
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 polgármestere 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva 
a Kormány 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletében kihirdetett, 

Magyarország egész területére vonatkozó veszélyhelyzetre tekintettel 
az alábbi határozatokat adja ki 

 
 
 

1/2020.(III.18.) sz. Polgármesteri  
határozat 

 

1. A Polgármester létrehozza a Váci Helyi Operatív Törzset a 40/2020. (III.11.) 
Kormányrendeletében kihirdetett, Magyarország egész területére vonatkozó 
veszélyhelyzet idejére. 

2. A Váci Helyi Operatív Törzs szavazati joggal rendelkező tagjai: Matkovich Ilona 
polgármester, Kiss Zsolt, Inotay Gergely és Ferjancsics László alpolgármesterek, valamint 
Fehér Zsolt, az Emberi Kapcsolatok Bizottságának elnöke. 

3. A Váci Helyi Operatív Törzs munkájában tanácskozási jogkörrel részt vesz: dr. Zsidel 
Szilvia jegyző és dr. Grmela Judit aljegyző jogi ügyekért felelős tanácsadó, Kökény 
Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály vezető pénzügyekért felelős tanácsadó, Mohácsiné 
Dim Rita Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezető szociális ügyekért felelős 
tanácsadó, Kereszturi Gyula kommunikációs ügyekért felelős tanácsadó, Iványi Károlyné 
kabinetvezető általános kapcsolattartásért felelős tanácsadó, Bagyinszki Beáta Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának tagja bölcsődei és 
óvodai intézmények kapcsolattartásáért felelős tanácsadó, dr. Bánhidi Péter Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának tagja, valamint 
háziorvos, a koronavírus elterjedésének helyi megelőzésért és védekezésért felelős 
tanácsadó. 

4. A Polgármester elrendeli a Váci Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás 
szünetelését. A Hivatal köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői telefonon, illetve 
elektronikus úton fogadják az ügyfelek beadványait. 

5. A Polgármester elrendeli az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék és óvodák 
bezárását 2020. március 17. nappal a veszélyhelyzet fennállásáig.  

6. A Polgármester elrendeli, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék és 
óvodák rendkívüli ügyelet formájában, maximum 10 fős csoportokban biztosítsanak 
ellátást azon gyermekek számára, akik elhelyezését – a szülők írásban megindokolt 
kérésére – az intézményvezető engedélyezi.  
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7. A Polgármester elrendeli a Vác Város Önkormányzat fenntartásában működő kulturális 
intézmények bezárását a látogatók elől, így visszavonásig nem nyit ki a Katona Lajos 
Városi Könyvtár, a Madách Imre Művelődési Központ, a Levéltár, a Tragor Ignác 
Múzeum, a Váci Dunakanyar Színház és a Tourinform Iroda sem. 

8. A Polgármester elrendeli, hogy abban az esetben, ha a hajléktalanok elhagyják az 
ellátásukra kijelölt Szociális Szolgáltatások Háza intézményt, vissza már nem térhetnek 
oda veszélyhelyzet fennállásáig. 

9. A Polgármester elrendeli a váci közterületi játszóterek bezárását és azok használatának 
fokozottabb ellenőrzését. 

10. A Polgármester elrendeli a helyi autóbuszjáratok számának szűkítését, valamint 
menetrendjének ritkítását, azok esetleges átcsoportosítását a frekventáltabb 6, 14 és 22 óra 
időpontokra, valamint a kórház-rendelőintézet megközelítésére. A sejcei járatok teljes 
egészében megmaradnak.  

 

Határidő: azonnal       Felelős: jegyző 

 
2/2020.(III.18.) sz. Polgármesteri  

határozat 
 

1. A Polgármester nem támogatja azon javaslatot, mely szerint a városi parkolás váljon 
ingyenessé. 
 

2. A Polgármester elrendeli Vác város közterületein található valamennyi, továbbá a Curia 
(2600 Vác, Március 15. tér 20.) épületében üzemeltetett nyilvános illemhely bezárását 
függetlenül attól, hogy a létesítményt ki működteti. 
 

3. A Polgármester elrendeli Vác város közterületein található valamennyi szabadtéri 
fitneszpark bezárását. 

 
 

Határidő: azonnal       Felelős: jegyző 
 

Tárgy: Vác Város Levéltára intézményvezetői álláshelyének betöltésére érkezett pályázat elbírálása  
  
 

3/2020.(III.18.) sz. Polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Levéltára vezetői álláshelyére benyújtott pályázat alapján úgy dönt, hogy 
dr. Horváth Ferencet nevezi ki Vác Város Levéltára vezetői álláshelyére 5 év 
időtartamra, 2020. április 01.-től - 2025. március 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. 
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A polgármester a szükséges munkáltatói intézkedést, valamint a Magyar 
Államkincstár felé a bejelentést megteszi. 

 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester; 
               Jogi Osztály 

 
Tárgy: Vác Város Levéltára 2019. évi szakmai beszámolója és 2020. évi munkaterve  

  
 

4/2020.(III.18.) sz. Polgármesteri 
határozat 

 
Vác Város Levéltára 2019. évi szakmai beszámolóját, 2020. évi munkatervét 
elfogadja. 

 
Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester 

                                                                                                         
Tárgy: Katona Lajos Városi Könyvtár 219. évi szakmai beszámolója és 2020. évi munkaterve  

  
 

5/2020.(III.18.) sz. Polgármesteri 
határozat 

 
A Katona Lajos Városi Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolóját, 2020. évi 
munkatervét elfogadja. 

 
Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester 

                                                                                                         
Tárgy: Tragor Ignác Múzeum 2019. évi szakmai beszámolója és 2020. évi munkaterve  

  
 

6/2020.(III.18.) sz. Polgármesteri 
határozat 

 
A Tragor Ignác Múzeum 2019. évi szakmai beszámolóját, 2020. évi munkatervét 
elfogadja. 

 
Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester 

                                                                                                         
Tárgy: Beszámoló a 2019. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról  

 
 

7/2020.(III.18.) sz. Polgármesteri 
határozat 

 
A 2019. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta és 
elfogadja. 

 
Határidő: azonnal                                                        Felelős: jegyző 
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Tárgy: Likviditási jelentés  
  
 

8/2020.(III.18.) sz. Polgármesteri 
határozat 

 
Az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja. 

 
Határidő: azonnal                                                    Felelős: Pénzügyi és Adó Ov. 

                                                                                                         
Tárgy: „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” – támogatási kérelem benyújtása  

  
 

9/2020.(III.18.) sz. Polgármesteri 
határozat 

 
Úgy dönt, hogy Vác Város Önkormányzata a 2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet I.9. 
pont szerint az önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázatot nyújt be, továbbá 
a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi intézkedés megtételére (az esetleges 
hiánypótlásokhoz kapcsolódóan is), a megállapodást aláírja. 

 
Határidő: folyamatos                                                       Felelős: polgármester; 
            jegyző 

Tárgy: Váci Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának jóváhagyása 
  

10/2020.(III.18.) sz. Polgármesteri 
határozat 

 
A Váci Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásnak módosítását 2020. április 
1-i hatállyal az alábbiak szerint hagyja jóvá, továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását készítse elő: 
 

„A Hivatal szervezeti egységei: 
 

a) Polgármesteri Kabinet 
- Szervezési és Tájékoztatási Iroda 

b) Jegyzői Kabinet 
c) Igazgatási és Szociális Osztály 

- Hatósági és Anyakönyvi Iroda 
- Szociális Iroda 

d) Ellenőrzési Osztály 
e) Fejlesztési Osztály 
f) Főépítészi Osztály 
g) Közterület Felügyelet 
h) Műszaki Osztály 

- Főmérnöki Iroda 
- Környezet- és Természetvédelmi Iroda 

i)     Pénzügyi és Adó Osztály 
- Adóiroda 
- Pénzügyi Iroda” 

 
Határidő: 2020. március 31.                                             Felelős: jegyző 
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Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat módosítása 
 

 
11/2020.(III.18.) sz. Polgármesteri 

határozat 
 
Úgy dönt, hogy elfogadja a mellékletben kiadott új Közbeszerzési Szabályzatot. 

 
Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester 

                                                                                                         
Tárgy: 2020. évi Közbeszerzési terv  

 
 

12/2020.(III.18.) sz. Polgármesteri 
határozat 

 
Elfogadja a Vác Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét az 1. sz. 
mellékletben foglaltak szerint. 

 
Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester 

                                                                                                         
 
Tárgy: Váci Dunakanyar Színház Kft. ügyvezetői igazgatói pályázat kiírása  

  
 

13/2020.(III.18.) sz. Polgármesteri 
határozat 

 
Úgy dönt, hogy a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. vezetői feladatainak 
ellátására az előterjesztés mellékletében szereplő pályázati felhívást elfogadja, és kéri, 
hogy a pályázati felhívást hozzák nyilvánosságra. 

 
Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester 

                                                                                                         
 
Tárgy: Magyar u. – Rádi út – Vásár u. – Damjanich u. által határolt területen területhatárolás változtatása  

  
 

14/2020.(III.18.) sz. Polgármesteri 
határozat 

 
A hatályos településrendezési eszközök módosítását elindítja a Magyar utca – Rádi út 
– Vásár utca – Damjanich utca által határolt területre vonatkozóan. 

 
Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester; 
            főépítész 
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Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása – 4397/1, 7002/2, 7002/8, 0360/41-43 hrsz-ú 
ingatlanok vonatkozásában  

  
 

15/2020.(III.18.) sz. Polgármesteri 
határozat 

 
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 
tervezeteinek partnerségi egyeztetését lezárja, és a HÉSZ módosítás tervezetét 
egycsomagban a megyei állami főépítész és az érintett államigazgatási szervek felé 
egyszerűsített eljárás lefolytatása céljából beterjeszti.  

 
Határidő: folyamatos                                                       Felelős: polgármester; 
            főépítész 

Tárgy: Hekk-terasz fennmaradási engedélyezése  
  

16/2020.(III.18.) sz. Polgármesteri 
határozat 

 
1.) 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.) Befogadja a településrendezési eszközök módosítását kezdeményező Benitrans 

Kft. megbízásából a Kiss Építész Műhely Kft. által 2019. júliusában elkészített 
Beépítési tervét.  

 
Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester; 
            főépítész 

                                                                                          
Tárgy: Hekk-terasz fennmaradási engedélyezése  

 
 

17/2020.(III.18.) sz. Polgármesteri 
határozat 

 
1.) A Benitrans Kft.-vel kötendő, 4. melléklet szerinti településrendezési szerződést 

aláírja.  
 
2.) A Benitrans Kft-vel és a Völgyzugoly Műhely Kft-vel kötendő, 5. melléklet 

szerinti településrendezési tervezési szerződést aláírja. 
 
3.) A 20038 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában az elfogadott telepítési tanulmány és 

beépítési terv szerint a hatályos településrendezési eszközök módosításának 
eljárását elindítja. 

 
Határidő: folyamatos                                                    Felelős: polgármester; 
            jegyző; 
            főéíptész 
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Tárgy: Cházár András EGYMI infrastrukturális fejlesztése  

 
 

18/2020.(III.18.) sz. Polgármesteri 
határozat 

 
A BMSK Zrt. – Váci Tankerületi Központ – Vác Város Önkormányzata között a 
„Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, 
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium infrastrukturális fejlesztése” beruházás 
előkészítésének tárgyában létrejövő együttműködési megállapodást aláírja.  

 
Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester; 
            aljegyző 

 
 
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a FOCI SULI Közhasznú Alapítvány részére a szérűskerti műfüves pálya 
felújításához  
 

  
19/2020.(III.18.) sz. Polgármesteri 

határozat 
 
Úgy határoz, hogy a FOCI SULI Közhasznú Alapítványnak (székhelye: 2600 Vác, 
Stadion u. 2.; képviseli: Kiss Ferenc kuratóriumi elnök) tulajdonosi hozzájárulást ad a 
Vác, belterület 1899/32 hrsz-ú, természetben a 2600 Vác, Bán M. u. 1. sz. alatti 
ingatlanon létesített sporttelepre vonatkozóan a sporttelep felújítása céljából. 

 
Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester 

                                                                                                         
 
 
Tárgy: Veresegyház polgármesterének kérelme  

  
 

20/2020.(III.18.) sz. Polgármesteri 
határozat 

 
1.) Kezdeményezi és támogatja, hogy a 2021-27. közötti európai uniós költségvetés 

tervezésekor a 71. sz. vasútvonal korszerűsítése kerüljön be az új fejlesztési célok 
közé. 

 
2.) A határozat-kivonat egy példányát eljuttatja Veresegyház város polgármestere 

részére, aki összegyűjtve, együttesen küldi meg a 71. sz. vasútvonal felújítását 
kezdeményező és támogató képviselő-testületi határozatokat a 
közlekedéspolitikáért felelős miniszternek, Vác és Dunakeszi térség egyéni 
országgyűlési képviselőinek, Pest Megye Közgyűlése elnökének, valamint a MÁV 
vezetőjének. 

 
Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester 
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Tárgy: Dóm-Home Kft. kérelme – tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat  
  
 

21/2020.(III.18.) sz. Polgármesteri 
határozat 

 
Hozzájárul ahhoz, hogy a 3765/1 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2600 Vác, 
Budapesti főút 2-8. sz. alatt található ingatlan vonatkozásában az IBRON TRADE 
Kft. (2600 Vác, Galcsek u. 8-10., cégjegyzékszám: 13-09-182382, képviseli: Herczeg 
Norbert ügyvezető) tulajdonjoga adásvétel jogcímen bejegyzésre kerüljön az ingatlan-
nyilvántartásba, amennyiben az IBRON TRADE Kft. hitelt érdemlően nyilatkozik 
arról, hogy vállalja ugyanazokat a feltételeket, amelyeket a Dóm-Home Kft. (2600 
Vác, Rádi út 5. I. em. 4., cégjegyzékszám: 13-09-189670, képviseli: Míves Gábor és 
Mizser Máté Dávid ügyvezető) a Vác Város Önkormányzattal kötött szerződés-
átruházási szerződésben vállalt, továbbá vállalja a háromoldalú szerződés-átruházási 
szerződés aláírását. 
A Szerződés-átruházási szerződést aláírja. 

 
Határidő: 2020. március 31.                         Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

                                                                                                         
Tárgy: Görög templom tetőszerkezetének felújítása – NKA pályázat 

  
 

22/2020.(III.18.) sz. Polgármesteri 
határozat 

 
Úgy dönt, hogy a város pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap 
Örökségvédelem Kollégiuma felhívása alapján elnyerhető 8 MFt összegű támogatásra 
a Görög templom tetőszerkezetével kapcsolatos veszélyelhárításra, állagmegóvásra, 
valamint a szerkezet helyreállítására. A pályázathoz szükséges 889.000,- Ft összegű 
önrészt és a 80.000,- Ft összegű nevezési díjat, összesen 969.000,- Ft összeget a 
Képviselő-testület a város 2020. évi költségvetésében, a felújítási kiadások között 
szereplő „Görög templom tetőszerkezetének felújítása” című, 5.000.000,- Ft összegű 
keret terhére biztosítja. 
Emellett úgy dönt, hogy nyertes pályázat esetén a helyreállítás kivitelezési munkáinak 
elvégzéséhez szükséges további összeget a 2021. évi költségvetésben biztosítja. 

 
Határidő: azonnal                              Felelős: polgármester                                                  

 
 

 
A határozatok Vác város honlapján is megtekinthetők. 
 
Vác, 2020. március 18. 
 

dr. Zsidel Szilvia s.k. 
   jegyző 

 
Kifüggesztve: 2020. március 19.-én 
Levéve: 2020. április 19.-én 


