálatok bruttó 2921 Ft/m2 

 

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

a nyertes ajánlattevővel az ajánlatban foglalt munkák elvégzésére vonatkozó 

vállalkozói szerződést kösse meg. 

 

5. A fedezet a 2022. évi költségvetés K334 Karbantartások, kis javítások 

előirányzata rovatán rendelkezésre áll. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: 2022. május 28. 

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, Pénzügyi 

Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A nyertes céggel a szerződés aláírásra került. A vállalkozás a keretszerződés alapján 

folyamatosan végzi az utcák kátyúzását.  

 

 

100/2022. (V.26.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 

2021.évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 

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 Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 

2021.évre vonatkozó éves beszámolóját a határozati javaslat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

 

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

megküldésével – a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2022.május 31. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

 

A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása a döntésről - a 

határozat megküldésével - megtörtént. 

 

101/2022. (V.26.) számú Önkormányzati határozat a Pomáz Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. 2021.évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 

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. 2021.évre vonatkozó éves beszámolóját a határozati 

javaslat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

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

megküldésével – a Pomáz Városfejlesztési, Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. 

ügyvezetőjét tájékoztassa. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2022.május 31. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Dr. Tóth Ibolya aljegyző 

 

A Pomázi Városfejlesztési, Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének 

tájékoztatása a döntésről - a határozat megküldésével - megtörtént. 

 

Z-106/2022. (V.26.) számú önkormányzati határozat „Munkagépek beszerzése” 

tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás közbenső döntésének 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. A Képviselő-testület a „Munkagépek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás során a 

Bíráló Bizottság által megfogalmazott döntési javaslatot és jelen határozat mellékletét 



képező Közbenső Döntést elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozat 1. pontja szerinti 

döntéssel összefüggésben gondoskodjon a közbeszerzési eljárást bonyolító tanácsadó 

tájékoztatásáról.  

 

 

Felelős:  2. pont tekintetében Leidinger István, polgármester   

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

Végrehajtásban közreműködik: GVC Szolgáltató és Tanácsadó Kft.    

     Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A közbelső döntés alapján a közbeszerzési eljárás lezárásra került. A hiánypótlási 

kötelezettség nem teljesítése miatt az egyik ajánlattevő kizárása került. A másik résztvevő 

a szerződéskötéshez szükséges hiánypótlásra lett felszólítva, amit a nyertes pályázó 

teljesített. 

 

107/2022. (V.26.) számú Önkormányzati határozat a Magyar Államkincstár 2021. évi 

ellenőrzési jelentés tájékoztatásáról 

 

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 tudomásul veszi a Magyar Államkincstári hatósági 

ellenőrzéshez kapcsolódó ellenőrzési jelentést. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Intézkedési terv elkészítésére 

és annak végrehajtására az Intézmények vezetőit kérje fel. 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2022. május 30. 

Végrehajtásban közreműködik: Pénzügyi Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Pénzügyi Osztály 

 
A Magyar Államkincstár a benyújtott intézkedési tervet elfogadta. 
 

110/2022(V.26.) számú önkormányzati határozatA 2022/2023 nevelési évben indítható 

óvodai csoportok számának meghatározásáról 

 

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

bekezdés b.) pontja, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CVC. törvény 83.§ (2) bekezdés 

d) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1.  A Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022/2023. nevelési évben 

indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg: 

a) a Pomázi Hétszínvirág Óvodában 8 csoport, 

b) a Napsugár Tagóvodában 3 csoport, 

c) a Mesevölgyi Tagóvodában 3 csoport, 

d) a Mesedombi Tagóvodában 3 csoport,  



e) a Mesevár Tagóvodában 5 csoport. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézménynek az 1. pont szerinti 

döntésről való tájékoztatásáról - jelen határozat megküldésével – gondoskodjon. 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2022. május 31. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

Az intézmény vezetőjének tájékoztatása a döntésről - a határozat megküldésével - 

megtörtént. 

 

116/2022 (V.26.) számú önkormányzati határozat A Sharks Ladies Cheerleader 

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 Sharks Ladies Cheerleader 

Sportegyesület (nyilvántartási száma: 08-02-0062656, székhely: 9011 Győr, Egysori út 

93. szervezet képviselő neve: Fertetics Andrea, adószáma: 18621257-1-08) részére 

100.000, -Ft támogatást nyújt. mely az általános tartalék terhére kerül kifizetésre. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti támogatás fedezetét a költségvetés általános 

tartalék K513 rovatról K512 támogatási rovatára történő átcsoportosítással biztosítja. 

 

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

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2. pont szerinti átcsoportosítást a Pomáz 

Város Önkormányzat 3/2022.(III.11) önkormányzati rendeletét soron következő 

módosításában szerepeltesse. 

 

 

Felelős:  3. pont vonatkozásában: Leidinger István Polgármester 

 4. pont vonatkozásában: Dr. Balogh Pál jegyző 

Határidő:  3. pont vonatkozásában 2022.06.05. 

  4. pont vonatkozásában adott 

Végrehajtásban közreműködik: Pénzügyi Osztály, Polgármesteri referens 

Végrehajtásról jelentést tesz:      Polgármesteri referens 

 

A támogatási szerződés aláírása megtörtént. 

 

117/2022 (V.26.) számú Önkormányzati határozat a Vár utca felújításával kapcsolatos 

beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és a bíráló bizottság tagjainak elfogadásáról 

 

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

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján, valamint Pomáz 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

5 / 2015. (IV.8.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi határozatot hozza: 



 

1. Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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, beszerzési eljárást folytat le „Pomáz, Vár utca 

felújítása” tárgyában  

 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti beszerzési eljáráshoz Bíráló Bizottságot hoz létre, 

amelynek személyi összetételét az alábbiak szerint határozza meg:  

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

• Pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Ádám Katalin Anna, pénzügyi 

osztály - osztályvezető 

• Beszerzés tárgya szerinti belső szakértelmet biztosító személy: Vincze István, 

városfejlesztési és városüzemeltetési osztály – osztályvezető 

• Beszerzés tárgya szerinti külső szakértelmet biztosító személy: Dr. Havasi 

Zoltán, okleveles építőmérnök 

 

2. A Képviselő-testület a „Pomáz Vár utca felújítása” tárgyú beszerzési eljáráshoz 

készült és jelen határozat mellékletét képező Ajánlattételi Felhívást elfogadja. 

 

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

intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Leidinger István polgármester 

Határidő:  2022. május 31.  

Végrehajtásban közreműködik:  Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz:  Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

A határozat tárgyáról új előterjesztés készült a 2022.06.30-i ülésen tárgyalja a 

Képviselő-testület. 

 

 


