Pomáz Város
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JELENTÉs

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásárÓl' ...
es a x'et Ülés közöit történt fontosabb eseményekről

Pomáz Város

úgy határozott'
rmányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal

hogy:
-'
i

a 1 32I2O19 (lX. 1 8) sz91_ú_|r atár ozatát visszavonj a'
elfogadja a2988l28'
2) a Zsalu Kft.,mint 2988/28hrs'.-,iT iui"ioonosától ajándékként
a 2988128' hrsz'-ú
során
2gilV:zgvalamint a 298812L rrrsz-í iniatlan teterálarítása
az Önkormányzat tulajdonában állÓ
kivett magántulajdonú útból 69;' 4 ésáozzé4árul
ajándékozással kapcsolatos
3456 hrsz.-ú Út hozzácsatotasánoz. Hoziái1árul, az
költségeket vállalja'
ügyvédi és ;;g;tl"n- nyirvahiártasoa uajo bejegyzési
qándét<ózasi szerződést aláír1a és az
Felhatalmazza a Polgármest"rt,-r,ógy az
ai'Önt<ormányzatot teljes jogkörrel képviselje'
ingatlan-nyivantartasiét;aras
'oibn
Felelős: Leidinger lstván polgármester
Hámornyikné Csemeczki Z|ta főtanácsos
Határidő: azonnal

i

Földhivatalhoz'
A telekalakítás bejegyzése beadásra került az illetékes
9

szavazaltal ( egyhangúlag )
nkorm ányzatának Képviselőtestülete 11 igen
és a két Ülés között történt fontosabb
elfogadta a lejárt h atáridejű határozatok végrehajtásáról
eseményekról szÓl ó jelentést.
Felelős: Leidinger lstván polgármester
Határidő: azonnal
1

Pomáz Város

További intézkedést nem igényel'
158//2019. (Xl.29') sz. 9k. hetérqzet '

PomázVárosonkormányzatánakKépviselő-testülete11igenszavazatta.l.(egyhangúlag)
és a két ulés között történt
elfogadta a zárt lejárt határidejű határozátok_ueg'"hajtásáról
fontósabb eseményekről szóló jelentést'
Felelős: Leidinger lstván polgármester
Határidő: azonnal
További intézkedést nem igényel'
15

h

nkormányzatá nak Képviselőtestülete 11 igen
tájékoztatÓját.
elfogadta a P omázi Polgárőr Egyesü.let 2018' évi
Felólős: Leidinger lstván polgármester
Határidő: azonnal

Pomáz Város

szavazattal (egyhangúlag)

További intézkedést nem igényel'

1

160/20í9. (Xl.2Q.) sz. öK. határozat-'
11 igen szavazattal,(egyhangúlag)
Pomáz Város onkormányzatának Képviselő-testülete
2018' évi tűzvédelmi

elfogadta

a

Szentendró Hivatásos Tűzoltó- Parancsnókság

tevé-kenységérőlszóló beszámolóját'
Felelős: Leidinger lstván polgármester
Határidő: azonnal

További intézkedést nem igényel'
9.

n szavazattal (egyhangúlag)
kormányzatá nak Képviselőtestülete 1'1 ige
Pomáz Város
nka- Pilisszántő-, Pilisszentkereszt és Pomáz
szavazattal elfogadta a Budakal ász- Csobá
g2018' évi működéséről

1

a tűzoltósá
Önkormányzati Ön kéntes TűzoltÓ sága beszámolóját
polgármester
Felelős: Leidinger lstván
Határidő: azonnal

További intézkedést nem igényel'
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Pomáz Város

rm ányzatá nak Képviselő-testülete

11

ig en szavazattal (egyhangúlag)

Tűzoltóság ( 2013 Pomáz,Fáy András utca
úgy határozott, hogy azÖnkormá nyzati Önkéntes
leti jogának megszűnése miatt, érdemei
51.) közgyűlésébe delegált Kós a AnikÓt képvise
rmányzatán ak Képviselő- testÜlete az
elismerése mel lett felmenti. Po máz Yáros Önko
Pomáz Város
Pomáz, Fáy András utca 51') közgyűlésébe
Ö n korm ány zati T úzollÓsá g (20 13
r Urat delegálja
érdekeinek képviseletére Leiding er lstván Polgármeste
Felelős: Leidinger lstván polgármester
Határidő: azonnal

közgyűlésének elnökét'
A döntésről értesítettük az önkormányzatiTíizoltóság
,l

(egYhang ú|ag) úgy
nkormányzat Képviselő-testülete 11 ige n szavazattal
energia ellátása
villamos
210 te lek
határozott, hogy a Pomáz, Alcsevica területén
negyvenegymillióazaz
_al kotött kalkulált 41987 216 Ft,
céljából az Elmú Hálozati Kft.
az
költségeket
kiépítési
forint
kilencszáznyolcva n h éteze r- k ettő száztize n h a t
költség et hárít át, melyet a telektulajdonosok
ingatlantulajdonosok felé 200 000 Ft/telek
máz Város Önkormányzat Képviselő2019. december 31-ig kötelesek megfizetni. Po ingatla ntulajdonosokat tájékoztassa a
hogy az
testÜ lete f elhatalmazza a Polgármestert,
nyzatot teljes j ogkörrel képviselje.
Önkormá
az
kötelezettség megfizetéséről és
Felelős: Leidinger lstván Po lgármester,
Hámornyikné Csem eczkiZ|ta fótanácsos
Határidő: azonnal

Pomáz Város

folyamatban van'
A tájékoztató levélhez szükséges adatok előkészítése
szavazatlal 1 tartózkodás
rmányzat Képviselő testÚlete 7 ige n 2 nem
Pomáz Város
határozott, hogy aPomáz 3745 hrsz.-ú í997
mellett ( 1 fő nem vett részt aszavazáson ) úgy
tulajdoni hányad ának Meleg Gáborné 2013
m2 nagyság ú kivett beépítetlen terület 1/1
Kivitelező Tervező Kft 2013 Pomáz,
Pomáz, Ósz utca 13. eladó és a HÁsz Építőipari
kotött szerződés alapján az adásvételére
KőfaragÓ utca 2. sz. között 2019.10.24-én meg
élni, valamint Pom áz Yáros Önkormányzat
vonatkozÓ elővásá rlási jogáva l nem kíván
polgármestert, hogy a lemondó nyilatkozattal
Képviselő testülete felhatalm azza a
jogkörrel képviselje
kapcsolato s eljárásban az önko rmányzatot teljes
1

2

Felelős: Leidinger lstván Polgármester,
Hám ornyi kné csemeczki Zita főtanácsos
Határidő: azonnal
Az ügyfél tájékoztatása megtörtént'

'l tartÓzkodás
kormányzat Képviselő testÜlete7 igen 2 nem szavazattal
Pomáz Város
hogy aPomáz 3746 hrsz._ú í999
mellett ( 1 fó nem vett részt a szavazáson )úgy határozott,
hányadának Haj dú Ferenc 2013 Pomáz
m2 nagyságÚ kivett beépítetlen terület 1/ 1 tulajdoni
Kivite ezo Tervező Kft. 2013 Pomáz,
Katona József utca 3. e ladó és a HÁsZ Építőipari
sze rződés alapjá n az adásvételére
Kőfarag ó utca 2. sz' között 2o19.1o.24-én megkötött
int Pomáz Város Önkormányzat
valam
vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván élni,
hogy a lemondó nyilatkozattal
Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert,
jogkörre lképviselje
kapcsolatos eljárásban az önkormányzatot teljes
Felelős: Leidinger lstván Polgármester,
Hámornyikné Csem eczkiZita főtanácsos
Határidő: azonnal
Az ügyfél tájékoztatása megtörtént'

2 nem szavazattal 1 tartózkodás
Pomáz Város nkormányzat Képviselő testülete 7 igen
hogy a Pomáz 37 47 hrsz._ú 1 995
mellett (1 fő nem vett részt aszavazáson) úgy határozott,
hányadának Kovács András 2013
m2 nagyság ú kivett beépítetlenterÜlet 1/1 tulaj doni
Építőipari Kivitelező Tervezó Kft.
Pomáz, osz utca 10' alatti lakos mint eladók és a HÁSZ
megkötött szerződés alagán az
2013 Pomáz, Kőfarag ó utca 2' sz. kozött 2019-10 .24-én
élni, valam int Pomáz Város
adásvéte|érevonatkozó elővásárlási jogával nem kíván
polgármestert, hogy a lemondó
Önkormányzat Képviselő testÜlete felhatalmazza a
teljes jogkörrel képviselje
nyl latkozattal kaPcsolatos eljárásban az önkormányzatot
Felelős: Leidinger lstván Polgármester,
Hámornyikn é Csemeczki 7ita főtanácsos
Határidő: azonnal

1

Az ügyfél tájékoztatása megtörtént'
167/2019. (Xl.20.) sz. ök. határ9zat

PomázVárosonxofiil-wselőtestülete7igen2nemszavazattal1tartózkodás
hogy a Pomáz 3748 hrsz'_ú 5993

mellett (1 fo nem vett reszt a szaiazás;.|üö' hátároiott,
tulajd'oni hányadának Borsi János 2310
m, nagyságú t<ivett beépítetlen t"ruiár
ÉpítóipariKivitelező Tewező Kft.2013
Szigetszentmiklos, Kéktó utca 50. etaoo es a HÁsz
alapján az
utca 2. sz' között 2o1g.1O'24-én megkötött szerződés

"ílr

Pomáz, KőfaragÓ
kíván élni, valamint Pomáz Város
adásvételére vonatkozó elővásárlási jogával nem
polgármestert' hogy a lemondÓ
Önkormányzat Képviselő testülete félhatalmazza a
jogkörrel képviselje'
teljes
nyilatkozattal rapcs'olatos eljárásban az onkormányzatot
rLle!ős: Leidinger lstván Polgármester'
H ámornyikné Csemeczki Zlta főtanácsos
Határidő: azonnal

Az ügyfé! tájékoztatása megtörtént'
í68/20í9. (xl.2o.) sz. Ek. hat4r9zat
PomázVárosonkormányzatKépviselőtestulete7igen2nemszavazaltal1tartózkodás
aPomáz 3750 hrsz'_ú 1999
mellett (1 fo nem u"tt |.erit a szaiazásóniúgv határoiott,,hogy
Sipos Katátin 2013 Pomáz, Arany János
m2 nagyságú r.iueii n"eóítetlen terutei líga"t'lanra
a

J

Sipos Zsigmondné
utca 38. Sipos Katalin 'l063 Budapest, Szinyei Merse utca 30. valamint,
Kivitelező
Építőipari
HÁSZ
a
és
eladÓk
mint
2013 Pomá z, Arany János utca 38. alatti lakósok
szerzodés
megkötött
2o19.1O.24-én
Tervező Kft. 2o1 3 Pomáz, Kőfaragó utca 2' sz. között
valamint Pomáz
alápján az adásvételérevonatkoz_=ó elővásárlási jogával nem kíván élni,
logy a lemondó
úái;; Önt<ormanyzát kepuiselő testÜlete felhatalmazza a polgármesle{,
jogkörrel képviselje'
nyilatkozattal kapósolatos eljárásban az önkormányzatot teljes
Felelős: Leidinger lstván Polgármester,
Hámornyi kné Csemeczki Zita főtanácsos
Határidő: azonnal

Az ügyfél tájékoztatása megtörtént.
I

tartózkodás
Pomáz Város nkormányzat Képviselő testülete 7 igen 2 nem szavazattal
í995
hrsz._ú
3751
Pomáz
a
mellett (1 fő nem vett részt a szav azáson) úgy határozott, hogy
P
omáz,
3
201
János
Lecza
m2 nagyságú kivett beépítetlen terület 1/1 tulajdoni hányad ának
Kft. 2013 Pomáz,
Tervező
lező
Kivite
Építőipari
HÁsz
a
Arany János utca 31' eladó és
alapján az adásvételére
Kőfarag Ó utca 2. sz. közott 201 9.10.24-én megkötött sze rződés
Város Önkormányzat
Pomáz
valamint
vonatkozó elővásárlási jogáva l nem kíván élni,
nyilatkozaÍIa|
lemondó
a
h
ogy
Képviselő testülete felhatalm azza a polgármestert,
jogkörrel
képviselje.
kapcsolatos eljárásban az önko rmányzatot teljes
Polgármester,
lstván
Felelős: Leidinger
Hám ornyikné Csemeczki Zita főtanácsos
Határidő: azonnal
'1

Az ügyfél tájékoztatása megtörtént.
170/20í9. (Xl.20.) sz. Qk. hatqrqzat

1 tartÓzkodás
PomázVáros onxoii7i-rzat-t<epuselő testÜlete 7 igen 2 nem szavazattal hrsz"ú
3.252
'1261
mellett (1 fo nem vett résit a szavazáson) úgy határoiott, hogy a Pomáz
2013
Éva
Melis
Nagy-né
ilt-íutajooni.hányadának
m2 nagyságú kivett beépítetlen terÜlet
T'eruező Kft. 2013
P|omái,' Krioinyi Kálmán utca 5/b eladÓ és a HÁSZ Építóipari Kivitelezó
alapján az
szerződés
megkötött
Pomáz, KőfaragÓ utca 2. sz. között 2o1g.1o.24-én
Város
Pomáz
valamint
adásvételére vonatkozó e|ővásárlási jogával nem kíván élni,
lemondó
a
ónr.or.any''t Kéóviserő testülete felhatalmazza a polgármest"{,. .hogy
nyilatkozatial kapcsolatos eljárásb an az önkormányzatot
Feletős: Leidinger lstván Polgármester,
Hámornyikné Csemeczki Zita fótanácsos
Határidő: azonnal

teljes jogkörrel képviselje'

hrsz
Az ügyfét tájékoztatása megtörtént. A helyrajzi számban etírás történt. Nem 3252
hanem 3752hrsz. Ennek javítása szükséges'
17112019. (Xl.20') sz. Qk. haÍárpzat

PomázVárosonrofi-ar.yzatrepv'selőtestülete7igen2nemszavazattal1tartÓzkodás
3253 hrsz''ú 1261
mellett (1 fŐ nem vett részt a szavazáson) úgy határo|ott, hogy a Pomáz
Kubinyi
n"öv.aó,i kiveit beépítetlentertjlet iÁga-tíanra Nagyné Melis Éva2013 Pomáz, eladÓ
és
''Kálmán utca 5/b valamint Hoffman Eri*azóa2 PÜspökhatvan, Szabadság utca 113.
;-HÁS''Épito'p"ri Kivitelezó Tervező Kft. 201'3 Pomáz, Kőfaragó utca 2. sz. között
elővásárlásijogával
2o1g'1O.24-én megkötött szerződés alapján az adásvételére vonatkozó
felhatalmazza a
testÜlete
Képviselő
nem kíván élni, vaÉmint Pomáz Város Önkormányzat
önkormányzatot
az
eljárásban
polgármestert, hogy a temondó nyilatkozattal kapcsolatos
teljes jogkörrel képviselje.
Felelős: Leidinger lstván Polgármester,
Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos
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Határidő: azonnal
Nem 3253 hrsz
Az ügyfél tájékoztatása megtörtént. A heIyrajzi számban etírás történt'
rranem 3753hrsz. Ennek javítása szükséges'
(egyhangúlag) úgy
kormányzat Képviselőtestulete 11 ig en szavazattal
1 1. szám alatt találhatÓ Marschalkó
határozott, hogy a Pomáz, 161011 hrsz.-ú org ona utca
Kollégium
vllla tetőszerkezeténe k felújÍtására vonatkozóan Építészetiés Örökségvédelmi
állagmegóvásának,
k
által a Nemzeti Kulturá is Alap ,,műemlék épÜletek és építménye
nyílt pályázati feIhívásán nyert
részleges, vagy telkes helyreá llításának, felújításának''
továbbá nyilatkozik Avr.75
4 000 000 Ft, azaz négymillió tá mogatási fel kívánja felh asználni,
további bruttÓ 6 500 000 Ft összegu saját forrás
s@) bekezdésénekmegfelelően,
további
továbbá felhata lmazza a Polgármestert, hogy a pályázat
rendelkezésre áll,
aktualizásálása
rv
Ütemte
finanszírozási
ügyme nete, a költség vetés visszatervezés, illetve a
támogatási szerződés megkötéséhez'
pviselje
a
jogkörrel
ké
során az Önkormányzatot teljes
Felelős: Leidinger lstván Polgármester
Szczuka Attila főépítész
Határidő: azonnal

Pomáz Város

kséges a nya g eIő készítésemeg kezd őd ött' A módos ított
megküldésre kerültek'
tervek az orökséguáa"l'i Hivatal íeszerő el-oirálas céljából

A

pály ázat.m ód os ításá h oz szti
k.

(egyhangúlag) úgy
kormányzat Képviselő testülete 11 ige n szavazattal
hrsz.-ú ingatlanok
1686/1
a
amint
val
határozott, hogy a Pomáz, belterÜlet besorolású 175413
'l4
és 124012019
munkaszámÚ
GEORET Kft. Petrányi Dénes földm érő által készített199
ányzat 1 686 l 1
Önkorm
Pomáz Város
számú változási vázrqz alapján úgy járu l hozzá, hogy a
és
bejegyzése
telekalakítás
hrsz.-ú tulajdonrészének nagysága nem változhat, továbbá
Képviselő
Önkormányzat
azzal kapcsolatos sze rződés költségeit vállalja. Pomáz Város i szerződés és ingatlantelekalakítás
a
testülete felhatalmazza a polgá rmestert, hogy
ányzatot teljes jogkörrel
nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos eljárásban az önkorm

Pomáz Város

képviselje.
Felelős: Leidinger lstván Polgármester
Határidő: azonnal

kerüIt' Döntésre
Az ügyfél tájékoztatása megtörtént. A tetekalakítási eliárás beadásra
várunk.

í7412019. (Xl.20-) sz. ök. határozat .
igen szavazattal. 1 tartózkodás
Pomáz Város onroilman--yzaunan r.épviselő- testülete 10
Polgármesteri Hivatal 2019' évi
mellett úgy határozott' hogy a jegyző beszámolóját a Pomázi
munkájáról elfogadja.
É"l"loi, Szabóné ór. Bartholomaei Krisztina jegyző
Határidő: azonnal

További intézkedést nem igényel'
( egyhangÚlag) Úgy
rmányzatának Képviselő- testülete 11 igen szavazattal
szociális keret
a
költségvetés
határozott, hogy a karácsonyi ajándékcso mag megvásárlására
1.080.000.részére
idősek
az
terhére a nagycs aládosok részére600.000 - forint valamint

PomázVáros

ításáhozhozzijárul
Felelős: Leidinger lstvá n polgármester

fori nt átcsoportos

Baloghné Berend Gabriella Viktória Pénzügyi Csoportvezető
5

Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásra került'
en szavazattal ( egyhangúlag) úgy
nkormányzatána k Képviselő- testülete 11 ig
a
berek számára az a1 ándékcsomag vásárlásához
határozott, hogy a 90 éven felÜli idős em
hozhozzájárul
forint átcsoportosításá
költségvetés szociá lis keret terhére 492.00 0.Felelős: Leiding er lstván polgármester
Csoportvezető
Baloghné Berend Gabriella Viktóri a PénzÜgyi
Határidő: Azonnal
PomázVáros

A határozat végrehajtásra került'
2019. (X|.20.| sz. Qk. ha!ár oze!,

úgy
testülete 11 igen szavaz1llal ( egyhangúlag)
PomázVáros onkormány zatánakKépviselőa
iártanoo ilárosi Mikulásváró ünnepségére
határozott, hogy a zis7s'' december 0u. ;;pÉn
szociális keret terhére 330'000'- forint
mikulás csomag megvásárlására " rori.Ewetei
átcso portosításáh oz hozzájárul'
FeIelős: Leidinger lstván polgármester
Csoportvezető
Baloghné a;'end oánrietta ViktÓria Pénzugyi
Határidő: Azonnal

17 7 I

A határozat végrehajtásra került'
178/2019. (Xl.?O.) sz. 9k' hetároz.e!,
úgy
testülete 11 igen szavazaltal'( egyhangúlag)
PomázVáros onko-mány zatánakKépviselőcsomag
ootgozói.gyermekei részéremikulás
határozott, nogy az oÁt<órmany zat iitáiÁenyái
átcsoportosításához

megvásárlására

a

forint
koltségvetés.ro.ai'r."í"t tertiére ró2.ooo.-

hozzd1árul.
Felelós: Leidinger lstván polgármester
Csoportvezető
Baloghné B;;;d Gánnetta Viktória Pénzügyi
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásra került'
Pomáz Város

szavazatÍal ( egyhangúlag)
rmányzatának Képviselő- testÜlete 11 igen

úgy határozott, hogy

elnevezést kapja'
A2o25l1hrsz_ú közterület a JÓzsef Attila köz
szükséges intézkedésmegtételére
Felkéri a P omáziPolgármesteri Hivatalt a
jegyzó
eár"io", Szabóné drlBarthotomaei Krisztina
Határidő: Azonnal

1.

-

elneve zés a címjegyzékbenrögzítésre került'
folyamatban van.

A közterület

a lakók

értesÍtése

11 igen szavazattal ( egyhangúlag)
nkormányzatá nak Képviselő- testülete
kat hozta létre
úgy határozott, hogy az alábbi bizottságo
a
Szociális és Egészségügyi Bizottsá9
Kulturális,oktatási és Sport Bizottság
Bizottság
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki

Pomáz Város

o
o
o

Közbiztonsági Bizottság

6

.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság

';;
FelkériSzabónédr.BartholomaeiKrisztinajegyzőt,hogyabiznttságok'.megalakításához
;;--6"t<ormiiyzat Szervézeti - és Működési
kapcsolódó változásokat Vezesse
i"ltiir"t soron k'övetkező ü|ésére terjessze elő.
szabá|yzaIán, és ÁáJoiitast a Képvisáio_
jegyzo
É;i;iő;; S=^bőné" dr. Bartholomaei Krisztina
ülés
nátarioo: soron következő Képviselő testÜleti

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési

Szab ályzatának módosítása

a mai

ülés

napirendjén szerepel.
,l

szavazattal 1 tartózkodás
kormányzatának Képviselő- testÜlete 10 igen g
i gd';ég ii gvi aiz--ottsá e nökének S pos Zoltán
mellett úgy határozott, hogy a Szociális ;;
képviselőt megválasztja.
FeleIős: Leidinger lstván Polgármester
Határidő: azonnal

Pomáz Város

l

i

További intézkedést nem igényel'

í8

10 ige n szavazattal 1 tartÓzkodás
rm ányzatának Képviselő- testülete
Pomáz Város
Egészségügyi Bizottság tagjának Kiss László
mellett úgy hatá rozott, hogy a Szociál is és
képviselőt megválasztja.
Felelős: Leidinger lstván Polgármester
Határidő: azonnal

További intézkedést nem igényel'
183/2019' (Xl'29.) sz. Ök. határozaÍ..
(egyhangúlag)
zalának Képviselő- testülete 11 igen szavazattal
";'S;o"iáu.
PomázVáros onkormány
Éóé.';égÜgyieizo'itság tagjának Sarkadi Attila

úgy határozott,

ilói

d;'

képviselőt megválasztja.
pelelős: Leidinger lstván Polgármester
Határidő: azonnal

További intézkedést nem igényel'

í9
ige n szavazattal 1 tartózkodás
kormányzatának Képviselő- testÜlete 10
Pomáz Város
si és Sport Bizottság elnokének Dr. SiklÓdi
mellett Úgy határozott, hogy a Kultu rális, oktatá
Csilla képviselőt megválasztja'
Felelős: Leidinger lstván Polgármester
Határldő: azonnal

1

-

További intézkedést nem igényel'
í85/2019' (Xl.2Q.) sz. ök' határozat. '
testÜlete^10 igen szavazattal 1 tartózkodás
PomázVáros onkormányzatának Képviseloés Sport Éizottság tagjának KÓsa AnikÓ
mellett úgy határozott' hogy a t<utturáis, ór<tatasi
képviselőt me9választja'
Felelős: Leidiáger lstván Polgármester
Határidő: azonnal

További intézkedést nem igényel'
'7

186/20í9. (Xl.20') sz. Ök. határozat'
igen szavaz.attal 1 tartózkodás
Pomáz Város onr.ffi-l'@n-"k xépviselő- testÚlete 10
tagjának ország lstván
mellett úgy határozott, hogy a Kulturál'É, okt"tá.i és Sport Búottság
képviselőt megválasztja'
Felelős: Leidinger lstván Polgármester
Határidő: azonnal

További intézkedést nem igényel'
.2

1 tartózkodás
kormányzatán ak Képviselő - testülete 10 igen szavazattal
Pomáz Város
Bizottság
Műszaki
i
és
Városüzemeltetés
mellett úgy határozott, hogy a Városfejlesztés i,
elnökének ország lstván képviselőt megválasztja
Feletős: Leidinger lstván Polgármester
Határidő: azonnal
További intézkedést nem igényel.
1 tartózkodás
nko rmányzatának Képviselő- testÜIete 10 ige n lzavazattal
Bizottság
Műszaki
és
mellett u gv határozott, hogy a Városfejlesztési, Városüzemeltetési
tagjának Nagy lstvá n képviselőt megválasztja
Felelős: Leidinger l stván Polgármester
Határidő: azonnal
Pomáz Város

További intézkedést nem igényel.
szav azatlal (egyhang ú lag)
Pomáz Város nkormányzatának Képviselő- testülete 11 igen
és Műszaki Bizottság tagjának
úgy határozott, hogy a Városfejlesztési, Városüzem eltetési

Dr. SiklÓdi Csill a képviselőt megválasztja
Felelős: Leidinger lstván Polgármester
Határidő: azonnal

További intézkedést nem igényel'
szavazattal 1 tartózkodás
Pomáz Város nkormányzatának Képviselő- testÜlete 10 ige n
Kiss László képviselőt
mellett úgy határozott, hogy a Közbiztonság i Bizottság elnöké nek
megválasztja.
pelólős: Leidinger lstván Polgármester
Határidő: azonnal

További intézkedést nem igényel'

'l9í/20í9.(Xl.20.) sz. ö.k. határozat-.
1 tartÓzkodás
PomázVáros onko-rmányzatának Képviselő- testülete 10 igen szav-azattal.
képviselőt
lstván
Nagy
taójának
Bizottság
mellett úgy határozott, hogy a Közbiztonsági
megválasztja.
Felélős: Leidinger lstván Polgármester
Határidő: azonnal

További intézkedést nem igényel.

8

'lg2t2o1g. (xl.20.) sz. ök. határozat

Képviselő-testülete10igenszavazattal1tartózkodás
mellett úgy határozott, hogy a Közbiztonsági Bizottság tagjának Sipos Zoltán képviselőt
megválasztja.
Felelős: Leidinger lstván Po|gármester
Határidő: azonnal

További intézkedést nem igényel.
193/2019. (Xl.20.) sz. Ök. határozat

kKépviselő-testülete10igenszavazattal1tartózkodás

mellett úgy határozott, hógy a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság elnökének
Nagy lstván képviselőt megválasztja.
FeleIős: Leidinger lstván Polgármester
Határidő: azonnal

További intézkedést nem igényel'
1g4t2o1g. Íxl.20') sz. ök. határozat

kKépviselő-testülete10igenszavazattal'1tartózkodás

mellett Úgy határozott, hogy a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság tagjának
ország lstván képviselőt megválasztja.
FeleIős: Leidinger lstván Polgármester
Határidő: azonnal
További intézkedést nem igényel.
í95/20í9. íxl.2o.) sz. ök' határozat
kKépviselő-testülete,11igenszavazattal(egyhangú|ag)
úgy határozott, hogy aKöinyezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság tagjának Dr. Siklódi
Csilla képviselót megválasztja'
FeleIős: Leidinger lstván Polgármester
Határidő: azonnal
További intézkedést nem igényel.
197/20í9. (Xl.20.) sz. ök. határozat

Képviselő-testülete10igenszavazattal1tartózkodás

mel|ett Úgy határozott' trogy a Zenekastély Nonprofit Kft' finanszírozására támogatási
szerződéss el 201. 000. -Ft összeget biztos ítson'
FeteIős: Dikácz Péter Zenekastéyl Nonprofit Kft ügyvezetője
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
Baloghné Berend Gabriella Viktória Pénzügyi Csoportvezető
Határldő: Azonnal

A szerződés aláírásra került.
198/2019. (Xl.20.) sz. ök. határozat

Képviselő-testÜlete,11igenszavazattal(egyhangúlag)
úgy határozott, hogy a Zenekastély Kft. további működésével kapcsolatosan végezzen
aiíitagítasta xuttuiátis, oktatási és Sport Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési
Bizottság. Javaslatait a soron következő Képviselő- testületi Ülésre készítseeló.
FeleIős: Leidinger lstván polgármester
Andrásné Murányi Borbála Pénzügyi és Ellenórzési Bizottság elnöke

9

Dr. Siklódi Csilla Kulturális, oktatási és Sport Bizottság elnöke
Határidő: soron következő Képviselő{estületi Ülés

A bizottságok 2019. december í6-án tartottak ülést. Az elnökök tájékoztatót adnak

a

mai Képviselő-testületi ülés 8. napirendjéhez.

2019. (Xl. 20. ) sz_Öt- ha!áI9za!
1) Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal 1 tartózkodás
1612019(l.23) sz' Ök
mellett úgy határozott, hogy hatályon kívÜl helyezi
határozattal elfogadott a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár ,,Helységek bérbeadási
szabályzatát'' , Valamint a jegyzőkönyvhöz csatoltan elfogadta a 2020. január 01
napjátÓl hatályos Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár ,,Helységek bérbeadási
szabályzatát".
2) Felkéri a Kulturális, oktatási és Sport Bizottságot, hogy a szabályzat alkalmazásával
kapcsolatban felmerÜlt javaslatokat vizsgáIja meg és összegezze.
3) Felkéri a Pomázon működő civil szervezeteket, hogy az éves programjukat 2019.
december 15. napjáig küldjék meg a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár részére.
Felelős: Kósa Anikó Művelődési Ház és Könyvtár igazgató
Dr. Siklódi Csilla Kulturális, oktatási és Sport Bizottság elnöke
Határidő: azonnal és folyamatos

1

99 t

a

A téma megtárgyaIása a mai Képviselő_testületi ülés í {. napirendjeként szerepel.
200/2019. (Xl.20.) sz. ök' határozat
Pomáz Város Önkormányzatának Képviseló- testülete 10 igen szavazattal ( 1 fő nem vett
részt a szavazáson) Úgy határozott, hogy az Új építésű4 csoportos bölcsőde energetikai
kérdéséta Városfejlesztési, Városüzemeltetési Műszaki Bizottság vizsgálja meg és a
következő Képviselő- testületi ülésre javaslatait készítseelő.
Felelős: Leidinger lstván polgármester
ország lstván Városfejlesztési, Városuzemeltetési és Műszaki Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

Az etőterjesztés a 2019. december 4_i rendkívüli Képviselő-testüIeti ülés napirendjén
szerepelt, a testület a tárgyban új döntést hozott. Ld': 20412019. (xll.04.) sz. ok.
határozat

201t2019. (X!.20.) sz- ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

mellett

( 1 fő

nem vett

részt a

9 igen szavazattal 1 tartózkodás
szavazáson) úgy határozott, hogy felhatalmazza a

Polgármestert , hogy indÍtson tárgyalást a meglévő traktor fülkés kivitelűre történő cseréjével
kapcsolatban.
Fele!ős: Leidinger lstván polgármester
Határidő: azonnal

A traktor beszámításra került, az új szerződés megkötése folyamatban van.
202t20't9. (x1.27.) sz. ök. határozat

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő{estülete

8

igen

2

nem

szavazattal úgy

határozott, hogy

11Az önkormányzat likviditási helyzetére figyelemmel _ előzetesen elemzések alapján 2oo ooo ooo Ft folyószámla- hitelkeret felvétele indokolt az önkormányzat számlavezető

bankjától, a K&H Banktól.
A folyószám la-hitel keret rendelkezésre bocsátásának feltételei
Évenbelül visszafizetés, amely a 2}19.december hónapban befolyó adÓkbÓl, a fennmaradi
összeg a decemberi központi támogatás összegéből kerül törlesztésre.
:
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Az

'1 napi
indikatív finanszírozási ajánlat alapján éves kamatláb: naponta változo

megegyező'
BUBoR+'1 ,OO o/o kamatrés, de Áinimum a Kamatrés mértékével
A rendelkezésre tar1ás mértéke minimális, 0,25o/o'
A bírálati d'tj: díjmentes.
Lejárat napja, minden naptári év utolsó banki munkanapja'
utolsó banki munkanapjáig,
Rendelkezésre tartási időszak: a hitelkeret nyitás naptáii évének
a naptári év utolsÓ bank
munkanapjától
naptári év első banki
majd ezt követoen
'ino"n
munkanapjáig.
levél beszedési megbízás benyújtására Pomáz Város

Biztosítékok: felhatalmazó
g atl a n j e lzá o g.
rm á n yzatánakf izetés i számldjár a, va am nt n
külön határozatban
vónatkozóan
Vagyonra
Az ingatlan jelzálogul megjelölt
Önko

l

i

i

felhata'i'mazás úeidinger lstván polgármester részére'

l

2.l A folyószáml"-Éit"lk"r"tből'o19.december 31 napjág

kerÜl

a

napirend..tárgyalásához
megalapozó
beterjesztett
előkészített és a döntéshozó Képviselő-testület számára
hogy az
feltétellel,
a
azzal
számításokat figyelembe véve lehet igényelni folyószámla-hitelt,
visszatörlesztésre kerül.
önkormány zat általfelvett hitel össze se zől9 decámber 31 napjáig
hitelkeret 1'l pont szerinti
Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy a folyószámla
valamint a
feltételekkel történő hitelfelvétel Ügyében él1árjon, és a hitelszerződést,
aláirja
megbízást
beszedési
kapcsolÓdó biztosítéki szerződéseket, felhatatmazáson alapuló
az Önkorm ányzat képviseletében.
Határidő: azonnal
Felelós: Leidinger lstván polgármester
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
Baloghné Berend Gariella ViktÓria Pénzügyi csoportvezető

kerüIt, 108 miIlió Ft felvételre került, a visszatörlesztés
í3 millió Ft'
folyamatban van. 2o1g.december 12. napján a visszafizetés összege

A hitelszerződés aláírásra
2

Pomáz Város

korm

ányzat Képviselő-testü lete 8 igen 2 nem szavazatta| Úgy határozott,

hogy
ingatlan fedezetéül
a K&H Banktól igényelt 200 millió Ft keretösszegű folyószámla-hitel
P omázVáros Öntormányzat tulajdonában álló
hrsz_u,3611I18 hrsz-u,
3611I11 hrsz_u ,3611t12hrsz-u, á611/16 hrsz-u ,3611t17
beépítetlen ingatlanjait jelöli
3611t19 hrsz_u,36zónl hrsz-u valamint 362gi2g hrsz-u kivett
meg.
Felhatalma

zza

Leidinger lstván polgármestert

a K&H Bank által megajánlott folyószámla-

tulajdo-nú ingatlanok
hitel szerződés biztosítékául a fent megjelölt önkormányzati aláírására'

felajánlására és azok éIfogadása esetén az erie vonatkozó szerződés

Felelős: Leidinger lstván polgármester

Szabóné dr' Bartholomaei Krisztina jegyző
Baloghné Berend Gabriella Viktória Pénzügyi csoportvezető

A

A
bank első körben nem tartott igényt az ingattan jelzálog bejegyeztetésére.

vlsszatörlesztés folyószám láról történ i k'

sz.
kormányzatának Képviselőtesttrlete 9 igen szavaza\tal

( egyhangÚlag ) úgy
Pomáz Város
határozott, hogy
energetikai megújítására
a.) a Béke utca278t17 hrsz.-ú ingatlanra tervezett Új bölcsőde
felépítéseaz eredeti
vonatkozó előteryesztést, javaslatot nem fogadja eI, a bölcsőde
tervek szerint folytatódik.
11

és Hámornyikné Csemeczki Zita
a mellette lévó óvoda energetikai
főtanácsost, hogy xer'Ít."n etb a bölcsőde illetve
Attilát
b.) felkéri az Önkorm ányzatfőépítészétSzczuka
racionalizálására vonatkozó javaslatot'

Határidő: azonnalés 2020' január 15'
Felelős: Leidinger lstván polgármester
Szczuka Attila főépítész
H ám ornyi kné Csemec zki Zita főtanácsos

A kivitelezőt tájékoztattuk,

Pomáz, 2019. december

1

2

a

javaslat előkészítésefolyamatban van'

W

Leídirrger István
polgármester

12

