
H I R D E T M É N Y 
 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. §-a alapján az 
alábbi tájékoztatást adom: 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 21.-i ülésén az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
  

1/2020.(I.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 329/2019, 337/2019, 
338/2019, 340/2019, 345/2019, 346/2019, 347/2019, 348/2019, 349/2019, 350/2019, 
353/2019. számú határidejű határozatokról szóló jelentést. 
 
Határidő: azonnal                 Felelős: polgármester 
 
Tárgy: VV Kft. Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 
 

2/2020.(I.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Váci Városfejlesztő Kft. 
módosított Közbeszerzési Szabályzatát. 
 
Határidő: azonnal                 Felelős: VV Kft. 
 
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. Versenyeztetési Szabályzatának módosítása  
  

3/2020.(I.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Váci Városfejlesztő Kft. 
módosított Versenyeztetési Szabályzatát. 
 
Határidő: azonnal              Felelős: VV Kft. 
 
Tárgy: Pazsitka Károly kérelme – vételi szándék  
  

4/2020.(I.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vác Város 
Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező, Vác belterület 3292/A/6 hrsz-ú, 
természetben Vác, Görgey Artúr u. 2. fsz. 6. sz. alatti, 187 m2 alapterületű üzlethelyiség 
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megnevezésű ingatlanra Pazsitka Károly tulajdonostárs által benyújtott vételi szándékot 
nem támogatja. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 
Tárgy: Likviditási jelentés 
  

5/2020.(I.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat likviditási helyzetéről 
szóló jelentést elfogadja. 
 
Határidő: azonnal           Felelős: Pénzügyi és Adó Ov. 
 
 
 
Tárgy: Megállapodás az építésügyi igazgatási feladatok átadásáról 
  

6/2020.(I.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról 
szóló 2019. évi CX. tv. és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019.(IV.23.) Korm. rendelet rendelkezései szerint 
Vác Város Önkormányzat vagyonát és vagyoni értékű jogát, amely a jegyző építésügyi 
igazgatási feladatainak ellátását biztosítja (a továbbiakban együtt: államigazgatási feladat 
ellátását biztosító vagyon), 2020. március 1. napján – a feladat ellátásának időtartamára – az 
állam ingyenes használatába adja, valamint felhatalmazza a polgármestert az erről szóló 
megállapodás aláírására és annak esetleges technikai módosítására.  
 
Határidő: 2020. január 31.        Felelős: polgármester; 
            jegyző; 
            Jogi Osztály 
 
 
Tárgy: Szándéknyilatkozat múzeumi épületek tulajdonba vételére  
  
 

7/2020.(I.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a múzeumi feladatellátáshoz 
tartozó állami tulajdonú ingatlanok közül a 2560/11, a 3103, a 3102/2 és a 3215/1 hrsz-ú 
ingatlanok ingyenes tulajdonba vételét kezdeményezi, azonban a 3195/1/A/76 hrsz-ú 
Széchenyi utcai pincét nem kívánja tulajdonba venni. 
 
Határidő: azonnal         Felelős: polgármester; 
             Jogi Osztály 
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Tárgy: 294/2019.(XI.26.) sz. Kt. határozat módosítása  
 
 

8/2020.(I.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 294/2019.(XI.26.) sz. 
határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Madách Imre Művelődési 
Központ vezetői álláshelyére benyújtott pályázatot, meghallgatta a pályázót, és úgy dönt, 
hogy Laczi Saroltát nevezi ki a Madách Imre Művelődési Központ vezetői álláshelyére 5 év 
időtartamra, 2020. január 01.-től - 2024. december 31-ig. 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992.(XI. 20.) Korm.rendelet az irányadók. A vezetői pótléka a 
pótlékalap 225 %-ban kerül megállapításra. 

Felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére, továbbá 
felhatalmazza, hogy a Magyar Államkincstár felé a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester; 
            Jogi Osztály 
 
Tárgy: Nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata  
 
 

9/2020.(I.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a a következő nemzetiségi 
önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások melléklet szerinti szövegét 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására: 

- Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat 
- Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
- Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat 
- Váci Ruszint Nemzetiségi Önkormányzat 
- Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
- Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 

 
Határidő: 2020. január 31.     Felelős: polgármester 
             
Tárgy: Elővásárlási jog a 6381 hrsz-ú ingatlanra  
 

10/2020.(I.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vác belterület 6381 hrsz-ú ingatlan 1/6-
ra vonatkozó, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
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egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 85/F § (1) bekezdése alapján a bírósági 
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 147. §-ának (3) és (4) bekezdése szerinti lakóingatlan 
fekvése szerinti települési önkormányzatot – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a 
beköltözhető állapotban értékesítendő lakóingatlan bírósági és közigazgatási végrehajtási 
árverése, valamint nyilvános pályázati értékesítése során – az árverésen, nyilvános 
pályázaton, a végrehajtási eljárásra vonatkozó külön jogszabály szerint gyakorolható – 
elővásárlási jogával nem kíván élni. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: Jogi Osztály 

 
 

Tárgy: Elővásárlási jog a 0357/87 hrsz-ú ingatlanra  
 
 

11/2020.(I.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vác külterületén 0357/87 hrsz-ú 

ingatlanra vonatkozó 158/2018.(VI.21.) Kt. határozatát visszavonja. 
 

2.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adásvételi szerződésben 
szereplő 1.500.000,- Ft összegért a Vác külterület 0357/87 hrsz-ú ingatlanon, az 
ingatlan-nyilvántartás szerinti elővásárlási jogával nem él, tehát az ingatlant 
nem vásárolja meg. 

 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester; 
            főépítész 

 
Tárgy: Elővásárlási jog a 0279/16 hrsz-ú ingatlanra  
 

12/2020.(I.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vác külterület 0279/16 hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozó, a Vác Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 30/2017.(XI.24.) sz. 
önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete szerint elrendelt, a tájékoztatásban szereplő 
1.100.000,- Ft összegű elővásárlási jogával nem kíván élni. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester; 
            Jogi Osztály 
Tárgy: Településrendezési eszközök módosításának indítása településrendezési szerződések keretében, egy 
eljárásban a 4397/1, 7002/2, 7002/8, 0360/41-43 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában  
 

13/2020.(I.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Vác város 

30/2017.(XI.24.) önk. rendelet, Helyi Építési Szabályzat módosításának a 4397/1; 
0360/41-42-43; 7002/2 és 7002/8 hrsz-ú területre vonatkozó telepítési 
tanulmányát és beépítési tervét.  
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2.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 
többoldalú tervezési szerződés aláírására a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal. 

 
3.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 4397/1; 

0360/41-42-43; 7002 és 7002/8 hrsz-ú területekre vonatkozó településrendezési 
szerződések aláírására. 

 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester; 
            főépítész; 
            jegyző 
 

4.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 
többoldalú tervezési szerződés aláírását követően a településrendezési eljárás 
megindítására. 

 
Határidő: a szerződés aláírását követően azonnal   Felelős: polgármester; 
           főépítész 
 
Tárgy: Szándéknyilatkozat fogorvosi szerződés ügyében  
 
 

14/2020.(I.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja dr. Mátai Sándor Gábor fogorvos 
azon szándékát, hogy a III. sz. 2600 Vác, Kodály Z. u. 3. sz. alatti fogorvosi körzetet vegye 
át dr. Reza Rafaeltől, feltéve, hogy rendelkezik az említett praxissal és a  működéséhez 
szükséges szakhatósági engedélyekkel. 
A fenti feltételek teljesülése esetén az önkormányzatnak szándékában áll dr. Mátai Sándor 
Gábor fogorvossal szerződést kötni, ezért a Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést írja alá. 
 
Határidő: azonnal    Felelős: polgármester; 
         Intézményfelügyeleti és Humán Ov. 
 
Tárgy: Önálló képviselői indítvány a váci polgárok megkövetéséről  
 
 

15/2020.(I.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felszólítja Pető Tibor volt gazdasági, 
valamint Mokánszky Zoltán volt sportért felelős alpolgármestert, hogy kérjenek bocsánatot 
a váciaktól amiatt, hogy mert bár 2018.-ban az Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium között létrejött egy szerződés a sport- és rendezvénycsarnok finanszírozására 
határidőkkel, a városvezetésük alatt egyetlen kapavágás nem történt, valamint nem rögzített 
2018. május határidőig, sem később, még a megvalósíthatósági hatástanulmány sem készült 
el. 
 
Határidő: azonnal     Felelős: Pető Tibor képviselő; 
            Mokánszky Zoltán képviselő 



 6

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Budapestre ingázó munkavállalók védelmében 
 

16/2020.(I.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Matkovich Ilona 
polgármestert, hogy levélben keresse meg és folytasson egyeztetéseket 
Karácsony Gergely főpolgármesterrel a Vácról Budapestre ingázó 
munkavállalók érdekében a bejárásukat hátrányosan érintő jogszabályok 
bevezetése ellen. 

 

2.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kéri fel Matkovich Ilona 
polgármestert, hogy minden Karácsony Gergely főpolgármesterrel folytatott 
egyeztetés során vesse fel, hogy Vác tiltakozik ezen tervekkel szemben. 

 

3.) Vác Város Önkormányzat nem kéri fel Matkovich Ilona polgármestert, hogy a 
tárgyalásokról a váci polgárokat, illetve a Képviselő-testületet tájékoztassa. 
 

4.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Pető Tibor volt gazdasági 
ügyekért felelős alpolgármestert, hogy az államtitkárokkal és miniszterekkel 
2010. és 2019. között folytatott tárgyalásáról a Képviselő-testületet írásban 
tájékoztassa. 
 

5.) Vác Város Képviselő-testülete felkéri polgármester asszonyt, hogy levélben 
forduljon az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárához  
dr. Mosóczi László úrhoz és a MÁV Start Zrt. illetékes osztályához, 
igazgatóságához, az agglomerációban bonyolított vasúti közlekedésben 
tapasztalható komoly problémák: késések, járatkimaradások leküzdésével 
kapcsolatban, illetve a Stadler KISS típusú emeletes vonatok forgalomba 
állításának kérdésével. 

 

Határidő: azonnal    Felelős: Matkovich Ilona polgármester; 
          Pető Tibor képviselő 

             
        
Tárgy: Önálló képviselői indítvány a „szájzár-rendelet” hatályon kívül helyezéséről 
 

17/2020.(I.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1/2019. 
polgármesteri utasítását tartassa be. Valamint felkéri arra, hogy az Önkormányzat biztosítsa 
ingyenes jogi segítségnyújtás lehetőségét azoknak a képviselőknek, akik nincsenek azzal 
tisztában, hogy önkormányzati rendeletet a polgármester, vagy a polgármester asszony, 
jelen esetben, nem alkothat. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
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Tárgy: 7. vk. 2020. évben elvégzendő feladatok 
 
 
 

18/2020.(I.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Mokánszky Zoltánt adjon 

részletes tájékoztatást a következőkre:  
 

a.)  A Zeke utcához javasolt gyalogos átkelőhely kivitelezése miért nem került 
betervezésre a 2017.-es, 2018.-as, 2019-es költségvetésbe?  
 

b.)  A Sirály Utcai Óvoda előtti útszakasznál mióta kényszerül felhajtani pl. a 
szemétszállító tehergépjármű a szegélyre, ezen munka kivitelezése miért nem került 
betervezésre a város 2011-2019.-es költségvetésébe az elmúlt 9 évben? Pontosan mit tett az 
Önkormányzat, Mokánszky Zoltán alpolgármester, a probléma megoldásáért, valamint 
milyen számításokra alapozza az itt leírt 1,5 MFt-os becsült költséget?  
 

c.)  A Rigó u. 2. sz. előtti parkoló állapota mikor vált olyanná, mely az aszfaltozást 
indokolja? Az elmúlt 9 évben pontosan mit tett az Önkormányzat és Mokánszky Zoltán 
volt alpolgármester a probléma megoldásáért, valamint milyen számításokra alapozza a 4 
MFt becsült költséget?  
 

d.)  A Virág utcai játszótér körbekerítése érdekében az elmúlt 9 évben pontosan mit tett 
az Önkormányzat és Mokánszky Zoltán volt alpolgármester, ezen munka kivitelezése miért 
nem került betervezésre a város 2011-2019-es költségvetéseibe, valamint milyen 
számításokra alapozza a 3,6 MFt várható költséget?  
 
2.  A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a folyó önkormányzati ciklusban 
nem kívánja képviselőit, így polgármesterét és alpolgármestereit sem Business class 
repülőjegyhez juttatni. 
 
 
Határidő: azonnal    Felelős: Mokánszky Zoltán képviselő 
           
             
 
Tárgy: Önálló képviselői indítvány – Szent Mihály templom 
 

19/2020.(I.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felszólítja Mokánszky Zoltán képviselőt, 
hogy kérjen bocsánatot a váci polgároktól, mert az általa felesleges kiadásnak nevezett főtéri 
feltárás esetleges hiánya városunk múltjának megismerését, az emlékek nyilvánosságra 
kerülését és a helyi turizmus fellendítését akadályozta volna. A testület szorgalmazza, hogy 
Mokánszky Zoltán a jövőben felkészültebben tegye meg javaslatait, különös tekintettel 
városunk jövőjét jelentősen befolyásoló döntések meghozatalában. 
 
Határidő: azonnal, ill. folyamatos   Felelős: Mokánszky Zoltán képviselő 
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Tárgy: Váci Női Kézilabda SE kérelme – tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat Sportcsarnok 
 
 

20/2020.(I.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárulását adja a Váci 
Női Kézilabda SE részére, hogy a Vác Város Sportcsarnok (1899/22 hrsz-ú, udvar, 
sportcsarnok megjelölésű, 6380 m2 nagyságú, természetben a 2600 Vác, Bán Márton u. 3. sz 
alatt található) küzdőterének, valamint nézőterének lámpáit LED lámpákra cserélje, 
továbbá felhatalmazza a polgármestert a mellékelt hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester; 
            Jogi Osztály 
Tárgy: Fellebbezés a 66/2959-1/2019.11.25. sz. határozat ellen 

  
Z-1/2020.(I.21.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szabados Imre a Natur Protect Kft. 
gépjárművezetője (1214 Budapest, Rákóczi Ferenc út 354.) közigazgatási bírság 
elengedése iránt benyújtott fellebbezését elutasítja, a mellékelt alakszerű 
határozatban leírtak alapján. 
 
Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
 
 

Tárgy: Fellebbezés a 66/2978-1/2019.11.25. sz. határozat ellen 
  

Z-2/2020.(I.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Olivér János (2613 Rád, 
Szent István utca 16.) közigazgatási bírság elengedése iránt benyújtott fellebbezését 
elutasítja, a mellékelt alakszerű határozatban leírtak alapján. 
 
Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
 

Tárgy: Fellebbezés a 66/2960-1/2019.11.25. sz. határozat ellen 
  

Z-3/2020.(I.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Small East Bt. (4400 Nyíregyháza, 
Kőris utca 105.) közigazgatási bírság elengedése iránt benyújtott fellebbezését 
elutasítja, a mellékelt alakszerű határozatban leírtak alapján. 
 
Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
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A határozatok Vác város honlapján is megtekinthetők. 
 
Vác, 2020. január 21. 
 
 
 

dr. Zsidel Szilvia s.k. 
   jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kifüggesztve: 2020. január 22.-én 
Levéve: 2020. február 22.-én 


