
H I R D E T M É N Y 
 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. §-a alapján az 
alábbi tájékoztatást adom: 
 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 23.-i ülésén az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
 
 
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. FB ügyrendje 

 
 

90/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Váci 
Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét, továbbá felhatalmazza Vác 
Város Polgármesterét, hogy az alapító képviseletében az okiratot jóváhagyási 
záradékkal lássa el. Ezzel egyidejűleg a Váci Városfejlesztő Kft. Felügyelő 
Bizottságának a 247/2019.(IX.19.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott 
ügyrendje hatályát veszti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Varga Borbála ügyvezető VV Kft. 

 
 
Tárgy: Váci Távhő Kft. FB ügyrendje 

 
 

91/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Váci 
Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét, továbbá 
felhatalmazza Vác Város Polgármesterét, hogy az alapító képviseletében az okiratot 
jóváhagyási záradékkal lássa el. Ezzel egyidejűleg a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú 
Kft. Felügyelő Bizottságának a 251/2019.(IX.19.) sz. Képviselő-testületi határozattal 
elfogadott ügyrendje hatályát veszti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Völgyesi Viktor ügyvezető Váci Távhő Kft. 
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Tárgy: Váci Hulladékgazdálkodási Kft. FB ügyrendje 
 

92/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Váci 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét, továbbá 
felhatalmazza Vác Város Polgármesterét, hogy az alapító képviseletében az okiratot 
jóváhagyási záradékkal lássa el. Ezzel egyidejűleg a Váci Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a 207/2019.(VII.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozattal elfogadott ügyrendje hatályát veszti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pintér Zoltán ügyvezető Váci Hulladékgazdálkodási Kft. 

 
Tárgy: Vác, 3590 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék 

 
93/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vác Város 
Önkormányzatának tulajdonát képező, Vác belterület 3590 hrsz-ú, természetben 
2600 Vác, Mária u. 3590 hrsz. alatti, 508 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű Ingatlant nem értékesíti. 
 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Vác, Széchenyi u. 8. fsz. 1. sz. alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme 

 
94/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vác belterület 
3090/A/1 hrsz-ú, Vác, Széchenyi u. 8. fsz. 1. sz. alatti ingatlant nem értékesíti. 
 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

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

 
95/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2600 Vác, Sziréna köz 7. A. épület 
fsz. 3. sz. alatt található – ingatlan-nyilvántartásban a 2709/10/A/3 hrsz. alatt 
nyilvántartott – Ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárást eredményesnek 
nyilvánítja és a pályázati eljárás nyertesének Turczer Imrét, második helyezettnek 
Posta Botond Zsoltot, harmadik helyezettnek Bakszáné Sándor Juditot, negyedik 
helyezettnek Pápa Évát, ötödik helyezettnek Nahlik Györgyöt nyilvánítja ki. Továbbá 
felhatalmazza Matkovich Ilona polgármestert az adásvételi szerződés aláírására- a 
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pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint – akként, hogy az adásvételi 
szerződés Turczer Imre vevővel kerüljön megkötésre 12.181.675,- Ft, azaz 
Tizenkettőmillió-egyszáznyolcvanegyezer-hatszázhetvenöt forint vételár mellett 
azzal, hogy amennyiben az adásvételi szerződés megkötése az eredményhirdetéstől 
számított 30 napon belül a vevőnek felróható okból meghiúsul, úgy az adásvételi 
szerződést Posta Botond Zsolt kötheti meg 12.131.675,- Ft, azaz Tizenkettőmillió-
egyszázharmincegyezer-hatszázhetvenöt forint vételár mellett. 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86. § (1) j. pontja szerint 
ezen ingatlan értékesítés mentes az adó alól. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Likviditási jelentés 

 
96/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat likviditási 
helyzetéről szóló jelentést elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi és Adó Ov. 

 
 
Tárgy: Beszámoló a 2020. I. félévi gazdálkodásról 

 
 

97/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Matkovich Ilona polgármester 

 
Tárgy: Váci Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása 

 
 

98/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váci Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot az előterjesztés mellékletét 
képező tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: 2020. október 1. 
Felelős: polgármester 
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Tárgy: Igazgatási szünet elrendelése a Váci Polgármesteri Hivatalban 
 

99/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váci Polgármesteri 
Hivatalban 2020. december 28.-tól 2020. december 31. napjáig (4 munkanap) 
igazgatási szünetet rendel el, amely időszak alatt az ügyfélfogadás szünetel. Továbbá 
felkéri a jegyzőt az elrendelt igazgatási szünet kapcsán a szükséges munkaszervezési 
intézkedések megtételére, valamint a lakosság hirdetményi úton történő értesítésére. 
 
Határidő: 2020. december 12. 
Felelős: jegyző 

 
Tárgy: Váci Dunakanyar Színház Kft. beszámoló és üzleti terv jóváhagyás megerősítése 

 
100/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit 
Kft. részéről benyújtott és a gazdasági társaság felügyelő bizottsága által is 
jóváhagyott 2019. évi tevékenységéről szóló mérlegbeszámolót és szakmai 
beszámolót elfogadja, továbbá a 2020. évre vonatkozó üzleti tervet jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kft. ügyvezetője 

 
Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program pályázatához 
szükséges tulajdonosi nyilatkozatok 

 
101/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Vác és Környéke TDM 
Nonprofit Kft. részéről a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program TFC 3.1.1.-2020 
pályázaton történő indulást; továbbá felhatalmazza a polgármestert a teljes körű 
pályázati anyaghoz szükséges és jelen előterjesztéshez mellékelt nyilatkozatok 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester; ill. ügyvezető 

 
Tárgy: TIGÁZ Zrt. igazgatósági tag megválasztása 

 
102/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a TIGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
közgyűlés tartása nélküli határozathozatala során a szavazatával támogassa az alábbi 
határozati javaslatot: 
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„A társaság részvényesei akként határoznak, hogy megválasztják az Igazgatóság 
tagjának dr. Csák Gyula urat, aki a 2020. üzleti évet lezáró, a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény szerinti beszámoló elfogadásáról szóló közgyűlés időpontjáig, de 
legkésőbb 2021. május 31. napjáig marad megbízatásban. A jelen határozattal 
megválasztott igazgatósági tagot havi 200.000,- Ft díjazás illeti meg a 2020. üzleti évet 
lezáró, a számvitelről szóló 2000. évi C törvény szerinti beszámoló elfogadásáról 
határozó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig terjedő 
tevékenységéért.” 
 
Határidő: 2020. szeptember 28. 
Felelős: polgármester 

 
 

Tárgy: TIGÁZ Zrt. Felügyelőbizottsági tag megválasztása 
 
 

103/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a TIGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
közgyűlés tartása nélküli határozathozatala során szavazatával támogassa az alábbi 
határozati javaslatot: 
„A társaság részvényesei akként határoznak, hogy megválasztják a Felügyelőbizottság 
tagjának dr. Balog Ádám urat, aki a 2020. üzleti évet lezáró, a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény szerinti beszámoló elfogadásáról szóló közgyűlés időpontjáig, de 
legkésőbb 2021. május 31. napjáig marad megbízatásban. A jelen határozattal 
megválasztott felügyelőbizottsági tagot havi 250.000,- Ft díjazás illeti meg a 2020. 
üzleti évet lezáró, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló 
elfogadásáról határozó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig 
terjedő tevékenységéért.” 
 
Határidő: 2020. szeptember 28. 
Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Váci Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatói pályázat kiírása 

 
 

104/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váci Család- és 
Gyermekjóléti Központ igazgatói álláshelyére az előterjesztés mellékletében foglaltak 
szerint pályázatot ír ki, továbbá felkéri Vác Város Jegyzőjét, hogy a pályázati kiírást a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően tegye közzé, majd a beérkezett pályázatokat 
elbírálásra készítse elő. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester; jegyző 
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Tárgy: Váci Női Kézilabda Sportegyesület kérelme tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatról 
 

105/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Váci Női 
Kézilabda Sportegyesület (székhely: 2600 Vác, Bán Márton u. 3., elnök: Kirsner 
Erika) részére, hogy a 2600 Vác, Bán Márton u. 3. sz. (hrsz: 1899/22) alatt található 
kivett udvar és sportcsarnok megnevezésű ingatlan (Váci Városi Sportcsarnok) 
lelátójára a TAO pályázatában jóváhagyottan, saját költségén székeket telepítsen, 
továbbá felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Matkovich Ilona polgármester 

 
Tárgy: MÁV állomás és környezete önkormányzati tulajdonba vétele 

 
106/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vác 1829/45 hrsz. és 
1829/114 hrsz. ingatlanokat ingyenesen önkormányzati tulajdonba veszi. 
Felhatalmazza a polgármestert az azzal kapcsolatos tárgyalások lefolytatására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Vác város területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási 
szerződés 

107/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Vác város területén 
autóbusszal végzett helyi személyszállítás pályázati kiírását a kiírás mellékletét képező 
teljesárú és kedvezményes díjtételekkel. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Műszaki Osztály Főmérnöki Iroda 

 
Tárgy: Vác közigazgatási területén kül- és belterületi vízfolyásokon kézi fenntartási munkálatok 

 
108/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja az 
előterjesztés melléklete szerinti megállapodást, és egyben felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Műszaki Osztály 
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Tárgy: Vác, Külső-Rádi út 23. K/1. fsz. 2. sz. alatti bérlakás szociális bérlakássá minősítése 
 

109/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vác, Külső-Rádi út 
23. K/1. fsz. 2. sz. alatti 2,5 szobás, 70 m2-es komfortos bérlakást vis maior 
bérlakásról szociális bérlakássá minősíti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Műszaki Osztály 

 
 

Tárgy: Vác, 20038 hrsz-ú terület – partnerségi egyeztetés lezárása, egyeztetési dokumentáció elfogadása 
 

110/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
1.  Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a beérkezett 

vélemények figyelembevételével a településrendezési eszközök alátámasztó 
munkarészeként a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés 
elkészítése nem vált szükségessé. 

2.  Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés során a 
tervezettel kapcsolatban a Partnerektől érkezett észrevételeket, javaslatokat 
jelen határozat 1. melléklete szerinti válaszokban foglaltaknak megfelelően 
kezeli és a partnerségi egyeztetést lezárja. 

3.  Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 
végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezze az állami 
főépítészi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnál. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, főépítész 
 

Melléklet: 
Észrevétel: A Települési térség növekményét az agglomerációs Szerkezeti tervben 
jelölthöz képest a teljes településre nézve legfeljebb 2%-kal haladhatjuk meg (összesen, 
az összes módosítás során). Tehát a 2%-ból e módosítás által felhasznált mértéket 
"célszerű" a határozattal jóváhagyandó munkarészben rögzíteni (a 314/2012 (XI.8) 
Korm.rendelet 4. melléklete szerint), mivel a következő módosításnál a "maradékkal" kell 
számolni (különben sosem fogy el a 2%...).  
Tervezői válasz: A Jóváhagyandó munkarész „Településszerkezeti terv módosítása” 
határozattervezétének 7. pontjában feltüntetésre került. 

 
Tárgy: Jávorszky Ödön Kórház területén a településrendezési eszközök módosításával kapcsoaltosan a 365/9 
hrsz. terület átminősítése 

 
111/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 207/2020.(VI.15.) PM 
határozatát visszavonja.  
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2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 365/9 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú földrészletet kivett, közút művelési ág helyett kivett, 
közforgalom elől el nem zárt magánút besorolású földrészletté minősítteti át. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: főépítész, vagyonnyilvántartó 

 
 

Tárgy: Szándéknyilatkozat fogorvosi szerződés ügyében 
 
 

112/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja dr. 
Soleimannejad Tabrizi Reza fogorvos azon szándékát, hogy a III. sz. körzet, 2600 
Vác, Kodály Z. u. 3. sz. alatti fogorvosi körzetet átvegye dr. Mátai Sándor Gábortól 
feltéve, hogy rendelkezik az említett praxissal és a működéséhez szükséges 
szakhatósági engedélyekkel. 
Továbbá elvi beleegyezését adja, hogy a fenti feltételek teljesülése esetén az 
önkormányzatnak szándékában áll dr. Soleimannejad Tabrizi Reza fogorvossal 
szerződést kötni és felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés 
megkötésére és esetleges technikai módosítására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
 
 

113/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
polgármestert, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2021. évi fordulójához való csatlakozásra és a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 
2021. évben a támogatottak létszámát a pályázat típusától függően 45 főben, a 
támogatás havi mértékét továbbra is 5.000,- Ft/főben állapítja meg, melynek 
forrásaként az Igazgatási és Szociális Osztály 2021. évi költségvetésében 2.250 eFt 
biztosítását jelöli meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester; Igazgatási és Szociális Ov. 
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Tárgy: GH intézményvezető jogviszonyának megszüntetése 
 

114/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt Szentiványi Erika a Vác 
Város Önkormányzat Gazdasági Hivatal (székhelye: 2600 Vác, Sziréna köz 7.) 
intézményvezetőjének vezető megbízású és közalkalmazotti jogviszonyának közös 
megegyezéssel megszünteti 2020. szeptember 24. napjával, 2.305.827,- Ft összegű 
végkielégítés megfizetése mellett. 
 
Határidő: 2020. szeptember 24. 
Felelős: polgármester 

 
Tárgy: GH mb. intézményvezető megválasztása 

 
115/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vác Város 
Önkormányzat Gazdasági Hivatal (székhelye: 2600 Vác, Sziréna köz 7.) 
megbízott intézményvezetőjének  

 
Belencsák Ágnes gazdasági vezetőt 

 
választja meg 2020. szeptember 25.  naptól 2020. december 31. napjáig 
határozott időtartamra. A megbízott intézményvezető a vezetői feladatokat 
közalkalmazotti jogviszony keretében látja el. 

 
2.  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló a helyi önkormányzatok által 
fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 
77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A vezetői pótléka 
a pótlékalap 500 %-ban kerül megállapításra. 

 
Határidő: folyamatos                                                   
Felelős: polgármester 

 
Tárgy: GH intézményvezetői pályázati kiírás 

 
116/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vác Város 
Önkormányzat Gazdasági Hivatala intézményvezetői megbízására az előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerinti pályázatot ír ki, valamint felkéri Vác Város Jegyzőjét, 
hogy a pályázati kiírást a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegye közzé, majd a 
beérkezett pályázatokat elbírálásra készítse elő. 
Határidő: azonnal   
Felelős: jegyző 
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Tárgy: Katona Lajos Városi Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére érkezett pályázat elbírálása 

  
Z-16/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Katona Lajos Városi 
Könyvtár igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatokat, meghallgatta a pályázót és 
úgy dönt, hogy megbízza Cserkaszky Györgyit a Katona Lajos Városi Könyvtár 
határozatlan időre kinevezett könyvtáros munkakörű közalkalmazottját  
2020. október 19. napjától 2025. október 18. napjáig az intézmény magasabb 
vezetői beosztásának ellátásával. A vezetői pótlékát a pótlékalap 225 %-ában 
határozza meg 2020. október 31. napjáig, 2020. november 1. napjától bérét  
442.046,- Ft-ban állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Tárgy: „Vác Város Szociális Munkáért” kitüntetés odaítélése 
  

Z-17/2020.(IX.23.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vác városában 
végzett odaadó szakmai munkásságának elismeréséül a Szociális Munka Nap 
alkalmából a „Vác Város Szociális Munkáért” kitüntető címet és a 
költségvetésben meghatározott pénzbeli elismerést Tóth Zoltánnénak 
adományozza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Igazgatási és Szociális Ov. 
 

 
A határozatok Vác város honlapján is megtekinthetők. 
 
Vác, 2020. szeptember 23. 
 
 
 

dr. Zsidel Szilvia s.k. 
   jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
Kifüggesztve: 2020. szeptember 23.-án 
Levéve: 2020. október 23.-án 


