
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 2019. március 11.-i rendkívüli ülésén az 
alábbi határozatokat hozta: 
 

 
Tárgy: Hekk terasz fennmaradási engedélyezése 
 

 
42/2019.(III.11.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 
1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete befogadja a településrendezési 

eszközök módosítását kezdeményező Benitrans Kft. megbízásából a Völgyzugoly 
Műhely Kft. által 2019. februárjában elkészített Telepítési Tanulmánytervét – a 
„20038 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési szerződés 
megalapozásához” tárgyában. 
 

2.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 20038 helyrajzi számú ingatlant 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, annak érdekében, hogy a 
településrendezési eljárás tárgyalásos eljárás keretében lefolytatható lehessen. 
 

3.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a 
tárgyalásos eljárásra vonatkozó Háromoldalú településrendezési tervezési 
szerződés aláírására, és a településrendezési eljárás megindítására. 
 

Határidő: azonnal            Felelős: polgármester, főépítész 
 
 

Tárgy: Hekk terasz fennmaradási engedélyezése 
 

  
43/2019.(III.11.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Beépítési koncepcióval 
kapcsolatosan a következő eljárás lefolytatását határozta el: a Beruházó Benitrans Kft. 
által elkészített és az Önkormányzat által befogadott Beépítési koncepció alapján 
kössön az Önkormányzat településrendezési szerződést a Benitrans Kft-vel a 
beruházáshoz kapcsolódó humán- és műszaki infrastruktúra költségeinek viseléséről, 
és a szerződés ingatlan-nyilvántartásba, a 20038 hrsz-ú ingatlanra történt bejegyzését 
követően nyújthatja be a Polgármester az elkészült rendezési terv módosítás 
tervezetét a megyei állami főépítész elé véleményezésre vagy a tárgyalásos eljárás 
lefolytatására. 

 
Határidő: folyamatos            Felelős: polgármester, jegyző, főépítész 
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Tárgy: Fröccsöntő üzem létesítése – Roth Műanyagfeldolgozó Kft.  
 

  
44/2019.(III.11.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 
1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete befogadja a településrendezési 

eszközök módosítását kezdeményező Roth Műanyagfeldolgozó Kft. 
megbízásából a Völgyzugoly Műhely Kft. által 2019. februárjában elkészített 
Telepítési Tanulmánytervét – a „20049/43 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
településrendezési szerződés megalapozásához” tárgyában. 
 

2.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 20049/43 helyrajzi számú 
ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánítsa, annak érdekében, hogy a 
településrendezési eljárás tárgyalásos eljárás keretében lefolytatható lehessen. 
 

3.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a 
tárgyalásos eljárásra vonatkozó Háromoldalú településrendezési tervezési 
szerződés aláírására, és a településrendezési eljárás megindítására. 
 

 
Határidő: azonnal              Felelős: polgármester, főépítész 

 
Tárgy: Fröccsöntő üzem létesítése – Roth Műanyagfeldolgozó Kft.  
 

  
45/2019.(III.11.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Beépítési koncepcióval 
kapcsolatosan a következő eljárás lefolytatását határozta el: a Beruházó Roth 
Műanyagfeldolgozó Kft. által elkészített, és az Önkormányzat által befogadott 
Beépítési koncepció alapján az Önkormányzat kössön településrendezési szerződést a 
Roth Műanyagfeldolgozó Kft-vel a beruházáshoz kapcsolódó humán- és műszaki 
infrastruktúra költségeinek viseléséről, és a szerződés ingatlan-nyilvántartásba, a 
20049/43 hrsz-ú ingatlanra történt bejegyzését követően nyújthatja be a Polgármester 
az elkészült rendezési terv módosítás tervezetét a megyei állami főépítész elé 
véleményezésre vagy tárgyalásos eljárás lefolytatására. 

 
Határidő: folyamatos            Felelős: polgármester, jegyző, főépítész 
 

 
A határozatok Vác város honlapján is megtekinthetők. 
 
Vác, 2019. március 12. 
 

Deákné Dr. Szarka Anita s.k. 
jegyző 

 
 
Kifüggesztve: 2019. március 12.-én 
Levéve: 2019. április 12.-én 
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1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete befogadja a településrendezési 
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„20038 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési szerződés 
megalapozásához” tárgyában. 
 

2.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 20038 helyrajzi számú ingatlant 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, annak érdekében, hogy a 
településrendezési eljárás tárgyalásos eljárás keretében lefolytatható lehessen. 
 

3.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a 
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kapcsolatosan a következő eljárás lefolytatását határozta el: a Beruházó Benitrans Kft. 
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 2

Tárgy: Fröccsöntő üzem létesítése – Roth Műanyagfeldolgozó Kft.  
 

  
44/2019.(III.11.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 
1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete befogadja a településrendezési 

eszközök módosítását kezdeményező Roth Műanyagfeldolgozó Kft. 
megbízásából a Völgyzugoly Műhely Kft. által 2019. februárjában elkészített 
Telepítési Tanulmánytervét – a „20049/43 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
településrendezési szerződés megalapozásához” tárgyában. 
 

2.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 20049/43 helyrajzi számú 
ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánítsa, annak érdekében, hogy a 
településrendezési eljárás tárgyalásos eljárás keretében lefolytatható lehessen. 
 

3.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a 
tárgyalásos eljárásra vonatkozó Háromoldalú településrendezési tervezési 
szerződés aláírására, és a településrendezési eljárás megindítására. 
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