Pomáz Város
Önkormányzata
4/2020.ÖTÜ.
Határozati Összesítő
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2020.III. 04-én tartott
Képviselő-testület nyílt ülésén hozott határozatairól
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ( egyhangúlag ) az
alábbi napirendet fogadta el:

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

NAPIREND
ELŐADÓ
A település 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének Leidinger István polgármester
előterjesztése.
Szakmai előkészítő:
Baloghné Berend Gabriella
Viktória pénzügyi csop.vez.
Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának középtávú Leidinger István polgármester
tervezésével kapcsolatban.
Szakmai előkészítő:
Baloghné Berend Gabriella
Viktória pénzügyi csop.vez.
a.) Pomázi Zenekastély Kft. ügyvezetőjének támogatási
Szabóné dr. Bartholomaei
kérelme.
Krisztina jegyző
b.) Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti
Terve
Tájékoztatás a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi Szabóné dr. Bartholomaei
felhívásáról.
Krisztina jegyző
Előterjesztés Pomáz névhasználatára vonatkozóan.
Leidinger István polgármester
Az
önkormányzat
által
2020.
évben
tervezett
közbeszerzésekről
szóló
éves
összesített
terve
elfogadása.
A 15/2019.(XII.7.) PM rendelet előírásai szerinti intézményi
Alapító Okiratok felülvizsgálata.
a.) Pomáz
Város
Önkormányzata
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása.
b.) Pomázi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata
módosítása.
c.) Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Alapító
Okirata módosítása.
d.) Szociális Szolgáltatási Központ Alapító Okirata
módosítása.
Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatalban
igazgatási szünet elrendeléséről.

Leidinger István polgármester
Leidinger István polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei
Krisztina jegyző

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 2 nem szavazattal
megalkotta a jegyzőkönyvhöz csatolt formában 1 /2020.(III.05.) számú önkormányzati
rendeletét az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.
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45 /2020. (III.04.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzata megtárgyalta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
Törvény 29. §. –a alapján a középtávú tervezést 8 igen 1 nem szavazattal 1 tartózkodás
mellett az alábbiak szerint elfogadta:
Pomáz Város Önkormányzata a 2020-2023. évi, azaz középtávú gazdálkodása során is
kiemelten fontosnak tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az önkormányzat
működőképességének megőrzését és a kötelező közfeladatok valamint önként vállalt feladat
ellátási feltételek biztosítását.
Pomáz Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségei 2020-2023. évi várható összegét a határozathoz csatolt táblázat tartalmazza.
Felelősök: Leidinger István polgármester
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
Határidő: folyamatos

46 /2020. (III.04.) sz. Ök. határozat
1./ Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen 1 nem szavazattal 1 tartózkodás
mellett úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Pomázi Zenekastély Kft.
részére három havi támogatást biztosít, havi 522.000.-Ft, mindösszesen 1.566.000.-Ft
összegben.
2./ Felkéri a Pomázi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy a Kft. támogatási szerződését
készítse elő.
3./ Felkéri a Pomázi Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetőjét, hogy a támogatási
szerződéssel átadott 1.566.000,-Ft összeget szerepeltesse a 2020. évi költségvetés első
módosításánál.
4./ Felkéri a Pomázi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy intézkedjen a kastély
konyhájában villany, gáz és víz almérők felszerelésének megrendeléséről.
Határidő: azonnal és a 2020. évi költségvetés első módosítása.
Felelős: Jegyző, pénzügyi csoportvezető

47 /2020. (III.04.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ( egyhangúlag ) úgy
határozott, hogy a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti Tervét a 2020. március
26.-i Képviselő- testületi ülésen ismételten tűzze napirendre.
Felelősök: Leidinger István polgármester
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
Határidő: azonnal

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal (
egyhangúlag ) megalkotta a jegyzőkönyvhöz csatolt formában 2 /2020.(III.05.) számú
önkormányzati rendeletétaz útépítési hozzájárulásról az önkormányzat által
megvalósításra kerülő utak építéséhez 23/2006.(VIII.31) sz. önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
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48 /2020. (III.04.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ( egyhangúlag ) úgy
határozott, hogy a 2020. évre vonatkozó közbeszerzési tervet, az előterjesztéshez csatolt
formában elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Leidinger István Polgármester,
Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

49 /2020. (III.04.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ( egyhangúlag ) úgy
határozott, hogy
1. Pomáz Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. Felkéri a Polgármestert, hogy Pomáz Város Önkormányzata törzskönyvi
nyilvántartásának módosítását írja alá a határozat mellékletei szerint, - valamint a
Magyar Államkincstár által a nyilvántartásba vételi eljárás során estelegesen kért
érdemi változtatásoknak nem minősülő módosításra is kiterjedő - tartalommal.
Határidő : azonnal
Felelős: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina, jegyző

50 /2020. (III.04.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ( egyhangúlag ) úgy
határozott, hogy
1. a melléklet szerint jóváhagyja a Pomázi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosítását, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a Pomázi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítását írja alá a határozat mellékletei szerint, - valamint a Magyar
Államkincstár által a nyilvántartásba vételi eljárás során estelegesen kért érdemi
változtatásoknak nem minősülő módosításra is kiterjedő - tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Leidinger István, polgármester
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina, jegyző

51 /2020. (III.04.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ( egyhangúlag ) úgy
határozott, hogy
1. a melléklet szerint jóváhagyja a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde alapító
okiratának módosítását, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát.
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde alapító
okiratának módosítását írja alá a határozat mellékletei szerint, - valamint a Magyar
Államkincstár által a nyilvántartásba vételi eljárás során estelegesen kért érdemi
változtatásoknak nem minősülő módosításra is kiterjedő - tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Leidinger István, polgármester
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina, jegyző
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52 /2020. (III.04.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ( egyhangúlag ) úgy
határozott, hogy
1. a melléklet szerint jóváhagyja a Szociális Szolgáltatási Központ alapító okiratának
módosítását, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a Szociális Szolgáltatási Központ alapító okiratának
módosítását írja alá a határozat mellékletei szerint, - valamint a Magyar Államkincstár
által a nyilvántartásba vételi eljárás során estelegesen kért érdemi változtatásoknak
nem minősülő módosításra is kiterjedő - tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Leidinger István, polgármester
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina, jegyző

53 /2020. (III.04.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ( egyhangúlag ) úgy
határozott, hogy a Pomázi Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkarendjében 2020. július 20.
napjától- 2020. július 31. napjáig és 2020. december 28. napjától - 2020. december 31-ig
terjedő időszakra (14 munkanap) igazgatási szünetet rendel el.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina, jegyző
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