201/2021 (IX.30.) számú határozat melléklete
LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK

79/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozata a rászoruló csoportok részére
térítésmentesen biztosítandó személyszállítási szolgáltatás Pomáz Kft. általi
biztosításáról
Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre
figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz Város Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.
§ és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében rögzített
hatáskörben eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Pomáz Város Önkormányzata a pomázi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező
a) fogyatékkal élő,
b) 65. életévüket betöltött,
c) 7. életévüket be nem töltött, valamint
d) tanulói jogviszonnyal rendelkező személyek, és
e) kísérőik
részére térítésmentes személyszállítási szolgáltatást biztosít a határozat melléklete szerinti
elérési pontokon és útvonalakon.

2. Az 1. pont szerinti szolgáltatást az Önkormányzat a kizárólagos tulajdonában álló Pomáz
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2013 Pomáz,
Beniczky utca 35.; adószáma: 12840793-2-13. (továbbiakban: Pomáz Kft.) útján biztosítja.
Felhívja az ügyvezetőt a szolgáltatás megszervezésére, az esetlegesen szükséges engedélyek
beszerzésére oly módon, hogy a próbaüzem április 12. napján, míg a szolgáltatás április 19.
napján elindulhasson.

3. Az 1. pont szerinti feladat ellátásához az Önkormányzat a Pomáz Kft.
a) ingyenes használatába adja a RIS-681 és a RIS-682 forgalmi rendszámú Ford Tranzit
típusú gépjárműveket,
b) részére, pénzügyi támogatásként biztosítja a költségvetési rendeletben a közösségi
közlekedés ellátásra K513 Általános tartalék rovatszámon 5.000.000.- forint összegben
megtervezett összeget.

4. Az ügyvezető jelen döntésről való tájékoztatásáról, valamint az Önkormányzat és a Kft. között
a jelen határozatnak megfelelő feladatellátási megállapodás megkötéséről a polgármester
gondoskodik.

5. Az Önkormányzat felkéri a jegyzőt, hogy a jelen döntésből fakadó átcsoportosítást a
költségvetési rendelet soron következő módosítása során a rendelet tervezetében szerepeltesse
Felelős: 4. pont vonatkozásában: Leidinger István polgármester
5. pont vonatkozásában: dr. Balogh Pál jegyző
Határidő: 4. pont vonatkozásában 2021. április 16.
5. pont vonatkozásában: 2021.augusztus 31.
A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági
Városüzemeltetési Osztály
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Gazdasági Főosztály

Főosztály,

Városfejlesztési

és

A feladatellátási szerződés 2021. május hónapban megtörtént, az 5 millió forint kiutalásáról
2021.05.12. napján gondoskodtunk. A költségvetési rendeletben a K506-os egyéb működési célú
pénzeszköz átadása áht-n kívülre rovaton megtörtént.

82/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozata
az önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott közalkalmazottaknak a Pomáz Kft.
állományába – munkáltatói jogutódlás útján történő - átcsoportosításáról
Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre
figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CLXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz Város Képviselőtestületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
3:109. § (4) bekezdésében rögzített hatáskörben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 25/A és 25/B §-a alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Pomáz Város Önkormányzata az önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott
közalkalmazottak által ellátott városüzemeltetési, létesítmény-üzemeltetési, valamint az
iskolai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó tálalókonyhák működtetésének feladatait
2021. július 1. napjától az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Pomáz
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2013
Pomáz, Beniczky utca 35.; adószáma: 12840793-2-13. (továbbiakban: Pomáz Kft.)
útján biztosítja.
2. Az 1. pont szerinti közalkalmazottak munkáltatói jogutódlásához és
jogviszonyváltásához szükséges tájékoztatások és jognyilatkozatok megtételéről az
átadó munkáltató oldalán a polgármester, az átvevő oldalán a Pomáz Kft. ügyvezetője
gondoskodik.
3. Az 1. pont szerinti feladatellátáshoz használt eszközök és helyiségek használati jogát az
önkormányzat – a karbantartás, javítás és pótlás kötelezettsége mellett - térítésmentesen
biztosítja a kft. részére.
4. Az ügyvezető jelen döntésről való tájékoztatásáról, valamint az Önkormányzat és a Kft.
között a jelen határozatnak megfelelő feladatellátási megállapodás megkötéséről a
polgármester gondoskodik.
5. Az Önkormányzat felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő
módosításában a jelen határozatból fakadó módosításokat szerepeltesse.
Felelős: Leidinger István polgármester
5. pont vonatkozásában: dr. Balogh Pál jegyző
Határidő: 2021. május 30.
5. pont vonatkozásában: 2021.augusztus 31.
A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Főosztály, Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Gazdasági Főosztály
A közfeladat ellátására vonatkozó szerződés aláírása megtörtént a támogatás részletekben történő
teljesítésként történik az év végéig öt egyenlő részletben, a költségvetési rendelet-módosításban
szerepeltetve van.

84/2021 (IV.15.) számú önkormányzati határozata
a Pomáz, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése tárgyában kiírandó
közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetének a biztosításáról

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pomáz Város Önkormányzat Képviselőtestületének feladat- és hatáskörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában foglaltakra az alábbi
határozatot hozza:
1. Pomáz Város Polgármestere úgy dönt, hogy a „Pomáz, Dankó utca és környékének
csapadékvíz elvezetése” tárgyában kiírandó közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezet
biztosítására az Önkormányzat 2021. évi költségvetés K513 tartalék rovat terhére az önerőn túl
további bruttó 5.875.303 Ft-ot különít el.
2. Pomáz Város Polgármestere felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő
módosításának tervezetében, jelen átcsoportosítást szerepeltesse.
Felelős: Dr. Balogh Pál, jegyző
Határidő: 2021.08.31.
Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Főosztály
Végrehajtásról jelentést tesz: Gazdasági Főosztály
A nyertes pályázó szerződése rögzítésre került az ASP rendszerben a kötelezettségvállalások közé.

Z-107/2021. (V.07.) számú önkormányzati határozata
az Óbuda Zrt tulajdonában álló Pomáz belterület 2118/60, 61 és résztulajdonában álló
belterület 2131/31 hrsz. alatti ingatlanok elővásárlásáról
Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pomáz Város Önkormányzat Képviselőtestületének feladat- és hatáskörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglaltakra az alábbi
határozatot hozza:
1. Pomáz Város Önkormányzata a Pomáz belterület 2118/60 és a 2118/61, valamint a
2131/31 hrsz alatti ingatlanok mint dologösszesség tekintetében él elővásárlási jogával,
azaz az Óbuda Termelő és Szolgáttató Zrt. (székhely: 201l Budakalász, Attila u. 75.,
Cgsz:13-10_041389, statisztikai szám: 24758477-6820-114-13, adószám: 24758477-2I3) tulajdonos által tett eladási ajánlatot teljes terjedelmében elfogadja, azaz a
hivatkozott dologösszességet bruttó 2.000.000,- Ft, azaz kétmillió forint vételáron
megvásárolja és vállalja, hogy a hivatkozott ingatlanokra megjelölt bruttó 2.000.000,Ft, azaz kétmillió forint összeget határidőn belül – tehát 2021. május 11-ig – átutalja az
Óbuda Zrt. a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10200964 – 20223760 –
00000000 számú bankszámlájára.
2. Az 1. pont szerinti, az Óbuda Zrt. jogi képviselője által megküldött ingatlan adásvételi
szerződés mintájára elkészítendő Pomáz Város Önkormányzata és az Óbuda Zrt. közötti
a) ingatlan adás-vételi szerződés aláírásáról és
b) a vételár átutalásáról a polgármester gondoskodik.
3. Az Önkormányzat a jelen kötelezettségvállalás fedezetét, azaz bruttó 2.000.000, - Ft-ot,
azaz kettőmillió forintot Pomáz Város költségvetésének K513 rovatának terhére
biztosítja.

4. A Polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a jelen döntésből fakadó átcsoportosítást a

költségvetési rendelet soron következő módosítása során a rendelet tervezetében
szerepeltesse.

Felelős:

2. pont vonatkozásában:
4. pont vonatkozásában:

Leidinger István polgármester,
dr. Balogh Pál jegyző

Határidő:

2.a) pont tekintetében:
2.b) pont tekintetében:
4. pont tekintetében:

2021. május 27.,
2021. május 11.,
2021. augusztus 31.

Végrehajtásban közreműködik:
Végrehajtásról jelentést tesz:

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Pénzügyi Osztály
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

A vételár kifizetésre került, az ingatlan-nyilvántartásban a tulajdonosváltás átvezetésre került

138/2021. (VI.09.) számú önkormányzati határozata
Pomáz Város Önkormányzatának nyári szünidő alatti napközbeni
gyermekfelügyeletéről
Pomáz Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.)
Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-testületének feladat-és
hatáskörét gyakorolva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 41. § (1)-(3) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
1. 2021. július 5. – 2021. augusztus 19. között az Önkormányzat a pomázi Mátyás Király
Általános Iskolaiskolában 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 napközbeni gyermekfelügyeletet az Önkormányzat ingyenesen biztosítja, csak az
étkezési térítési díj fizetendő melynek összege Pomáz Város Önkormányzatának az
intézményi térítési díjakról szóló 8/2019. (IV.24.) számú önkormányzati rendelte alapján:
bruttó 420. Ft/nap.
3. Pomáz Város Polgármestere úgy dönt, hogy a napközbeni gyermekfelügyelet
lebonyolításához szükséges fedezet biztosítására az Önkormányzat 2021. évi
költségvetésének K513 tartalék rovata terhére 3.500.000.- Ft-ot különít el.
4. Pomáz Város Polgármestere felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron
következő módosításának tervezetében jelen átcsoportosítást szerepeltesse.

Felelős: Leidinger István polgármester
Határidő: 4.pont vonatkozásában: 2021.augusztus 31.
A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály és a
Gazdasági Főosztály
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály
A költségvetési rendelet módosításakor a napközbeni gyermekfelügyelet lebonyolításához
szükséges fedezet 0000-66 részletező kódon történő teljesítése megtörtént a dologi
kiadások között.

Z-143/2021. (VI.14.) számú önkormányzati határozata „Pomáz Közművelődéséért díj”
2021. évi adományozásáról
Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre
figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata
képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozza:
1. Pomáz Város Önkormányzata 2021. évben Pomáz Közművelődéséért Díjat
adományoz Erményiné Major Teréz részére.
2. Pomáz Város Önkormányzata 2021. évben posztumusz Pomáz Közművelődéséért
Díjat adományoz Erményi Csaba részére.
3. A díj átadására ünnepélyes keretek között 2021. augusztus 20. napján kerül sor.
Felelős: Leidinger István polgármester
Határidő: 2021. augusztus 20.
A határozat végrehajtásában közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti
Osztály, Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály
A Pomáz Közművelődéséért Díj és a posztumusz Pomáz Közművelődéséért Díj 2021.08.20-án
ünnepélyes keretek között átadásra került.
147/2021. (VI.14.) számú önkormányzati határozata

egyes önkormányzati feladatoknak a Pomáz Kft. útján történő ellátásához szükséges
pénzügyi átcsoportosításra
Pomáz Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre
figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata képviselő-testületének
feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozza:
1. Pomáz Város Önkormányzata a 82/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozatában rögzített
körben, egyes közfeladatainak ellátását a kizárólagos tulajdonát képező Pomáz Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Pomáz Kft.)
útján látja el.
2. Az 1. pont szerinti közfeladatok ellátásához szükséges fedezetet biztosítására az Önkormányzat
2021. évi költségvetésének dologi kiadáson belül átcsoportosítást hajt végre, és a K336 Szakmai
tevékenységet segítő szolgáltatások rovatra a 066020 kormányzati funkción 35.000.000.- Ft-ot
különít el.
3. A jelen döntésnek a Pomáz Kft ügyvezetője részére történő megküldéséről a polgármester
gondoskodik.
4. Pomáz Város Polgármestere felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő
módosításának tervezetében jelen átcsoportosítást szerepeltesse.

Felelős: 3. pont vonatkozásában: Leidinger István polgármester
4. pont vonatkozásában: dr. Balogh Pál jegyző
Határidő: 3. pont vonatkozásában: 2021. június 18.
4. pont vonatkozásában: adott
A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Főosztály
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Gazdasági Főosztály
A közfeladat ellátására vonatkozó szerződés aláírása megtörtént a támogatás részletekben történő
teljesítésként történik az év végéig öt egyenlő részletben, a költségvetési rendelet-módosításban
szerepeltetve van.

174/2021. (VII.15.) számú önkormányzati határozata az önkormányzat költségvetési
helyzetének áttekintéséről és a szükséges intézkedések meghozataláról
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. 34. §-ában rögzített hatáskörében eljárva alábbi határozatot hozza:
1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Pomáz Város
Önkormányzata költségvetési helyzetének áttekintéséről szóló tájékoztatást és egyes
költségvetési előirányzatok átcsoportosítására, módosítására vonatkozóan 1.
mellékletben foglaltak szerint, az általános és céltartalék levezetésére vonatkozóan a 2.
melléklet szerint határoz.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2021. december 31-ig tartó
gazdálkodási időszak zavartalan működése érdekében továbbra is fegyelmezett és
visszafogott gazdálkodást folytasson.
3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi
költségvetésének soron következő módosításakor jelen határozat mellékleteiben foglalt
előirányzat módosításokat vezesse át.
Felelős 2. pont vonatkozásában: Leidinger István polgármester
3. pont vonatkozásában: Dr. Balogh Pál Jegyző
Határidő: 2021.08.31.
A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Főosztály, Pénzügyi Osztály
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Gazdasági Főosztály, Pénzügyi Osztály
A 2021. évi költségvetés módosításakor jelen határozat mellékleteiben foglalt előirányzat
módosítások átvezetésre kerültek.

176/2021(VII.15) számú önkormányzati határozata a Pomáz Kft. működése
megkezdéséhez szükséges források biztosításáról
Pomáz Város képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az önkormányzatnak
az Alaptörvény 32. cikk (1) b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva alábbi
határozatot hozza:
1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pomáz Kft. 2021. évi
működéséhez 10 000 E Ft összegű működési célú pénzeszközt ad át Pomáz Város
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének K513 Tartalékok rovatról K512 Működési
célú támogatás államháztartáson kívülre rovatra való átcsoportosítással.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozat 1. pontja szerinti
teljesítésre.

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi
költségvetésének soron következő módosításakor jelen határozat 1. pontjában
foglaltakat vezesse át.
4. A Képviselő-testület felkéri a Pomáz Kft. ügyvezetőjét, hogy a benyújtott részleges
üzleti terv pontosítását végezze el, egészítse ki a kft eddigi tevekénységének
beszámolójával és a kft. Felügyelő-Bizottságának jóváhagyásával terjessze a Képviselőtestület szeptember havi munkaterv szerinti ülésére.
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen döntéséről tájékoztassa a Pomáz
Kft ügyvezetőjét és Felügyelő-Bizottságát.
Felelős 2. és 5. pont vonatkozásában: Leidinger István polgármester
3. pont vonatkozásában: Dr. Balogh Pál Jegyző
4. pont vonatkozásában: Potzta Béla ügyvezető
Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2021.július 30.
2. pont vonatkozásában: 2021.augusztus 31.
A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Főosztály
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Gazdasági Főosztály
A rendeletben történő átvezetés és a kifizetés megtörtént.

181/2021(VII.15.) számú önkormányzati határozata a Pomáz belterület 1062/2 hrsz-ú
kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról
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, továbbá a és az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012 (IV.25) rendelet 9. § (1) bekezdése alapján az
alábbi határozatot hozza:
1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kialakuló Pomáz belterület
1062/2 hrsz-ú 44 m2 nagyságú kivett helyi közút megnevezésű ingatlant
Todoranov Matev Sztefan (1077 Budapest, Izabella utca 27/A. fszt. 2.) szám alatti
lakosoktól ajándékként elfogadja, az ajándékozással kapcsolatos ügyvédi és
ingatlan nyilvántartásba való bejegyzési költségeket vállalja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ajándékozási szerződés
aláírásáról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásáról a gondoskodjon.
3. A Képviselő-testület a kialakuló Pomáz belterület 1062/2 hrsz-ú 44 m2 nagyságú
kivett helyi közút megnevezésű ingatlant forgalomképtelen törzsvagyonba helyezi.
Felelős: Leidinger István Polgármester,
Határidő: 2021.08.31.
Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Végrehajtásról jelentést tesz:
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Az ajándékozási szerződés aláírása megtörtént, az ingatlan-nyilvántartási átvezetés még
folyamatban van. A határozat határidejét 2021-november 30-ra meghosszabbítani szükséges.

185/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozata
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi beszámolójának megismeréséről

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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
Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi beszámolóját a Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről.
2. A Képviselő-testület felkéri a Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a
Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság parancsnokát, hogy a beszámolóban
feltüntetett számszaki adatokat egyeztessék és pontosítsák a statisztikai és a vonulási
adatok vonatkozásában.
3. A Képviselő-testület felkéri a Közbiztonsági Bizottságot, hogy a soron következő
szeptemberi bizottsági ülésére vegye napirendre a határozat 2. pontjába foglalt
pontosítás megtárgyalását és tájékoztassa a Képviselő-testületet az eredményről.

Felelős: 2. pontra vonatkozólag: Gyurkó Ferenc a Szentendre HTP és Molnár Attila a Pomázi
ÖTP parancsnoka
Határidő: a 3. pontra vonatkozólag: a Közbiztonsági Bizottság soron következő ülése és a
Képviselő-testület szeptemberi ülése
Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály
Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály
A Közbiztonsági Bizottság tárgyalta a beszámolóban feltüntetett számszaki adatok pontosítását a
statisztikai és a vonulási adatok vonatkozásában és jelen ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet
az eredményről.

187/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozata A Pomázi Települési Értéktár
2021. első félévi beszámolójának elfogadásáról
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi XXX. számú, a magyar nemzeti
értékekről és hungarikumokról szóló törvény 3.§. (4). bekezdésében foglalt felhatalmazás,
valamint Pomáz Város Önkormányzata és a Pomáz Barátai Társaság között létrejött
együttműködési megállapodás 2.b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomáz Barátai Társaság
beszámolóját az Értéktár Bizottság 2021. első félévi munkájáról megismerte és
elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről - jelen határozat
megküldésével – a Pomáz Barátai Társaság elnökét tájékoztassa.
Felelős: Leidinger István Polgármester
Határidő: 2021.08.31.
Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály
Végrehajtásról jelentést tesz:
Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály
A Pomáz Barátai Társaság elnökének tájékoztatása döntésről, a határozat megküldésével
megtörtént.
195/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozata
Panoráma utca közérdekű felajánlással megvalósítandó útfelújításáról

Pomáz Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
hatáskörében és (6) bekezdése szellemében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 107. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Panoráma utca
Szegfű utcától a külterületi szakaszhatárig 286 fm hosszban közérdekű felajánlással
történő felújítását.
2. A Képviselő-testület a határozat 1. pontjában meghatározott útfelújítást a lakókkal
történő egyeztetést követően csökkentett műszaki tartalommal (286 fm hosszban, 5
méter szélességben, 20 cm vastag 0/80 dolomit rátöltés tömörítéssel, 10 cm vastag
osztályozott törtaszfalt tömörítéssel, bitumen szórás 2x 4/8-os zúzalékkal, tömörítéssel,
profil szikkasztó árok szakaszok készítés 150 fm összhosszban) kívánja megvalósítani.
3. A Képviselő-testület az 2. pontban meghatározott műszaki tartalommal megvalósuló
útfelújításhoz a lakók közérdekű felajánlását (6.350.000,- Ft.) kiegészíti 6.343.142,- Ft.,
azaz hatmillió-háromszáznegyvenháromezer-egyszáznegyvenkettő forint összeggel,
amelyet Pomáz Város költségvetés K513 Tartalékok előirányzata 05513 rovatszámon
Útépítés sor terhére biztosítja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közérdekű
kötelezettségvállalásra irányuló megállapodásokat a közérdekű felajánlást tett lakókkal
megkösse.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott műszaki
tartalommal a beszerzési eljárást indítsa meg.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott
útfelújításra a beszerzési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozással
megkösse.
Felelős:
Határidő:

Leidinger István Polgármester
4. pont tekintetében: 2021. szeptember 08.
5. pont tekintetében: 2021. szeptember 01.

Végrehajtásban közreműködik:
Végrehajtásról jelentést tesz:

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

A 2 lakóval a megállapodás aláírása megtörtént. A beszerzési eljárás kiírásra került - eredménye
2021. szeptember 21-én lesz.

Z-200/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozata Pomáz Város
Önkormányzatának a kitüntetési javaslatokat elbíráló ad-hoc bizottságának
megalakulásáról és a tagok megválasztásáról

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi kitüntetések alapításáról és
adományozásáról szóló 30/2004.(IX.08.) számú rendelete 5 §. (1) bekezdése szerinti
jogkörében az alábbi határozatot hozza:
1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pomáz Város Önkormányzatának a
kitüntetési javaslatokat elbíráló ad-hoc bizottságát megalakítja, elnökének Dr.Siklódi
Csilla, tagjainak Ország István, valamint Kósa Anikó önkormányzati képviselőket
megválasztja.
2. A Képviselő-testület javasolja az ad-hoc bizottságnak, hogy munkájába tanácskozási
joggal vonja be Vargáné Sellyei Máriát, Reményi Erzsébetet, valamint Nagy
Koppányné Farkas Annamáriát.

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Pomáz Díszpolgára és Pomázért
Díj 2021. évi kitüntetésének meghirdetését nyilvános fórumokon tegye közzé, hogy arra
Pomáz lakossága javaslatot tehessen, melyet a Polgármesteri Hivatal eljuttat az ad-hoc
bizottságnak.
4. A Képviselő-testület felkéri a megalakuló kitüntetési javaslatokat elbíráló ad-hoc
bizottságot, hogy a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló
30/2004.(IX.08.) számú rendelet 5. § (4) bekezdése szerint a javaslatát – rövid
ismertetővel a jelöltekről és a jelölés indokáról- a szeptemberi Képviselő-testületi
ülésen terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: 3. pont vonatkozásában: Leidinger István polgármester
4. pont vonatkozásában: a kitüntetési javaslatokat elbíráló ad-hoc bizottság
Határidő: 2021.08.31.
4. pont vonatkozásában: szeptemberi Képviselő-testületi ülés
Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály
Végrehajtásról jelentést tesz:
Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály
A Pomáz Díszpolgára és Pomázért Díj 2021. évi kitüntetésének meghirdetése a város honlapján
megtörtént, a javaslatokat a bizottság megkapta és jelen ülésen terjeszti javaslatait a Képviselőtestület elé.

