
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 

 
Tárgy: 2019. évi ellenőrzési jelentés 

 
36/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  

határozat 
 

Vác város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a belső ellenőrzés 2019. évi 
tevékenységének bemutatását tartalmazó 2019. évi ellenőrzési jelentést a 
370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésében foglaltak alapján 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal           
Felelős: polgármester 
 

Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 1971 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
hasznosítása – pályázat elbírálása 
 
 

37/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác Város Önkormányzatának 
1/1 arányú tulajdonában lévő, Vác belterület 1971 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant 13.500.000,-Ft, azaz tizenhárommillió-ötszázezer forint 
vételáron értékesíti Lázár Judit vevő részére. A 2007. évi CXXVII.tv. (Áfa törvény) 
86.§ (1) k pontja alapján jelen ingatlanértékesítés mentes az általános forgalmi adó 
alól. 
Vevőt terheli az ügyvédi munkadíj költsége, az ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzés költsége, továbbá a kimérés, kitűzés költsége. 
A vételárból az értékbecslés és aktualizálás összege, azaz bruttó 86.360,-Ft, a Váci 
Városfejlesztő Kft.-t illeti meg. 
  
Határidő: 2020. május 31.                                  
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3088/A/23 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 10-12.  fsz. 
ajtó 3. szám alatti nem lakás célú helyiség bérlőjének, bérleti jogviszony meghosszabbítás iránti kérelme – 
Generali Biztosító Zrt. 
 

38/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú, Vác 
belterület 3088/A/23 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 10-12. fsz. ajtó 3. szám alatti, 58 m2 
alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony 
meghosszabbítására vonatkozó kérelmet támogatja. 
A bérleti jogot 2020. XII.. 31. napjáig tartó, határozott időre biztosítja. 

 A bérleti díjat 2020. április 1. napjától 32.245,- Ft/m2/év + Áfa (58 m2) összegben 
határozza meg. 

 A szerződéskötés feltétele: 
 a bérlő  
 - a helyi rendeletben szabályozottak szerint a havi bérleti díj (nettó) 

összegének egyszeresét, mint biztosítékot a Váci Városfejlesztő Kft. 
számlájára megfizeti, 

 -   a közjegyzői nyilatkozatot bemutatja, 
 - valamennyi közüzemi igazolást arról, hogy tartozása a közüzemi 

szolgáltatók felé nem áll fenn, bemutatja. 
 Bérlő köteles a közüzemi igazolásokat arról, hogy a közműszolgáltatók felé 

tartozása nem áll fenn, a szerződéskötéstől számított 3 havonta a Váci 
Városfejlesztő Kft. vagyonhasznosítási részlegének bemutatni.  

 Bérlő ezen kötelezettségének elmaradása a bérleti szerződés rendkívüli 
felmondással történő megszüntetését vonhatja maga után.  

 Bérlő a társasházi közös költség megfizetésére kötelezett. 
 
Határidő: 2020. május 31.                                
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 1899/9 hrsz-ú, Vác, Brusznyai Árpád utca 6. szám 
alatti, kivett udvar és iskola megnevezésű ingatlanból a Szérűskerti Iskolavárosban a „volt Komber” néven ismert 
épületegyüttes bérlőjének bérleti jogviszony meghosszabbítás iránti kérelme – Priway Kft. 
 
 

39/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Priway Kft. kérvényét, melyben 
az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 1899/9 hrsz-ú, Vác, Brusznyai Árpád 
utca 6. szám alatti, kivett udvar és iskola megnevezésű ingatlanból a Szérűskerti 
Iskolavárosban a „volt Komber” néven ismert épületegyüttesre vonatkozó bérleti 
jogviszony meghosszabbítását kérelmezi, támogatja. 
A bérleti jogot 2020. december 31-ig, határozott időre biztosítja. 
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 A bérleti díjat 2020. április 1. napjától 129.072,- Ft/hó + Áfa összegben határozza 
meg mely minden év január 1. napjával, az infláció mértékével módosul, legelőször 
2021. január 1. napján. 

 A szerződéskötés feltétele: 
 a bérlő  
 - a helyi rendeletben szabályozottak szerint a havi bérleti díj (nettó) 

összegének egyszeresét, mint biztosítékot a Váci Városfejlesztő Kft. 
számlájára megfizeti, 

 -   a közjegyzői nyilatkozatot bemutatja, 
 - valamennyi közüzemi igazolást arról, hogy tartozása a közüzemi 

szolgáltatók felé nem áll fenn, bemutatja. 
 Bérlő köteles a közüzemi igazolásokat arról, hogy a közműszolgáltatók felé 

tartozása nem áll fenn, a szerződéskötéstől számított 3 havonta a Váci 
Városfejlesztő Kft. vagyonhasznosítási részlegének bemutatni. Bérlő ezen 
kötelezettségének elmaradása a bérleti szerződés rendkívüli felmondással 
történő megszüntetését vonhatja maga után.  

  
Határidő: 2020. május 31.                                  
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 6395/2 hrsz-ú kivett rendezetlen funkciójú épület és 
udvar megnevezésű ingatlanra benyújtott vételi szándék 
 
 

40/2020.(IV.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác Város Önkormányzat 1/1 
arányú tulajdonában álló, Vác belterület 6395/2 hrsz-ú, természetben Vác, Felső 
Törökhegy út 82. szám alatti, kivett rendezetlen funkciójú épület és udvar 
megnevezésű, 2147 m2 nagyságú ingatlant értékesítésre jelöli nyílt pályáztatással, 
10.775.000,- Ft induló vételáron.   
A pályázati biztosíték összege: 1.073.500,- Ft. (max.10%.) 
Licitlépcső: 100.000,- Ft. 
A 2007. évi CXXVII.tv. (Áfa törvény) 86.§ (1) k pontja alapján jelen 
ingatlanértékesítés mentes az általános forgalmi adó alól. 
Vevőt terheli az ügyvédi munkadíj költsége, az ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzés költsége, továbbá a kimérés, kitűzés költsége. 
A vételárból az értékbecslés összege, azaz bruttó 57.150,-Ft, a Váci Városfejlesztő 
Kft.-t illeti meg. 
  
Határidő: 2020. május 31.                               
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 4518/11/A/46 hrsz-ú, Vác, Nagymező utca 1. szám 
alatti, nem lakás célú helyiség hasznosítása  
 

41/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 4518/11/A/46 hrsz-ú, Vác, Nagymező utca 1. szám alatti, 104,92 m2 
alapterületű társasházi üzlethelyiséget a Szegedi és Társai Kft. (székhely: 1145 
Budapest, Amerikai út 63. 1/5., képviseli: Szegedi Béla ügyvezető) részére bérbe adja 
a kiírás szerinti feltételekkel. 
 

         Határidő: 2020. május 31.                                  
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3299/A/2 hrsz-ú, Vác, dr Csányi László krt. 34. fsz. 
2. szám alatti, nem lakás célú helyiségrész hasznosítása  
 

42/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3299/A/2 hrsz-ú, Vác, dr. Csányi László krt. 34. szám alatti, 24,41 m2 
alapterületű társasházi üzlethelyiség vonatkozásában a Specko-Time Kft. (székhely: 
1048 Budapest, Bőröndös utca 9. 3/8., képviseli: Specziár Viktor ügyvezető) 
pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, és az üzlethelyiséget változatlan feltételekkel 
továbbra is bérbeadásra hirdeti.  
 
Határidő: azonnal                                              
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

                                          
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3213/A/7 hrsz-ú, Vác, Káptalan utca 12. fsz. 7. szám 
alatti, műhely megnevezésű helyiség bérlőjének kérelme – dr. Agócs-Jesztei Ágnes 
 

43/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Vác Város Önkormányzatának 1/1 
arányú tulajdonát képező, Vác belterület 3213/A/7 hrsz-ú, Vác, Káptalan utca 12. 
fsz. 7. szám alatti, 24 m2 alapterületű műhely megnevezésű helyiségre vonatkozóan 
megismerte dr. Agócs-Jesztei Ágnes bérlő kérelmét és az ingatlan értékesítéséhez elvi 
hozzájárulását adja. 
Az értékbecslés elkészíttetése és díja bérlőt terheli. 
Határidő: május 31.                                            
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: A Vác belterület 3192/A/6 és 3192/A/7 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 6-7. szám 
alatti, önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Passport Club Kft. vételi szándék 
   

44/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy nem értékesíti a Vác Város 
Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező, Vác belterület 3192/A/6 és 
3192/A/7 hrsz-ú, természetben Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 6-7. szám alatti, 
összesen 46 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlanokat a Passport Club 
Kft., mint bérlő részére. 
 
Határidő: azonnal                                               
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

                           
  Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 2919 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlan hasznosítása  
   

45/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác Város Önkormányzatának 
1/1 arányú tulajdonában lévő, Vác belterület 2919. hrsz. alatti ingatlan 
vonatkozásában felszólítja a HALÁSZ-HAJÓ Vendéglátó, Ipari és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint jogcím nélküli használót, hogy a 2015. június 
16. napjától 2020. március 31. napjáig fennálló, 3.862.135,-Ft+ÁFA, azaz összesen 
4.904.911,-Ft összegű használati díj jogcímen fennálló fizetési kötelezettségének  
8 napon belül tegyen eleget. Amennyiben a fizetési kötelezettségének határidőn belül 
nem tesz eleget, úgy mind a fizetési meghagyásos eljárás, mind pedig a birtokvédelmi 
eljárás megindításra kerül.  

 
Határidő: április 30.                                   
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 
Tárgy: Sugar Land Kft. részletfizetési kérelme 
 

46/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Sugar Land Kft., mint bérlő 
részletfizetési kérelmét nem támogatja. 
 
Határidő: 2020. május 10.                                  
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 



 6

Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3100/A/4 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 25. fszt. 4. 
szám alatti nem lakás célú helyiségre vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése  
   

47/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy hozzájárul a  
Vác Város Önkormányzat nevében eljáró Váci Városfejlesztő Kft., mint Bérbeadó és 
a CUKIBA 12 Kft. (székhely: 2600 Vác, Köztársaság út 21., adószám: 14031922-2-
13., cg.szám: 13-09-114753, képviseli: Mihályi László), mint Bérlő között a Vác, 
belterület 3100/A/4 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 25. fsz. 4. szám alatti, a Vác Város 
Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező 382,32 m2 alapterületű, üzlethelyiség 
megnevezésű ingatlanból 179,86 m2 alapterületű helyiség és 62,05 m2 alapterületű rész 
vonatkozásában 5 év határozott időre létrejött bérleti szerződés 2020. március 31. 
napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetéshez azzal, hogy a fennálló 4 havi 
bérleti díj tartozás összegéből a december havi tartozás összegének megfizetését - 
307.664,-Ft-ot a veszélyhelyzetre tekintettel - elengedi, a fennmaradó  976.017,-Ft 
tartozást pedig a bérlő 5 napon belül megfizeti.  
 
Határidő: 2020. április 30.                                 
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: VV Kft. és a Kft-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2020. február havi 
beszámolója 

48/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a Váci Városfejlesztő Kft. 
és a Kft-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2020. 
február havi beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgató 
 
 

Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3299/A/1 hrsz-ú, Vác, dr. Csányi László krt. 34. fsz. 
1. szám alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Lucky Sun Szolárium Kft. 
 

49/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3299/A/1 hrsz-ú, Vác, dr. Csányi László krt. 34. fsz. 1. szám alatti, 
98,53 m2 nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének - a Lucky Sun Szolárium Kft.-
nek - a bérleti díj módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el:  
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A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, 
amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül 
megfizeti. 
  
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 
 

Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 2729/A/23 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 32. 3. fsz. 1. 
szám alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Yinp Kft. 
   

50/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 2729/A/23 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 32. 3. fsz. 1. szám alatti, 122 
m2 nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének - a Yinp Kft.-nek - a bérleti díj 
módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre. 
 
Határidő: április 30.           
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3087/A hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 14. szám alatti 
üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Dunatours Vác Kft. 
   

 
51/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3087/A hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 14. szám alatti, 40,81 m2 nagyságú, 
nem lakás célú helyiség bérlőjének - a Dunatours Vác Kft.-nek - a bérleti díj 
módosítására vonatkozó kérelmét, az alábbiak szerint ismeri el:  
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, 
amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül 
megfizeti. 
 
Határidő: április 30.          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3192/A/2 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 2. 
szám alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Profit L+M Bt. 
   

52/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3192/A/2 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 2. szám alatti, 
összesen 20 m2 nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének - a Profit L+M Bt-nek - 
a bérleti díj módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el:  
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, 
amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül 
megfizeti. 
 
Határidő: április 30.              
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 

Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3293/A/1 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 17. fsz. 1. szám 
alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Bánszky Imre 
   

53/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3293/A/1 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 17. fsz. 1. szám alatti, 67 m2 
nem lakás célú helyiség bérlőjének - Bánszky Imrének - a bérleti díj módosítására 
vonatkozó kérelmét nem támogatja. 
 
Határidő: azonnal                           
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3102/1/A/1 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 21. szám 
alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Farm-Burger Kft. 
   
 

54/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3102/1/A/1 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 21. szám alatti, 65 m2 
nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének - a Farm-Burger Kft.-nek - a bérleti díj 
módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el:  
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A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, 
amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül 
megfizeti. 
 
Határidő: április 30.  
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3299/A/3 hrsz-ú, Vác, dr. Csányi László krt. 34. fsz. 
3. szám alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Mojzerné Buna Brigitta 
   

55/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3299/A/3 hrsz-ú, Vác, dr. Csányi László krt. 34. fsz. 3. szám alatti, 
23,22 m2 nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének - Mojzerné Buna Brigittának - 
a bérleti díj módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, 
amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül 
megfizeti. 
 
Határidő: április 30.    
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 

Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3090/A/1 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 8. fsz. 1.  szám 
alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Mojzerné Buna Brigitta 
   

56/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3090/A/1 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 8. fsz. 1. szám alatti, 56 m2 
nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének - Mojzerné Buna Brigittának - a bérleti 
díj módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, 
amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül 
megfizeti. 
 
Határidő: április 30.     
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3216/A/9 hrsz-ú, Vác, Káptalan utca 18. szám alatti, 
nem lakás célú helyiség bérlőjének kérelme – Szabó András 
   
 

57/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3216/A/9 hrsz-ú, Vác, Káptalan utca 18. szám alatti, 18 m2 
alapterületű, nem lakás célú helyiség bérlőjének - Szabó Andrásnak - a bérleti díj 
módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, 
amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül 
megfizeti. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3106 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 15. szám alatti, nem 
lakás célú helyiség bérlőjének kérelme – Majoros Józsefné 
   

58/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3106 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 15. szám alatti, 99 m2 alapterületű, 
nem lakás célú helyiség bérlőjének - Majoros Józsefnének - a bérleti díj módosítására 
vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre. 
 
Határidő: április 30. 
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 

Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3099/1 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 27. szám alatti, 
nem lakás célú helyiség bérlőjének kérelme – Bőrker 2000 Bt. 
   

59/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
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Vác belterület 3099/1 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 27. szám alatti, 25,63 m2 
alapterületű, nem lakás célú helyiség bérlőjének - a Bőrker 2000 Bt.-nek - a bérleti díj 
módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre. 
 
Határidő: 2020. április 30. 
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3090/A/11 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 8. szám alatti, 
nem lakás célú helyiség bérlőjének kérelme – Jégvirág Szalon Kft. 
   
 

60/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3090/A/11 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 8. szám alatti, 34,3 m2 
alapterületű, nem lakás célú helyiség bérlőjének - a Jégvirág Szalon Kft.-nek - a bérleti 
díj módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, 
amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül 
megfizeti. 
 
Határidő: április 30.            
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 4257 hrsz-ú, vásártéri terület bérlőjének kérelme – Vác 
Piac Kft. 

61/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 4257 hrsz-ú, - Vác, Rádi út, Vásár utca, Jegenye utca és a volt EU 
Comfort Kft. által határolt – Vásártéri terület bérlőjének - a Vác Piac Kft.-nek - a 
bérleti díj módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, 
amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül 
megfizeti. 
 
Határidő: április 30.       
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3147 hrsz-ú, Vác, Szentháromság tér 4. szám alatti 
vendéglátó egység bérlőjének kérelme – Imre Ágoston 
 
 

62/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3147 hrsz-ú, Vác, Szentháromság tér 4. szám alatti, 179 m2 nagyságú, 
vendéglátó egység bérlőjének - Imre Ágostonnak - a bérleti díj módosítására 
vonatkozó kérelmét nem támogatja. 
 
Határidő: azonnal                           
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3099/1 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 27. szám alatti 
pincehelyiség bérlőjének kérelme – Fraktál Informatika Kft. 
 

63/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, az önkormányzati tulajdonban álló, Vác 
belterület 3099/1 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 27. szám alatti, 118,5 m2 nagyságú, 
pincehelyiség bérlőjének - a Fraktál Informatika Kft.-nek - a bérleti díj módosítására 
vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint támogatja: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, 
amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül 
megfizeti. 
 
Határidő: április 30.        
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 2707/1/A/10 hrsz-ú, Vác, Zrínyi utca 9. szám alatti 
helyiség bérlőjének kérelme – Múzer Piroska 
 

64/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 2707/1/A/10 hrsz-ú, Vác, Zrínyi utca 9. szám alatti, 32 m2 nagyságú, 
nem lakás célú helyiség bérlőjének - Múzer Piroskának - a bérleti díj módosítására 
vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
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A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3192/A/8 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 16-18.   fsz. 
8.  szám alatti helyiség bérlőjének kérelme – Jótevők Háza Alapítvány 
 
 

65/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3192/A/8 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 8. szám alatti, 11,7 
m2 nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének - a Jótevők Háza Alapítványnak - a 
bérleti díj módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 2729/A/42 hrsz-ú, Vác, Galcsek utca 5. fsz. 3.  szám 
alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Styl-Design Bt. 
 
 

66/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 2729/A/42 hrsz-ú, Vác, Galcsek utca 5. fsz. 3. szám alatti, 27 m2 
nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének - a Styl-Design Bt.-nek - a bérleti díj 
módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 2729/A/12 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 30. fsz. 1. 
szám alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Simon Gergő 
 
 

67/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 2729/A/12 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 30. fsz. 1. szám alatti, 20 m2 
nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének - Simon Gergőnek - a bérleti díj 
módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, 
amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül 
megfizeti. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3295/A/3 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 21. fsz. 3. szám 
alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Zafíria Bt. 
 

68/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3295/A/3 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 21. fsz. 3. szám alatti, 25 m2 
nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének - a Zafíria Bt.-nek - a bérleti díj 
módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3192/A/10 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 
10. szám alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Bácskai Mihályné 
 

69/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
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Vác belterület 3192/A/10 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 10. szám alatti, 50 
m2 nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének - Bácskai Mihálynénak - a bérleti díj 
módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre.  
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 4518/11/A/47 hrsz-ú, Vác, Nagymező utca 3. szám 
alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme – K & S Optikai Kft. 
 

70/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, az önkormányzati tulajdonban álló, Vác 
belterület 4518/11/A/47 hrsz-ú, Vác, Nagymező utca 3. szám alatti, 55,62 m2 
nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének - a K&S Optikai Kft-nek - a bérleti díj 
módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, 
amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül 
megfizeti. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3299/A/4 hrsz-ú, Vác, dr. Csányi László krt. 34. 
1/4. szám alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Tommery Kft. 
 

71/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3299/A/4 hrsz-ú, Vác, dr. Csányi krt. 34. ¼.  szám alatti, 219 m2 
nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének - a Tommery Kft.-nek - a bérleti díj 
módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint támogatja: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, 
amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül 
megfizeti. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3192/A/6,7 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 
6.,7. szám alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Passport Club Kft. 
 

72/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3192/A/6,7 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 6,7. szám alatti, 
összesen 45 m2 nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének - a Passport Club Kft.-
nek - a bérleti díj módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, 
amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül 
megfizeti. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3087/A/14 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 14. szám 
alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Futura Lux Bt. 
 

73/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3087/A/14 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 14. szám alatti, 43 m2 
nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének - a Futura Lux Bt.-nek - a bérleti díj 
módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint támogatja: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, 
amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül 
megfizeti. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3088/A/22 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 10-12. fsz. 2. 
szám alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Futura Lux Bt. 

 
74/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
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Vác belterület 3088/A/22 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 10-12. szám alatti, 52 m2 
nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének - a Futura Lux Bt.-nek - a bérleti díj 
módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, 
amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül 
megfizeti. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3142/A/1 hrsz-ú, Vác, Köztársaság út 8. fsz. 1. szám 
alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Familia-Aufmuth Bt. 
 

75/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3142/A/1 hrsz-ú, Vác, Köztársaság út 8. fsz. 1. szám alatti, 10 m2 
nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének - a Familia-Aufmuth Bt.-nek - a bérleti 
díj módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3085/A/1 hrsz-ú, Vác, Eötvös utca 2. 1. szám alatti 
üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Gasztro Vác Kft. 
 

76/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3085/A/1 hrsz-ú, Vác, Eötvös utca 2.1. szám alatti, 62 m2 nagyságú, 
nem lakás célú helyiség bérlőjének - a Gasztro Vác Kft.-nek - a bérleti díj 
módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, 
amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül 
megfizeti. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 



 18

Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3088/A/1 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 10-12. fsz. 1. 
szám alatti, 106 m2 nagyságú üzlethelyiség bérlőjének kérelme – GrandVision Hungary Kft. 
 

77/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3088/A/1 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 10-12. fsz. 1. szám alatti, 106 
m2 nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlője - a GrandVision Hungary Kft.-nek - a 
bérleti díj módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3299/A/2 hrsz-ú, Vác, dr. Csányi László krt. 34. fsz. 
2. szám alatti, 18,9 m2 nagyságú üzlethelyiségrész bérlőjének kérelme – Specko-Time Kft. 
 
 

78/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3299/A/2 hrsz-ú, Vác, dr. Csányi László krt. 34. fsz. 2. szám alatti, 
18,9 m2 nagyságú, nem lakás célú helyiségrész bérlőjének - a Specko-Time Kft.-nek - 
a bérleti díj módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, 
amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül 
megfizeti. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 

Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3299/A/2 hrsz-ú, Vác, dr. Csányi László krt. 34. fsz. 
2. szám alatti, 33,3 m2 nagyságú üzlethelyiségrész bérlőjének kérelme – Specko-Time Kft. 
 

79/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, az önkormányzati tulajdonban álló, Vác 



 19

belterület 3299/A/2 hrsz-ú, Vác, dr. Csányi László krt. 34. fsz. 2. szám alatti, 33,3 m2 
nagyságú, nem lakás célú helyiségrész bérlője a Specko-Time Kft.-nek a bérleti díj 
módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, 
amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül 
megfizeti. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3085/A/3 hrsz-ú, Vác, Eötvös utca 2-3. szám alatti, 
nem lakás célú helyiség bérlőjének kérelme – Lima2019 Kft. 
 

80/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3085/A/3 hrsz-ú, Vác, Eötvös utca 2-3. szám alatti, 27 m2 
alapterületű, nem lakás célú helyiség bérlőjének - a Lima2019 Kft-nek - a bérleti díj 
módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, 
amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül 
megfizeti. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3188/A/17 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 22. fsz. 17. 
szám alatti, 208 m2 nagyságú üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Novel Idea Hungary Kft. 
 
 

81/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3188/A/17 hrsz-ú, Vác, Március 15. 22. fsz. 17. szám alatti, 208 m2 
nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének - a Novel Idea Hungary Kft.-nek - a 
bérleti díj módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, 
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amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül 
megfizeti. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3189/2/A/2 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 20. szám 
alatti, 76,43 m2 nagyságú üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Sugar Land Kft. 
 
 

82/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3188/A/17 hrsz-ú, Vác, Március 15. 22. fsz. 17. szám alatti, 208 m2 
nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének - a Sugar Land Kft.-nek a bérleti díj 
módosítására vonatkozó kérelmét  az alábbiak szerint támogatja: 

A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 
50%-át, a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, 
november, december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt 
határidőre, amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 
napon belül megfizeti. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 

Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3142/A/3 hrsz-ú, Vác, Köztársaság út 8. fsz. 3 szám 
alatti, 26 m2 nagyságú üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Főtéri Sógorok Kft. 
 
 

83/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3142/A/3 hrsz-ú, Vác, Köztársaság út 8. fsz. 3. szám alatti, 26 m2 
nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének - a Főtéri Sógorok Kft.-nek - a bérleti 
díj módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, 
amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül 
megfizeti. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3142/A/2 hrsz-ú, Vác, Köztársaság út 8. fsz. 2. szám 
alatti, 23,74 m2 nagyságú üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Főtéri Sógorok Kft. 
 

84/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3142/A/2 hrsz-ú, Vác, Köztársaság út 8. fsz. 2. szám alatti, 23,74 m2 
nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének - a Főtéri Sógorok Kft.-nek - a bérleti 
díj módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, 
amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül 
megfizeti. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3147 hrsz-ú ingatlanból, Vác, Ady Endre sétány 10. 
szám alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Gasztro Vác Kft. 
 

85/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3147 hrsz-ú, 11811 m2 nagyságú ingatlanból, a Vác, Ady Endre sétány 
10.szám alatti, 17 m2 nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének - a Gasztro-Vác 
Kft.-nek - a bérleti díj módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint ismeri el: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, 
amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül 
megfizeti. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3116 hrsz-ú ingatlan bérlőjének kérelme – „BODOR 
ÉS FIAI 2003” Kft. 
 

86/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
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Vác belterület 3116 hrsz-ú, kivett komp-rév kikötő bérlőjének - a BODOR ÉS FIAI 
2003” Kft.-nek – a bérleti díj módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint 
támogatja: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 70%-át, a június, július, augusztus, 
szeptember, október, november, december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a 
számlán megjelölt határidőre, amennyiben a fennálló március havi bérleti díj tartozás 
arányos részét 5 napon belül megfizeti. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 431/1 hrsz-ú ingatlan bérlőjének kérelme – Váci 
Fémker Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 
 

87/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác, Deákvári fasor 431/1 hrsz-ú telephelyen 1998 m2 nagyságú szabad területnek és 
15 m2 alapterületű porta épület bérlőjének - a Váci Fémker Kft.-nek – a bérleti díj 
módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint támogatja: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 70%-át, a június, július augusztus, 
szeptember, október, november, december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a 
számlán megjelölt határidőre. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 4518/11/A/48 hrsz-ú, Vác Nagymező utca 5. fsz. 
szám alatti ingatlan bérlőjének kérelme – Magyar Posta Zrt. 
 

88/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 4518/11/A/48 hrsz-ú, Vác, Nagymező utca 5. fsz. szám alatti, 42 m2 
alapterületű nem lakás célú helyiség bérlőjének - a Magyar Posta Zrt-nek – a bérleti 
díj módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint támogatja: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 70%-át, a június, július, augusztus, 
szeptember, október, november, december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a 
számlán megjelölt határidőre. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3180/A/48,49,50 hrsz-ú, Vác Káptalan utca 3. szám 
alatti ingatlanok bérlőjének kérelme – Piac Üzletház Vác 
 

89/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3180/A/48,49,50 hrsz-ú, Vác, Káptalan utca 3. szám alatti, összesen 
670 m2 alapterületű eladóterek (őstermelői helyek) bérlőjének – Piac Üzletház Vác-
nak – a bérleti díj módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint támogatja: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre. 
 
Határidő: április 30.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Vác, Széchenyi István u. 14. fsz. 1. sz. alatti ingatlanra vonatkozó vételi szándék kérelem 
 
 

90/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác, Széchenyi u. 14. fsz. 1. sz. 
alatti 3087/A/1 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant nem vonja ki a 
törzsvagyonból. 
 
Határidő: azonnal                      
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 

Tárgy: Vác, Széchenyi István u. 14. fsz. 3. sz. alatti ingatlanra vonatkozó vételi szándék kérelem 
 
 
 

91/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác, Széchenyi u. 14. fsz. 3. sz. 
alatti 3087/A/3 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant nem vonja ki a 
törzsvagyonból. 
 
Határidő: azonnal                      
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Likviditási jelentés 
 

92/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az Önkormányzat likviditási 
helyzetéről szóló jelentést elfogadja. 

 
Határidő: azonnal                         
Felelős: Pénzügyi és Adó Osztály vezető 

 
Tárgy: Gazdasági program 2020-2024. 
 

93/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2020-2024. 
évekre vonatkozó Gazdasági programját elfogadja. 

 
Határidő: azonnal                         
Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi ellátásáról 
 

94/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok 2019. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: azonnal                         
Felelős: polgármester 

 
Tárgy: „Területi Összefogással a megelőzésért” Alapítvány kérelme 

 
95/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy „Területi összefogással a 



 25

megelőzésért Alapítvány” egészségügyi primer prevenciós pályázat elszámolási 
határidejét 2020. december 31-ig meghosszabbítja. 

 
Határidő: azonnal                         
Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása: Jávorszky Ödön Kórház kiterjesztett területe – partnerségi 
egyeztetés lezárása, egyeztetési dokumentáció elfogadása 

 
96/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  

határozat 
 

1.) Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében úgy dönt, hogy a „Jávorszky Ödön Kórház 
kiterjesztett területén településrendezési eszközök módosítása” Vác – Alsó 
Törökhegyi – Janicsár – Kertvárosi sor – Kárvária – Kosdi út által határolt 
tömbre vonatkozó partnerségi egyeztetést lezárja.  

2.) Vác Város Polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében meghatározott jogkörében a Czirják-Szabó Építészeti és Mérnöki 
Kft. által elkészített „Jávorszky Ödön Kórház kiterjesztett területén 
településrendezési eszközök módosítása” egyeztetési dokumentációt 
megtárgyalta, és a következő döntést hozta: 

A településrendezési eszközök módosítását a Vác – Alsó Törökhegyi út – 
Janicsár utca – Kertváerosi sor – Kálvária – Kosdi út által határolt tömbre 
vonatkozóan, az egyeztetési dokumentációban foglaltak szerint a megyei állami 
főépítészhez a tárgyalásos eljárás lefolytatása érdekében beterjeszti. 

 
Határidő: folyamatos                       
Felelős: főépítész, polgármester 

 
Tárgy: Közterületrendezési Terv – 1. sz. Postapalota akadálymentes bejárat kialakítása 
 

97/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében úgy dönt, hogy a Váci 1. sz. Posta akadálymentes 
bejáratának biztosítása céljából a Posta park felőli megemelendő járdát (Vác, Posta 
park 3286 hrsz.) az 1. mellékletben benyújtott terv szerinti módon, a sétáló utca 
térkövezésével azonos megjelenésű térkőből, fuga nélkül, vagy szilárd fugával rakva – 
az építtető saját költségén alakítsa ki, a zöldsáv rendezésével együtt, a fák megtartása 
mellett. 
 
Határidő: azonnal                         
Felelős: főépítész 
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Tárgy: Diadal tér 5-6. lakóépületek bontása és kerítés építése 
 

98/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében úgy dönt, hogy a 9/75-2/2020 településképi vélemény 
alapján a Diadal tér 5. és 6. (3687 és 3688 hrsz.) szám alatti épület bontásához 
hozzájárul, az alábbi feltételekkel: A kerítést a telken tárolt, és az épületek bontásából 
származó letisztított bontott téglából kell megépíteni, vakolatlan, telibe fugázott 
látszó téglafal formájában, 1,80 m koronamagassággal. A kerítésfal felületét a 
merevítést szolgáló falpillérek tagolhatják. (Amennyiben nem lesz elegendő bontott 
tégla, akkor máshonnan kell Építtetőnek azt pótolnia!) A kétszárnyú kapuk a 
kerítéssel azonos magasságú, tömör faszerkezetként készüljenek el, a mellékelt rajz 
szerinti osztott kialakítással, sötétzöldre pácolva. 
A megvalósítás ellenőrzését a főépítész végezze. A feltételben megadottaktól való 
eltérő megvalósítás esetén településkép-védelmi bírság szabható ki. 
 
Határidő: azonnal                         
Felelős: főépítész 
 

Tárgy: Váci Dunakanyar Színház közös működtetése 
 

99/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben 
foglalt felhatalmazása alapján úgy dönt, hogy a Váci Dunakanyar Színház állammal 
történő közös működtetésére irányuló kérelmét az időközben a jogalkotó által 
módosított jogszabályi környezet és a megkötendő megállapodásban szereplő, 
önkormányzati alapjogokról való lemondást és az intézmény feletti alapvető jogkörök 
átengedését jelentő szerződési elemek miatt visszavonja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Vác, 075, 013/3, 020/2, 1830/7, 1830/9 hrsz. ingatlanok tulajdonjogi rendezése 
 

100/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
1.  Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Magyar Állam tulajdonában 
és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében álló Vác 1830/7, 1830/9 
hrsz-ú földrészleteket Vác Város Önkormányzat tulajdonába térítésmentesen 
átveszi, az átvétellel kapcsolatos költségeket vállalja. 
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2.  Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, a Magyar Állam tulajdonában és a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében álló, Vác 013/3, 020/2 hrsz. 
földrészleteket Vác Város Önkormányzat nem veszi tulajdonába. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Főmérnöki Iroda 
 

Tárgy: 1413/2 hrsz.-ú, Vác Csillag u. kivett közterületből 48 m2 értékesítése Varga Ágota részére 
 

101/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy nem támogatja Varga Ágota 
kérelmét. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Műszaki Osztály ov. 

 
Tárgy: Magyar Közút NP Zrt földelhelyezési kérelme 
 

102/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, támogatja a Magyar Közút NP Zrt. Pest 
Megyei Igazgatósága kérelmét, hogy az ároktisztítás és padkarendezés során kitermelt 
földet térítésmentesen az önkormányzati tulajdonú, egykori lőtér (1891/2 hrsz.) 
területén a Váci Városfejlesztő Kft-vel előzetesen egyeztetett időpontban elhelyezzen. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3292/A/6 hrsz-ú, Vác, Görgey utca 2. fsz. 6. szám 
alatti és a 3293/A/3 hrsz-ú, Vác Széchenyi utca 17. fsz. 3. szám alatti ingatlanok bérlőjének kérelme – dm 
Kft. 

 
103/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3292/A/6 hrsz-ú, Vác, Görgey utca 2. fsz. 6. szám alatti és a 
3293/A/3 hrsz-ú, Vác Széchenyi utca 17. fsz. 3. szám alatti, összesen 274 m2 
alapterületű üzlethelyiségek bérlőjének – a dm Kft-nek – a bérleti díj módosítására 
vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint támogatja: 
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A 2020. március, április, május havi bérleti díj 70 %-át, a június, július, augusztus, 
szeptember, október, november, december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a 
számlán megjelölt határidőre. 
 
 Határidő: április 30.  
 Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 
 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 2713/A/1 hrsz-ú, Vác, Zrínyi utca 1. szám alatti 
ingatlan bérlőjének kérelme – Csocsaj Kft. 
 

104/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 2713/A/1 hrsz-ú, Vác, Zrínyi utca 1. szám alatti, 127 m2 alapterületű 
vendéglátó helyiség bérlőjének – Csocsaj Kft-nek – a bérleti díj módosítására 
vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint támogatja: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 70 %-át, a június, július, augusztus, 
szeptember, október, november, december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a 
számlán megjelölt határidőre. 
 
 Határidő: április 30.  
 Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 
 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3188/A/1 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 22. fsz. 1. 
szám alatti ingatlan bérlőjének kérelme – Menthal Agora Kft. 
 

105/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3188/A/1 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 22. fsz. 1. szám alatti, 194 m2 
alapterületű (+ 156,4 pince) vendéglátó helyiség bérlőjének – Menthal Agora Kft.-nek 
– a bérleti díj módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint támogatja: 
A 2020. március, április, május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, 
a július havi bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, 
december havi bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre. 
 
 Határidő: április 30.  
 Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Balázs Gergő és Kósová Denisa – Vác, Zöldfa utca 19. 2. emelet 8. – bérleti jogviszony 
meghosszabbítása iránti kérelem 
 

Z-2/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Balázs Gergő és Kósová Denisa 
részére a Vác, Zöldfa utca 19. 2. emelet 8. szám alatti (hrsz.: 4525/A/23) 1,5 szoba, 44 
m2 alapterületű, összkomfortos lakásra a bérleti jogot 2020. április 1. napjától 2020. 
december 31. napjáig határozott időre biztosítja, a közjegyzői nyilatkozat 
bemutatásának feltételével, melynek költsége a Váci Városfejlesztő Kft.-t terheli, 
továbbá a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a bérlőt 
terheli. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: 2020. április 30.                                   
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
 

Tárgy: Tarnai Veronika – Vác, Szent István tér 4. 2. emelet 4. – bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti 
kérelem 
 

Z-3/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Tarnai Veronika részére a Vác, 
Szent István tér 4. 2. emelet 4. szám alatti (hrsz.: 2733/1/A/17) 2 szoba, 50 m2 
alapterületű, összkomfortos lakásra a bérleti jogot 2020. április 1. napjától piaci 
alapon további 6 hónap határozott időre biztosítja, a közjegyzői nyilatkozat 
bemutatásának feltételével, melynek költsége a Bérlőt terheli, továbbá a lejáró 
mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége is a bérlőt terheli. 
Közjegyzői nyilatkozat (Tarnai Veronika, Kelemen Márk Zsolt, Kelemen Vivien) 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: 2020. április 30.                                   
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
Tárgy: Havasi Ildikó – Vác, Március 15. tér 22. 1. emelet 8. – bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti 
kérelem 

Z-4/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Havasi Ildikó részére a Vác, Március 
15. tér 22. 1. emelet 8. szám alatti (hrsz.: 3188/A/8) 3 szoba, 89 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakásra a bérleti jogot 2020. április 1. napjától piaci alapon további 
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3 hónap határozott időre biztosítja, a közjegyzői nyilatkozat bemutatásának 
feltételével, melynek költsége a Bérlőt terheli, továbbá a lejáró mellékvízmérő óra 
hitelesítésének, vagy cseréjének költsége is a bérlőt terheli. 
Közjegyzői nyilatkozat (Havasi Ildikó, Pintérné Bartalovics Ildikó, Havasi Károly) 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: 2020. április 30.                               
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
Tárgy: Hornos Tamás – Vác, Deákvári főút 18. 3. emelet 7. – bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti 
kérelem 
 

Z-5/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Hornos Tamás részére a Vác, 
Deákvári főút 18. 3. emelet 7. szám alatti (hrsz.: 1530/12/A/37) 2 szoba, 59 m2 
alapterületű, komfortos lakásra a bérleti jogot 2020. április 1. napjától piaci alapú 
lakbér megfizetésével további 3 hónap határozott időre biztosítja, a közjegyzői 
nyilatkozat bemutatásának feltételével, melynek költsége a Bérlőt terheli, továbbá a 
lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége is a bérlőt terheli. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: 2020. április 30.                           
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
Tárgy: Szegner - Maász Andrea – Vác, Deákvári főút 18. 3. emelet 9. – bérleti jogviszony meghosszabbítása 
iránti kérelem 

Z-6/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Szegner – Maász Andrea részére a 
Vác, Deákvári főút 18. 3. emelet 9. szám alatti (hrsz.: 1530/12/A/39) 2 szoba, 58 m2 
alapterületű, komfortos lakásra a bérleti jogot nem biztosítja.  
 
Határidő: azonnal                                  
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg  

 
Tárgy: Kovács Gergely – Vác, Káptalan utca 16. fsz. 10. – bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelem 
 

Z-7/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Kovács Gergely részére a Vác, 
Káptalan utca 16. fsz. 10. szám alatti (hrsz.: 3215/2) 1 szoba, 32 m2 alapterületű, 
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komfortos lakásra a bérleti jogot 2020. május 1. napjától piaci alapú lakbér 
megfizetésével további 3 hónap határozott időre biztosítja, a közjegyzői 
nyilatkozat bemutatásának feltételével, melynek költsége a Bérlőt terheli, továbbá a 
lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége is a bérlőt terheli. 
Közjegyzői nyilatkozat (Kovács Gergely, Kovács - Radler Zsuzsaanna) 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: 2020. április 30.                                  
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
Tárgy: Szunyog László és Szunyog Lászlóné – Vác, Szent István tér 4. 3. emelet 7. - bérleti jogviszony 
meghosszabbítása iránti kérelem 
 

Z-8/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Szunyog László és Szunyog 
Lászlóné részére a Vác, Szent István tér 4. 3. emelet 7. szám alatti (hrsz.: 2733/1/A/27) 2 
szoba, 50 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra a bérleti jogot 2020. május 1. 
napjától további 3 hónap határozott időre biztosítja, a közjegyzői nyilatkozat 
bemutatásának feltételével, melynek költsége a Váci Városfejlesztő Kft.-t terheli, 
továbbá a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a bérlőt 
terheli. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
A bérleti jogviszony időtartama alatt bérbeadó bérlemény ellenőrzést tart, amelynek 
bérlő okán történő elmaradása a jogviszony azonnali felmondását vonja maga után. 
 
Határidő: 2020. április 30.                                  
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg  

 
Tárgy: Kovács László Attila – Vác, Farkasfalvi Imre utca 10. fsz. 5. – bérleti jogviszony meghosszabbítása 
iránti kérelem 

Z-9/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Kovács László Attila részére a Vác, 
Farkasfalvi Imre utca 10. fsz. 5. szám alatti (hrsz.: 4007/A/5) 1 szoba, 23 m2 
alapterületű, szükséglakásra a bérleti jogot 2020. május 1. napjától további 3 hónap 
határozott időre biztosítja, a közjegyzői nyilatkozat bemutatásának feltételével, 
melynek költsége a Váci Városfejlesztő Kft. -t terheli, továbbá a lejáró mellékvízmérő 
óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége is a bérlőt terheli. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
A bérleti jogviszony időtartama alatt bérbeadó bérlemény ellenőrzést tart, amelynek 
bérlő okán történő elmaradása a jogviszony azonnali felmondását vonja maga után. 
 
Határidő: 2020. április 30.                                   
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   
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Tárgy: Márkos Erzsébet – Vác, Köztársaság út 7. fsz. 3. - bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelem 
 

Z-10/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Márkos Erzsébet részére a Vác, 
Köztársaság út 7. fsz. 3. szám alatti (hrsz.: 3182/A/3) 2 szoba, 39 m2 alapterületű, 
komfortos lakásra a bérleti jogot 2020. május 1. napjától további 3 hónap 
határozott időre biztosítja, a közjegyzői nyilatkozat bemutatásának feltételével, 
melynek költsége a Váci Városfejlesztő Kft. -t terheli, továbbá a lejáró mellékvízmérő 
óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége is a bérlőt terheli. 
Közjegyzői nyilatkozat (Márkos Erzsébet, Márkos Sándor, Márkos Izabella) 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
A bérleti jogviszony időtartama alatt bérbeadó bérlemény ellenőrzést tart, amelynek 
bérlő okán történő elmaradása a jogviszony azonnali felmondását vonja maga után. 
 
Határidő: 2020. április 30.                                   
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg  

 
Tárgy: Rakonczai Lászlóné – Vác, Kert utca 10. fsz. 8. - bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelem 
 
 

Z-11/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Rakonczai Lászlóné részére a Vác, 
Kert utca 10. fsz. 8. szám alatti (hrsz.: 4051/A/8) 1 szoba + hall, 64 m2 alapterületű, 
komfortos lakásra a bérleti jogot 2020. május 1. napjától piaci alapú lakbér 
megfizetésével további 6 hónap határozott időre biztosítja, a közjegyzői 
nyilatkozat bemutatásának feltételével, melynek költsége a Bérlőt terheli, továbbá a 
lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége is a bérlőt terheli. 
Közjegyzői nyilatkozat (Rakonczai Lászlóné, Rakonczai Kornél) 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: 2020. április 30.                                  
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
Tárgy: Sárköziné Leszák Noémi – Vác, Március 15. tér 21. fsz. 4. – lakáshasználat biztosítása iránti 
kérelem 

Z-12/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Sárköziné Leszák Noémi részére a 
Vác, Március 15. tér 21. fsz. 4. szám alatti (hrsz.: 3102/1/A/4) 1 szoba, 37 m2 
alapterületű, komfortos lakás használatát 2020. április 1. napjától piaci alapú lakbérrel 
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azonos használati díj megfizetésével 3 hónap határozott időre biztosítja, a 
közjegyzői nyilatkozat bemutatásának feltételével, melynek költsége a Bérlőt terheli, 
továbbá a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége is a 
bérlőt terheli. 
Közjegyzői nyilatkozat (Sárköziné Leszák Noémi, Sárközi Enikő, Sárközi Bence) 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
A lakáshasználati díj mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül 
megállapításra. 
 
Határidő: 2020. április 30.                               
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
Tárgy: Váci Rendőrkapitányság Dr. Horváth Imre r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. Kapitányságvezető 
kérelme 

Z-13/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Váci Rendőrkapitányság részére 
Piri Klaudia r. őrmester bérlő jelölésével – közérdekű lakáshoz juttatás jogcímen – a 
Vác, Zöldfa utca 17. 4. emelet 14. szám alatti 1,5 szoba, 44 m2 alapterületű, 
összkomfortos bérlakásra 2024. szeptember 24. napjáig határozott időre egyszeri 
bérlőkijelölési jogot biztosít, piaci alapú lakbér megállapításával, két havi kaució 
megfizetése mellett. 

 
Határidő: 2020. április 30. 
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
Tárgy: Csukárdi Zoltán és Csukárdi Zoltánné részletfizetési kérelme 
 

Z-14/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Csukárdi Zoltán és Csukárdi 
Zoltánné, mint jogcím nélküli lakáshasználók részletfizetési kérelmét elutasítja. 
 
Határidő: azonnal   
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Vác, Sziréna köz 7. A. épület fsz. 3. szám alatti ingatlan értékesítése 
 

Z-15/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Vác Város Önkormányzatának 1/1 
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arányú tulajdonában lévő 2600 Vác, Sziréna köz 7. A. épület fsz. 3. szám alatt 
található, 2709/10/A/3 hrsz.-ú ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítésre jelöli 
nyílt pályáztatással 8.344.450, -Ft vételár, továbbá 830.000, -Ft összegű pályázati 
biztosíték és több pályázó esetén 50.000, -Ft összegű licitlépcső meghatározásával. 

 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) j) pontja alapján az 
ingatlanértékesítés áfa mentes. 

 A vételárból az értékbecslés bruttó 44.450, -Ft összege a Váci Városfejlesztő Kft.-t 
illeti meg. 

  
Határidő: folyamatos               
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
Tárgy: Antal Nóra - Vác, dr. Csányi László krt. 26. 4. emelet 3. – vételi szándék kérelem. 
 

Z-16/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác Város Önkormányzatának 
1/1 arányú tulajdonát képező, Vác, dr. Csányi László krt. 26. 4. emelet 3. szám alatti 
ingatlanra vonatkozóan megismerte Antal Nóra bérlő kérelmét és az ingatlan 
értékesítéséhez elvi hozzájárulását adja. 
Az értékbecslés elkészítése és díja bérlőt terheli.  
 
Határidő: április 30.                                
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 

Tárgy: Pályáztatott piaci alapú bérlakás elbírálása - Vác, dr. Csányi László krt. 26. 4. emelet 1.  
 

Z-17/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác, dr. Csányi László krt. 26. 4. 
emelet 1. szám alatti 2 szoba, 51 m2 alapterületű, összkomfortos önkormányzati lakás 
bérleti jogát 1 év határozott időre, amennyiben a pályázatban megjelölt 58.002, -Ft 
óvadék összege befizetésre kerül, 
1. Bokros Gábor Vác, Külső-Rádi út 23. K. épület lakos és családja részére biztosítja. 
2. Demetrovicsné Zubek Mercédesz Vác, Nagymező u. 13. fsz. 2. sz. lakos és családja 

részére biztosítja. 
Továbbá a szerződéskötés megkötésének feltétele a Közjegyzői kiköltözési 
nyilatkozat. 
Amennyiben az 1. sorszám alatt megjelölt pályázó a lakást nem fogadja el, 
(lakásbérleti szerződés nem köttetik), úgy a határozat a 2. sorszám alatt megjelölt 
pályázóval lép érvénybe. 

          
Határidő: kifüggesztés lejárata után                       
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Pályáztatott piaci alapú bérlakás elbírálása - Vác, Rádi út 14. 3. emelet 2. szám  

 
Z-18/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  

határozat 
 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác, Rádi út 14. 3. emelet 2. szám 
alatti 1 szoba, 36 m2 alapterületű, komfortos önkormányzati lakás bérleti jogát 1 év 
határozott időre amennyiben a pályázatban megjelölt 28.728, -Ft óvadék összege 
befizetésre kerül, 
1. Varró Marietta Vác, Sirály u. 14. I/2. sz. lakos és családja részére biztosítja 
2. Nagy Katalin Vác, Kossuth L. u. 7. fsz. 8. sz. lakos és családja részére biztosítja. 
Továbbá a szerződéskötés megkötésének feltétele a Közjegyzői kiköltözési 
nyilatkozat. 
Amennyiben az 1. sorszám alatt megjelölt pályázó a lakást nem fogadja el, 
(lakásbérleti szerződés nem köttetik), úgy a határozat a 2. sorszám alatt megjelölt 
pályázóval lép érvénybe. 
 
Határidő: kifüggesztés lejárata után                     
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

Tárgy: Közszolgáltatási díjkedvezmény 

Z-19/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy alább felsorolt személynek 
közszolgáltatási díjkedvezményt állapít meg: 
2020. május 1-től – 2021. április 30-ig,  
mértéke a mindenkori közszolgáltatási díj 50 %-a 
- Rácz Andorné Vác, Csányi krt. 26.  
 
Határidő: azonnal                 
Felelős: irodavezető 

Tárgy: Vác város címerének engedély nélküli használata tárgyában kiszabott közigazgatási bírság ügyében 
benyújtott fellebbezési kérelem elbírálása 

Z-20/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdés alapján 
mint másodfokú hatóság – Huszár Károly ügyében a Vác város címerének engedély 
nélküli használata tárgyában közigazgatási bírságot kiszabó 19/76-5/2020. sz. 
elsőfokú határozatot helybenhagyja.  
 
Határidő: 2020. április 7.           
Felelős: polgármester 
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Tárgy: Fellebbezés a 66/736-1/2020.03.16. számú határozat ellen 

 
 

Z-21/2020.(IV.22.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva, mint másodfokú hatóság, Elek Róbert az 
Elektrans Elek és Fia Kft. ügyvezetője (6400 Kiskunhalas, Majsai út 15.) 
közigazgatási bírság elengedése iránt benyújtott fellebbezését elutasítja, egyidejűleg 
a 66/736-1/2020. számú elsőfokú határozatot helyben hagyja a mellékelt alakszerű 
határozatban leírtak alapján. 
 
Határidő: azonnal     
Felelős: polgármester 

 
 
 

A határozatok Vác város honlapján is megtekinthetők. 
 
Vác, 2020. április 22. 
 
 

dr. Zsidel Szilvia s.k. 
   jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kifüggesztve: 2020. április 22.-én 
Levéve: 2020. május 22.-én 


