Pomáz Város
Önkormányzata
2/2020. ÖTÜ.

JELENTÉS
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

39/2019. (III.06.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal (egyhangúlag)
úgy határozott, hogy a település 2019. évi költségvetésének általános tartaléka
terhére 20 millió Ft összeget biztosít a város lakótelepi városrészének
buszközlekedéssel történő ellátására.
Felhatalmazza Vicsi László polgármestert a buszközlekedésre vonatkozó szerződés
megkötésére.
Felkéri a Pomázi Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2020. évi költségvetés
előterjesztésekor a képviselő-testület részére kerüljön összeállításra egy, a
buszközlekedés tapasztalatait, eredményeit összegző anyag, melynek ismeretében a
képviselő-testület dönthet a további üzemeltetési támogatásról.
Felelős: Vicsi László polgármester
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
Határidő: azonnal és 2020. évi települési költségvetés előterjesztése
A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottság és a Pénzügyi és
Ellenőrzési Bizottság foglalkozik a buszközlekedés tapasztalatainak
összegzésével. Szükséges lenne a határidő módosítása a 2020. márciusi
Képviselő-testületi ülés időpontjára.
204/2019. (XII.04.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal
( egyhangúlag ) úgy határozott, hogy
a.) a Béke utca 278/17 hrsz.-ú ingatlanra tervezett új bölcsőde energetikai
megújítására vonatkozó előterjesztést, javaslatot nem fogadja el, a bölcsőde
felépítése az eredeti tervek szerint folytatódik.
b.) felkéri az Önkormányzat főépítészét Szczuka Attilát és Hámornyikné
Csemeczki Zita főtanácsost, hogy készítsen elő a bölcsőde illetve a mellette
lévő óvoda energetikai racionalizálására vonatkozó javaslatot.
Határidő: azonnal és 2020. január 15.
Felelős: Leidinger István polgármester
Szczuka Attila főépítész
Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos
A javaslat kidolgozása még folyamatban van, kérjük a határidő módosítását a
2020. márciusi Képviselő-testületi ülés időpontjára.
205/2019. (XII.18.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag)
úgy határozott, hogy a 163/2019. (XI.20.) sz. Ök. határozatot a következőképpen
módosítja:
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Pomáz, Alcsevica területén 210 telek villamos energia ellátása céljából az Elmű
Hálózati Kft. –al kötött kalkulált 41 987 216 Ft, azaz negyvenegymilliókilencszáznyolcvanhétezer-kettőszáztizenhat forint kiépítési költségeket az
ingatlantulajdonosok felé 200 000 Ft/telek költséget hárít át, melyet a
telektulajdonosok 2020.január 31-ig
kötelesek megfizetni. Pomáz Város
Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
ingatlantulajdonosokat tájékoztassa a kötelezettség megfizetéséről és az
Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.
Felelős: Leidinger István Polgármester,
Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos
Határidő: azonnal és 2020. január 31.
A telektulajdonosok részére a tájékoztatások kiküldésre kerültek, a befizetések
megkezdődtek. A területre az Elmű Hálózati Kft. elvégezte a tervezést és
megkezdte az engedélyezési folyamatot.
1 /2020. (I.23.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről szóló jelentést.
Felelős: Leidinger István polgármester
Határidő: azonnal
További intézkedést nem igényel.
2 /2020. (I.23.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) úgy határozott, hogy jóváhagyja Pomáz Város Önkormányzata, a
Pomázi Polgármesteri Hivatal és a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat között
kötendő együttműködési megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
Varga Györgyné PNNÖ elnöke
Határidő: azonnal
Az Együttműködési Megállapodást a nemzetiségi önkormányzat jóváhagyta, az
elnök részéről aláírásra került.
3 /2020. (I.23.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) úgy határozott, hogy jóváhagyja Pomáz Város Önkormányzata, a
Pomázi Polgármesteri Hivatal és a Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat között
kötendő együttműködési megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
Krunityné Sosity Anna Györgyné PSZNÖ elnöke
Határidő: azonnal
Az Együttműködési Megállapodást a nemzetiségi önkormányzat jóváhagyta, az
elnök részéről aláírásra került.
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4 /2020. (I.23.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) úgy határozott, hogy jóváhagyja Pomáz Város Önkormányzata, a
Pomázi Polgármesteri Hivatal és a Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között
kötendő együttműködési megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
Jungwirth Sándor PRNÖ elnöke
Határidő: azonnal
Az Együttműködési Megállapodást a nemzetiségi önkormányzat jóváhagyta, az
elnök részéről aláírásra került.
5 /2020. (I.23.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) úgy határozott, hogy jóváhagyja a Pomázi Polgármesteri Hivatal és az
önkormányzat intézményei, a Szociális Szolgáltatási központ, a Pomázi Művelődési
Ház és Könyvtár valamint a Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde között kötendő
együttműködési megállapodást.
Felelős: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
Dr. Király Eszter, intézményvezető
Kósa Anikó, intézményvezető
Szalontai Katalin, intézményvezető
Határidő: azonnal
Az Együttműködési Megállapodások az intézményvezetők részéről aláírásra
kerültek.
8 /2020. (I.23.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett úgy határozott, hogy a 2012. évi XXX. tv. a magyar nemzeti értékekről és
hungarikumokról 3.§. (4). bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 2020. január
01. napjával
bízza meg a Pomáz Barátai Társaságot a Települési Értéktár
gondozásával.
1) Felhatalmazza Leidinger István polgármestert az Együttműködési
megállapodás aláírására.
2) Felkéri Szabóné dr. Barthlomaei Krisztina jegyzőt, hogy a Tv. 5.§. szerinti
tájékoztatást tegye meg a Hungarikum Bizottság illetve a Pest megyei Értéktár
Bizottság részére.
Felelős: Leidinger István polgármester
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
Határidő: 2020. január 31.
Az Együttműködési Megállapodás aláírásra került, a jogszabály szerinti
intézkedés megtörtént.

3

9 /2020. (I.23.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag)
úgy határozott, hogy a kialakuló Pomáz, Damjanich utca 785/2 hrsz.-ú 6 m2, kivett
közterület (hatósági által javasolt változás esetén kivett közút) megnevezésű
ingatlant Finta Éva 1173 BUDAPEST, Csabai út 49. alatti lakostól ajándékként
elfogadja, az ajándékozással kapcsolatos ügyvédi és ingatlan nyilvántartásba való
bejegyzési költségeket vállalja. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
ajándékozási szerződést aláírja és az ingatlan-nyilvántartási eljárás során az
Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.
Felelős: Leidinger István Polgármester,
Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos
Határidő: azonnal
Az ingatlan tulajdonost tájékoztattuk. A földhivatali eljárás megindult. A
telekalakítás végleges lezárása után a szerződést előkészíti a hivatal.
10 /2020. (I.23.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen-szavazattal (egyhangúlag)
úgy határozott, hogy a 1606/5 hrsz.-ú 361 m2, kivett saját használatú utat Gombos
Zoltánné 1088 Budapest, Gutenberg tér 4 V/2. alatti lakosoktól ajándékként
elfogadja, az ajándékozással kapcsolatos ügyvédi és ingatlan nyilvántartásba való
bejegyzési költségeket vállalja. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
ajándékozási szerződést aláírja és az ingatlan-nyilvántartási eljárás során az
Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.
Felelős: Leidinger István Polgármester,
Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos
Határidő: azonnal
Az ingatlan tulajdonosát értesítettük. Amennyiben
határozatot, a szerződést előkészíti a hivatal.

tudomásul

veszi

a

11 /2020. (I.23.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen-szavazattal (egyhangúlag)
úgy határozott, hogy a Pomáz, belterület besorolású 1433/2 valamint a 1434 hrsz.-ú
ingatlanok Telektér Kft. Halász Csaba földmérő által készített 8-6/2018 munkaszámú
és 1089/2018 számú változási vázrajz alapján úgy járuljon hozzá a telekalakításhoz,
hogy a 1433/16 hrsz.-ú kivett helyi közutat Pomáz Város Önkormányzatának, mint
tulajdonosnak kell kezelnie, továbbá a kerítést 2020.06.30-ig át kell helyezni az új
telekhatárra, jelenlegi állapotának megőrzésével. Pomáz Város Önkormányzat
Képviselő testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy a telekalakítási szerződés
és ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzatot
teljes jogkörrel képviselje.
Felelős: Leidinger István Polgármester,
Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos
Határidő: azonnal
A telekalakítási eljárás bejegyzés kérését a hivatal megküldte az illetékes
Földhivatal részére.
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12 /2020. (I.23.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen-szavazattal (egyhangúlag)
úgy határozott, hogy a Pomáz Város Önkormányzata csatlakozni kíván a Fővárosi
Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz 2020. február 1. napjától. Pomáz Város
Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert, hogy a társulati
megállapodás megkötésében az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.
Felelős: Leidinger István Polgármester,
Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos
Határidő: azonnal
Tájékoztatta a hivatal a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulást.
13 /2020. (I.23.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal 3 tartózkodás
mellett úgy határozott, hogy
1) A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megválasztott tagját dr. Varga Lászlót, dr.
Király Esztert, Szalontai Katalint és Hámornyikné Csemeczki Zitát- 2020.
január 23. napjától visszahívja.
Felelős: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
Határidő: azonnal
További intézkedést nem igényel.
14 /2020. (I.23.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő- testülete 10 igen-szavazattal (egyhangúlag)
úgy határozott, hogy 2020. január 23. napjától a Közbeszerzési Bíráló Bizottság
tagjává Balogh Istvánt szám alatti lakost választja meg.
Felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a szükséges változtatásokat vezesse át az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 1. sz. függelékén.
Felelős: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
Határidő: azonnal
Az átvezetés megtörtént.
15 /2020. (I.23.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő- testülete 10 igen-szavazattal (egyhangúlag)
úgy határozott, hogy 2020. január 23. napjától a Közbeszerzési Bíráló Bizottság
tagjává Szczuka Attila szám alatti lakost választja meg.
Felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a szükséges változtatásokat vezesse át az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 1. sz. függelékén.
Felelős: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
Határidő: azonnal
Az átvezetés megtörtént.
16 /2020. (I.23.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen 1 nem szavazattal 2
tartózkodás mellett úgy határozott, hogy 2020. január 23. napjától a Közbeszerzési
Bíráló Bizottság tagjává dr. Radnai György szám alatti lakost választja meg.
5

Felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a szükséges változtatásokat vezesse át az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 1. sz. függelékén.
Felelős: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
Határidő: azonnal
Az átvezetés megtörtént.
17 /2020. (I.23.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő- testülete 10 igen-szavazattal (egyhangúlag)
úgy határozott, hogy 2020. január 23. napjától a Közbeszerzési Bíráló Bizottság
tagjává Dr. Tóth Ibolya szám alatti lakost választja meg.
Felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a szükséges változtatásokat vezesse át az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 1. sz. függelékén.
Felelős: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
Határidő: azonnal
Az átvezetés megtörtént.
18 /2020. (I.23.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő- testülete 10 igen-szavazattal (egyhangúlag)
az Önkormányzat tulajdonában álló Zenekastély Kft. ügyvezetésével kapcsolatban az
alábbi döntést hozza:
1) Pomáz Város Önkormányzat Képviselő- testülete megállapítja, hogy a
Zenekastély Kft ügyvezetője Dikácz Péter 2020. január 15 napjával
tisztségéről lemondott.
2) Pomáz Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2020. január 23. napjától a
Zenekastély Kft vezetésére, határozatlan időre új ügyvezetőt bíz meg. Az új
ügyvezető: Papp Emese szám alatti lakos.
3) Papp Emese ügyvezető, ügyvezetői képviselete önálló.
A Képviselő- testület felhatalmazza Leidinger István polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Leidinger István polgármester
Határidő: azonnal
A Cégbírósághoz a cégadatokban történt módosítások benyújtásra kerültek.
19 /2020. (I.23.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő- testülete 10 igen-szavazattal (egyhangúlag)
az Önkormányzat tulajdonában álló Zenekastély Kft. ügyvezetésével kapcsolatban az
alábbi döntést hozza:
1) Pomáz Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2020. január 23. napjától a
Zenekastély Kft vezetésére, határozatlan időre Papp Emese személyében új
ügyvezetőt bízott meg. Az ügyvezető megbízatását 2020. január 23. napjától
2020. február 09. napjáig megbízási szerződés alapján, javadalmazás nélkül
látja el. 2020. február 10. napjától megbízatását munkajogviszonyban látja el.
Javadalmazása nettó 300.000.-Ft.
A munkajogviszony határozatlan idejű, a Munka Törvénykönyve vonatkozó
rendelkezései irányadóak rá.
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A Képviselő- testület felhatalmazza Leidinger István polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Leidinger István polgármester
Határidő: azonnal
Az ügyvezetővel a megbízási szerződés megkötésre került.
20 /2020. (I.23.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal 3 tartózkodás
mellett úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Pomázi Zenekastély
Kft. működésével kapcsolatosan az alábbi tulajdonosi döntést hozza:
1) A képviselő- testület megállapítja, hogy Gyurgyik Béla és Rédei Imre Felügyelő
bizottsági tagok megbízatásukról lemondtak.
2) A Képviselő- testület Ács Zoltán Felügyelő Bizottsági tagot megbízatásából
visszahívja, egyben megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjainak
megbízatása 2020. január 23. napjától megszűnt.
3) A Képviselő- testület a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába,
2020. január 23 napjától 3 év időtartamra
Bolyki István
Titton Miklós Ferenc
Borbély János szám alatti lakosokat delegálja.
4)Felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a szükséges változtatásokat vezettesse át
a Cégbíróságon.
Felelős: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző
Határidő: azonnal
Értesítettük a lemondott és a visszahívott Felügyelő Bizottsági tagokat, az új
Felügyelő Bizottsági tagok bejelentésre kerültek a Cégbírósághoz.
21 /2020. (I.23.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) úgy határozott, hogy a Klímabarát Települések szövetségébe
Leidinger Árpádot, a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság külső tagját
bízza meg a város képviseletével.
Felelős: Leidinger István polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület határozatáról az érintettet értesítettük.
22 /2020. (I.23.) sz. Ök. határozat
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal 2 tartózkodás
mellett úgy határozott, hogy a Pomáz belterület 1099 hrsz.-ú 1634 m2 nagyságú,
kivett beépített terület ingatlanra Benei László 1061 Budapest, Paulay Ede utca 21
I/3 alatti lakos mint eladó és a Elek Imre 1015 Budapest, Batthyányi utca 26. sz I/a
között 2019.12.19-én megkötött szerződés alapján az adásvételére vonatkozó
elővásárlási jogával nem kíván élni, az 5815/1982.10.13. számon bejegyzett
elidegenítési és terhelési tilalom, és elővásárlási jog törléséhez hozzájárul,
7

valamint Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a lemondó nyilatkozattal és az elővásárlási jogról való
lemondással kapcsolatos eljárásban az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.
Felelős: Leidinger István Polgármester,
Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos
Határidő: azonnal
A hivatal tájékoztatta az ingatlan tulajdonosát a döntésről.

Pomáz, 2020. február 6.

Leidinger István s.k.,
polgármester
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