
H I R D E T M É N Y 
 
 

 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. §-a alapján az alábbi 
tájékoztatást adom: 
 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 13.-i ülésén az alábbi határozatokat 
hozta: 
 

 

 

 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – június hónap 
 
 

174/2017.(VII.13.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 153/2017, 
156/2017, 158/2017, 160/2017, 163/2017, 164/2017, 165/2017, 166/2017, 
167/2017, 168/2017, 170/2017, 171/2017, 172/2017, 173/2017, Z-23/2017, Z-
24/2017. számú lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést. 

 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Széchenyi u. 38 sz. alatti társasházi ingatlan tulajdonostársának kérelme – DunaWeb Kft. 
 

175/2017.(VII.13.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DunaWeb Kft. Vác 
belterület 2725/2 hrsz-ú, természetben Vác, Széchenyi u. 38. sz. alatti társasház 
társasházi alapító okirat módosítására, elővásárlási jog alapítására vonatkozó kérelmét 
támogatja. 
 
Határidő: 2017. szeptember 30.        Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Likviditási jelentés 

  
176/2017.(VII.13.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat likviditási 
helyzetéről szóló jelentést elfogadja. 
 
Határidő: azonnal     Felelős: Pénzügyi és Adó Ov. 
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Tárgy: Gazdasági Hivatal alapító okirat módosítás 
 

177/2017.(VII.13.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vác Város Önkormányzat Gazdasági 
Hivatal alapító okiratát és a módosító okiratát elfogadja, továbbá felhatalmazza a 
polgármestert az alapító okirat és a módosító okirat aláírására, illetve az esetlegesen 
felmerülő hiánypótlás megtételére. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Katona Lajos Városi Könyvtár alapító okirat módosítás 
 

178/2017.(VII.13.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Katona Lajos Városi Könyvtár 
alapító okiratát és a módosító okiratát elfogadja, továbbá felhatalmazza a 
polgármestert az alapító okirat és a módosító okirat aláírására, illetve az esetlegesen 
felmerülő hiánypótlás megtételére. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye alapító okirat módosítása 
 

 
179/2017.(VII.13.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bölcsődék és Fogyat5ékosok 
Intézménye alapító okiratát és a módosító okiratát jóváhagyja, továbbá felhatalmazza 
a polgármestert az alapító okirat és a módosító okirat aláírására, illetve az esetlegesen 
felmerülő hiánypótlás megtételére. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Szennyvízközmű-vagyon átadása 

 
 

180/2017.(VII.13.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az MNV Zrt-vel és a 
DMRV Zrt-vel kötendő Szennyvízközmű-vagyon átadásáról szóló, mellékelt 
szerződést és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határidő: folyamatos     Felelős: Műszaki O. mb. ov. 
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Tárgy: 4550/3 hrsz-ú ingatlan cseréje 
 

 
181/2017.(VII.13.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a váci 4550/3 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlan értékarányos cseréjét a 4551/1 hrsz-ú, Magyar Állam 
tulajdonában, DMRV Zrt. vagyonkezelésében lévő földrészletre, s felhatalmazza a 
polgármestert a mellékelt csereszerződés aláírására.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közel 1,5 MFt-os ingatlancserével kapcsolatos 
járulékos költségről folytasson tárgyalásokat a DMRV Zrt. vezetőjével. 
 
Határidő: folyamatos     Felelős: Műszak O. mb. ov. 

 
Tárgy: Elektromos töltőpontok támogatási szerződés 

 
182/2017.(VII.13.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Támogatási Szerződés 
feltételeit és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: azonnal     Felelős: polgármester;  

 Műszaki O. mb. ov. 
 
Tárgy: Helyi területi védelem alatt álló ingatlan adásvétele – Vác, Zrínyi u. 3. 2711/A/13 hrsz. 
 

183/2017.(VII.13.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vác, 2711/a/13 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában – az önkormányzatot a 2011. évi LXIV. tv. által megillető – 
elővásárlási jogát jelen adásvételi eljárásban 3.350.000,- Ft (azaz Hárommillió-
háromszázötvenezer forint) eladási áron nem érvényesíti. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: főépítész 

 
Tárgy: Elővásárlási jog a 6430/4; /5; /6; /7; /8 hrsz-ú ingatlanokon 

 
184/2017.(VII.13.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vác, 6430/4; 6430/5, 6430/6; 
6430/6; 6430/7; 6430/8 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában – az ingatlan-
nyilvántartás szerint Vác Város Önkormányzatot megillető – elővásárlási jogával 
jelen adásvételben nem kíván élni, és az összes ingatlant csomagban 41.500.000,- Ft 
(azaz Negyvenegymillió-ötszázezer forint) összegben nem vásárolja meg. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: főépítész 
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Tárgy: Szándéknyilatkozat fogorvosi szerződés ügyében 
 
 

185/2017.(VII.13.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja dr. Reza Rafie fogorvos 
azon szándékát, hogy a III. sz. 2600 Vác, Kodály Z. u. 3. sz. alatti fogorvosi körzetet 
átvegye dr. Simon Csillától feltéve, hogy rendelkezik az említett praxissal és a 
működéséhez szükséges szakhatósági engedélyekkel. 
A fenti feltételek teljesülése esetén az önkormányzatnak szándékában áll dr. Reza 
Rafie fogorvossal szerződést kötni, egyben a Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést kösse meg. 
 
Határidő: folyamatos   Felelős: polgármester; 
         Intézményfelügyeleti és Humán Ov. 

 
 
Tárgy: ÉPMET Kft. tőkerendezése 

 
 

186/2017.(VII.13.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt az Észak-Pest Megyei 

Területfejlesztési Nonprofit Kft. alapítójaként, hogy pótbefizetést ír elő. 
  
 Forrás: Önkormányzat beruházási kiadásai Akó utca vízelvezetés sor 10 millió Ft irányzat 

terhére 3,5 millió Ft összegben 
 

 Határidő: azonnal     Felelős: Ügyvezető ig. 
        Pénzügyi és Adó Ov. 
 
2.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, hogy az Észak-Pest Megyei 

Területfejlesztési Nonprofit Kft. létesítő okiratát az alábbiakkal egészíti ki:  
Pótbefizetés 

A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést írhat elő. 
A pótbefizetés legmagasabb összege: 3.500.000 Ft. 
A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli. 
A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként 2 alkalommal írható elő (pótbefizetés 
gyakorisága). 

 
Az alapító okiratot ezen rendelkezéssel kiegészíti, elfogadja az alapító okirat fenti 
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát, felhatalmazza a Polgármestert arra, 
hogy az alapító okirat módosítására tekintettel a Cégbírósághoz változásbejegyzési kérelmet 
terjesszen elő. 

 
 Határidő: azonnal     Felelős: Ügyvezető ig. 
        Pénzügyi és Adó Ov. 
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3.) 1./ A pótbefizetés teljesítésének módja: 3.500.000 Ft pénzbeli hozzájárulás bankszámlára 
történő átutalással 

 
2./ Ütemezése: egy összegben 

 
3./ A pótbefizetés teljesítésének a határideje: 2017. augusztus 18-ig 

 
 Határidő: azonnal     Felelős: Ügyvezető ig. 
        Pénzügyi és Adó Ov. 
 
Tárgy: Hulladékgazdálkodási Kft. tőkerendezése 

 
187/2017.(VII.13.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 
1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt a Váci Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. alapítójaként, hogy pótbefizetést ír elő. 
 

 Forrás: Önkormányzat beruházási kiadásai Kosdi úti körforgalom kivitelezés sor terhére 30 
millió Ft, Kosdi úti felső szakaszán járda építés, csapadékvíz elvezetés sor terhére 10 millió 
Ft, Akó utca vízelvezetés sor terhére 436e Ft összegben 

  
Határidő: azonnal     Felelős: Ügyvezető ig. 
        Pénzügyi és Adó Ov. 
 
2.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, hogy a Váci 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. létesítő okiratát az alábbiakkal egészíti ki:  
 

Pótbefizetés 
 
A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést írhat elő. 
A pótbefizetés legmagasabb összege: 40.436.000 Ft.  
A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli. 
A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként 2 alkalommal írható elő (pótbefizetés 
gyakorisága). 

 

  Az alapító okiratot ezen rendelkezéssel kiegészíti, elfogadja az alapító okirat fenti 
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát, felhatalmazza a Polgármestert arra, 
hogy az alapító okirat módosítására tekintettel a Cégbírósághoz változásbejegyzési kérelmet 
terjesszen elő. 

 
 Határidő: azonnal     Felelős: Ügyvezető ig. 
        Pénzügyi és Adó Ov. 
 
3.) 1./ A pótbefizetés teljesítésének módja: 40.436.000 Ft pénzbeli hozzájárulás bankszámlára 

történő átutalással 
2./ Ütemezése:  egy összegben 
3./ A pótbefizetés teljesítésének a határideje: 2017. július 21-ig 

 
 Határidő: azonnal     Felelős: Ügyvezető ig. 
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        Pénzügyi és Adó Ov. 
4.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel arra, hogy a Váci 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cg:13-09-160257., 
székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9.,) ellen a Budapest Környéki Törvényszék előtt 10. 
Fpk.760/2017. és 10.Fpk.759/2017. szám alatt eljárás indult, ezért az ezen ügyekben 
szükséges intézkedések, a cég működőképessége miatt a Ptk. 3:25.§ (4) bekezdése alapján 
úgy határoz, hogy Jászai Péter, mint a vezető tisztségviselői feladatok ellátására a Ptk. 3:22.§ 
alapján kijelölt természetes személy lemondása az új vezető tisztségviselő kijelölésével, vagy 
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon 
válik hatályossá. 

 
 Határidő: azonnal    Felelős: Ügyvezető ig. 
          Pénzügyi és Adó Ov. 
 
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2017. május havi beszámolója 
 

188/2017.(VII.13.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Váci 
Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2017. május havi beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal     Felelős: VV Kft. ügyvez. ig. 

 
Tárgy: Karacs Kollégium hasznosítása 
  

189/2017.(VII.13.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Z-
2016/2012.(VII.19.) sz. határozatát és a Z-9/2017.(IV.20.) sz. határozatát visszavonja 
és értékesítésre jelöli, az önkormányzati tulajdonú, az ingatlan-nyilvántartásban 
3765/1 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2600 Vác, Budapesti főút 2-8. sz. alatt 
található, 2497 m2 nagyságú, kivett kollégium megnevezésű ingatlant, nyílt 
pályáztatással, azzal a feltétellel hogy a vevő az épület homlokzatát legfeljebb 3 éven 
belül felújítja. Amennyiben a homlokzat felújítása 3 éven belül nem történik meg, az 
eladó jogosult az ingatlant az eredeti áron visszavásárolni. A pályázatot egy országos 
napilapban, valamint a Váci Hírnökben is meg kell jelentetni. A 22/2014. (VI.20.) sz. 
rendeletben írt kiírás közzétételén a Váci Hírnökben való megjelenést kell érteni. 
 
Induló vételár: 120 MFt (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Tv. 
86. § (1) j. pontja szerint jelen ingatlanértékesítés mentes az általános forgalmi adó 
alól.  
 
Határidő: folyamatos   Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Szándéknyilatkozat háziorvosi szerződés ügyében 
 

190/2017.(VII.13.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja dr. Ördögh Emese 
háziorvos azon szándékát, hogy a VIII. sz. 2600 Vác, Vám u. 3. sz. alatti háziorvosi 
körzetet átvegye dr. Mehringer Lászlótól, feltéve, hogy rendelkezik az említett 
praxissal és a működéséhez szükséges szakhatósági engedélyekkel. 
A fenti feltételek teljesülése esetén az Önkormányzatnak szándékában áll dr. Ördögh 
Emese háziorvossal szerződést kötni, egyben a Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést kösse meg. 
 
Határidő: azonnal   Felelős: polgármester; 
         Intézményfelügyeleti és Humán Ov. 

 
 
 
Tárgy: Szándéknyilatkozat VIII. sz. körzet fogorvosi szerződés 

 
191/2017.(VII.13.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja dr. Judák Attila fogorvos 
azon szándékát, hogy a VIII. sz. 2600 Vác, Földváry tér 15. sz. alatti fogorvosi 
körzetet átvegye dr. Fera Máriától abban az esetben, ha 10 munkanapon belül 
benyújtja a MOK tagsági igazolványt, továbbá igazolja, hogy rendelkezik az említett 
praxissal, a működéséhez szükséges szakhatósági engedélyekkel. 
A fenti feltételek teljesülése esetén az Önkormányzatnak szándékában áll dr. Judák 
Attila fogorvossal szerződést kötni, egyben a Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést kösse meg. 
 
Határidő: folyamatos   Felelős: polgármester; 
         Intézményfelügyeleti és Humán Ov. 

 
 
 
Tárgy: Strand ingyenes használata a testvérvárosi delegációk részére 
 

192/2017.(VII.13.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelmet megtárgyalta és a 
testvérvárosi vendégek és kísérőik részére a XXV. Váci Világi Vigalom ideje alatt egy 
alkalommal, a finn cserediákok és az őket kísérők részére négy alkalommal a strand 
használatát ingyenesen biztosítja a Váci Sport Nonprofit Kft-vel történő időpont 
egyeztetés után. 
 
Határidő: azonnal    Felelős: Zábó Edina Váci Sport Kft. 
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Tárgy: Bocskai tér és Tragor u. felújítása 
 

193/2017.(VII.13.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 15/2017.(I.19.) sz. 
Képviselő-testületi határozatot helyben hagyja.  
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

 

Tárgy: Bírósági ülnök felmentése 
 

Z-25/2017.(VII.13.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gál Lajosné (sz.: Greff 
Julianna) ülnöki megbízatása 2017. július 20. napjától megszűnik, valamint 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízatás megszűnéséről a Váci Járásbíróság 
elnökét tájékoztassa. 
 
Határidő: 2017. július 20.     Felelős: polgármester 
              

Tárgy: Pro Urbe kitüntető cím odaítélése 
 

Z-26/2017.(VII.13.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évben Pro Urbe egyéni 
kitüntetésben  
 

John P. Marshall-t és 
Buchwald Imre-t 

 
részesíti. 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Pro 
Urbe kitüntetésekkel kapcsolatos előkészületet, illetve intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: 2017. augusztus 20.     Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Vác Város Díszpolgára kitüntető cím odaítélése 
 

Z-27/2017.(VII.13.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Vác Város Díszpolgára 
kitüntetésre  
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Fésűs Éva-t 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
Díszpolgári kitüntetéssel kapcsolatos előkészületet, illetve intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: 2017. augusztus 20.     Felelős: polgármester 

 
 

 
A határozatok Vác város honlapján is megtekinthetők.  
 
 
 
Vác, 2017. július 14 
. 
 
 
 

Deákné Dr. Szarka Anita s.k. 
          jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kifüggesztve: 2017. július 14.-én 
Levéve: 2017. augusztus 14.-én 
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