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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: Javaslat a Pomázi HÉV-állomás területén létesítendő okmányiroda megvalósításának 
támogatására 

 

Tisztelt Képviselő testület!  

 

Pomáz Város Önkormányzata kezdeményezte, hogy a H5-ös HÉV vonalán megvalósuló 

fejlesztés kapcsán a Pomázi Okmányiroda a város közforgalmi központján kerüljön 

elhelyezésre. Jelenleg Pomázon a Kossuth utca 23-25 szám alatt működik az okmányiroda, 

de ez a helyszín sem a pomáziaknak, sem a szomszédos települések lakosainak nem érhető 

el könnyen. 

Pomáz Város Önkormányzata örömmel üdvözölte a H5-ös HÉV-vonalon tervezett 

nagyszabású fejlesztés terveit, melynek kapcsán egy mindannyiunk települését előnyösen 

érintő közös kezdeményezés érdekében keresem. 

Álláspontom szerint indokolt, hogy a beruházás folyamán – melynek során P+R parkoló is épül 

– a Csobánkáról, Pilisszentkeresztről, Dobogókőről, Budakalászról a pomázi állomásra 

közösségi közlekedéssel érkező állampolgárok jobb kiszolgálása, a szolgáltató közigazgatás 

hatékonyságának növelése érdekében a pomázi HÉV-állomáson, mint intermodális 

központban kapjon helyet egy kormányablak, vagy okmányiroda, amely a Dunakanyar 

legoptimálisabban megközelíthető ügyfélfogadási helye lehetne. 

Jelenleg Pomázon a Kossuth Lajos u. 23-25. szám alatt, a város közforgalmi központján kívül 

eső helyen működik az okmányiroda, ezért véleményünk szerint a jobb megközelíthetőség 

érdekében indokolt lenne az áthelyezése nemcsak a pomázi lakosok, hanem a településre 

érkező, többségében ingázó szomszédos település lakosainak szempontjából is, ugyanis ily 

módon ügyeiket érkezésük közvetlen közelében, helyben, gyorsan, külön utazás terheitől 

mentesen intézhetnék. 

A pomázi polgármester kérte a környező települések vezetőit, hogy közös kezdeményezéssel 

forduljanak a Miniszterelnökséghez annak érdekében, hogy a pomázi okmányiroda 

áthelyezésre kerüljön jelenlegi helyéről a pomázi HÉV-állomás újonnan tervezett épületébe. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Pomáz Város 
Önkormányzata azon kezdeményezését, hogy a pomázi okmányiroda a jobb 
megközelíthetőség érdekében a H5-ös HÉV vonalán tervezett infrastruktúra fejlesztés során 
az intermodális csomópontban újonnan létesülő épületbe kerüljön áthelyezésre. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakalász, 2022. március 18. 
 

dr. Göbl Richárd                                                                  
     polgármester    


