
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. október 21.-i ülésén az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
 

 
Tárgy: Váci Dunakanyar Színház Kft. igazgatói pályázat elbírálása 

  
 
 

119/2020.(X.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Váci Dunakanyar 
Színház Nonprofit Kft. vezetői álláshelyére benyújtott pályázatot, meghallgatta a 
pályázót, és úgy dönt, hogy dr. Varga Katalint nevezi ki a Váci Dunakanyar Színház 
Nonprofit Kft. vezetői álláshelyére 5 év időtartamra, 2020. november 1. napjától 
2025. október 31. napjáig.  
Díjazását havi 490.000,- Ft összegben állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Indokolás 

(155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés alapján) 
 

A színház működtetésére és vezetőjének kiválasztására és megbízására vonatkozóan az előadó-
művészeti szervezetek vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör 
betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI.15.) kormányrendelet (továbbiakban Rendelet) és 
az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. 
évi XCIX. törvény (továbbiakban Emtv.) fogalmaz meg előírásokat.  
 
A Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői munkaköre tekintetében a 
jogszabályoknak megfelelő kiírásra egy pályázat érkezett, amely a kiírás szerint előírtakat 
tartalmazta és a pályázó - képesítését és végzettségét tekintve is - a kiírásnak megfelelt. 
 
A Rendelet 6.§ (4) bekezdése szerint „a kinevezési jogkör gyakorlója a szakmai bizottság által nem 
támogatott pályázó kinevezésére vonatkozó döntését köteles megindokolni, az indokolást a 
döntéssel egyidejűleg nyilvánosságra kell hozni.” 
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A vezetői pályázat véleményezésére a Rendeletben foglaltak szerint felkért véleményező bizottság 
5:3 arányban nem támogatta a pályázót (Emberi Erőforrások Minisztériumának Színházművészeti 
Bizottsága által delegált Kis Domonkos Márk, Nemes Dávid, Pataki András, Seregi Zoltán és a 
Színházi Dolgozók Szakszervezete által delegált Peller Károly dr. Varga Katalin pályázatát nem 
támogatottnak minősítette, míg a Váci Dunakanyar Színház által delegált Koren Gábor, az 
Emberi Kapcsolatok Bizottságának elnöke Fehér Zsolt és Inotay Gergely alpolgármester dr. 
Varga Katalin pályázatát támogatta). 
Az összegző vélemény az alábbi: 
„A szakmai bizottság hiányolta a pályázat művészeti és gazdasági koncepcióját. Az elkövetkezendő öt évre 
vonatkozóan a bizottság véleménye szerint jövőkép nem került meghatározásra és a bizottság véleménye szerint 
nem fenntartható a színház kiemelt státusza sem művészeti, sem gazdasági szempontból. A helyben kiosztott 
üzleti tervvel kapcsolatban is aggályok merültek fel, az szakmailag vázlatos és gazdaságilag nem megalapozott. A 
bizottság részéről fontos kérdés a színház kiemelt státuszban történő további működtetése.” 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elkötelezett a Váci Dunakanyar Színház folyamatos 
működtetése mellett. Az önkormányzat a színházat működtető gazdasági társaság ügyvezetői 
álláshelyére írt ki pályázatot, amely pályázat véleményezési folyamata és a teátrum 2021-ig 
megadott kiemelt státusza értékelésének bizottsági küldöttek általi összemosásával nem ért egyet. 
A fenntartó (a bizottságba delegált tagok, az Emberi Kapcsolatok Bizottsága előtti meghallgatás 
és a képviselő-testületi tárgyalás utáni) véleménye szerint a benyújtott pályázat tartalmaz 
jövőképet, a gazdálkodást érintően pedig a közpénzekkel való takarékos és átlátható 
működtetésre ad garanciát. A pályázat a jövőbeli működési alapirányokat megfogalmazva egy 
lépésről-lépésre történtő építkezésre, emellett a színvonalas programkínálatra és későbbi 
művészeti fejlesztési irányra is javaslatot tesz. 
Vác Város Önkormányzat képviselő-testületének álláspontja szerint – ha erre ilyen irányú 
kultúrpolitikai-szakmai igény van - a Váci Dunakanyar Színház 2021-ig megadott kiemelt 
besorolásának felülvizsgálata a jogszabályoknak megfelelő keretben és fórumon kell, hogy 
történjen. Tekintettel arra, hogy az intézmény kizárólag városi forrásból és a gazdasági társaság 
bevételeiből működik, így az állami szerepvállalás a működtetésben nincs jelen. A színház pedig, 
mint bejegyzett előadó-művészeti szervezet, a központi pályázati forrásokra – minősítéstől 
függetlenül – pályázhat. 
Fenti indokok mentén Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatot megismerve a 
pályázót támogatja. 

 
Tárgy: Váci Dunakanyar Színház Kft. létesítő okirat módosítás 

  
 

120/2020.(X.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri az ügyvezető 
igazgatót, hogy a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 2600 Vác, dr. Csányi L. krt. 58., Cg.: 13-09-160518, adószáma: 15731302-
2-13) létesítő okiratának módosítását az ügyvezető személyének változása 
tekintetében indítsa el a cégbíróságnál, valamint felhatalmazza a polgármestert  a 
létesítő okirat módosításának aláírására, valamint az eljáró bíróság által előírt 
technikai módosítások aláírására. 

 
Határidő: 2020. november 30. 
Felelős: polgármester; ügyvezető igazgató 
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Tárgy: Váci Dunakanyar Színház Kft. alapító okirat módosítás 
 
 

121/2020.(X.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri az ügyvezető 
igazgatót, hogy a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 2600 Vác, dr. Csányi L. krt. 58., Cg.: 13-09-160518, adószáma: 15731302-2-13) 
alapító okiratának módosítását a főtevékenység változása tekintetében indítsa el a 
cégbíróságnál, a tevékenységi kör változását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint 
felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására, valamint az eljáró 
bíróság által előírt technikai módosítások aláírására. 
 
Határidő: azonnal   
Felelős: polgármester; Kft. ügyvezető igazgatója 

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

 
 
 

122/2020.(X.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vác és 
Környéke TDM Nonprofit Kft. számára a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program TFC 
3.1.1.-2020 pályázathoz kapcsolódó szerződéskötéshez szükséges, a Tourinform Iroda 
működtetéséhez biztosító – jelen előterjesztés mellékletét képező – használati szerződést 
aláírja. 
 
Határidő: azonnal   
Felelős: polgármester; TDM ügyvezető igazgató 

 
 
Tárgy: Váci Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezésének véleményezése 

 
 

123/2020.(X.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 
8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljárva egyetért azzal, hogy 
Révész Ákos József r. ezredes lássa el a Váci Rendőrkapitányság kapitányságvezetői 
feladatait, a kinevezést a Képviselő-testület támogatja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot juttassa el a Pest Megyei 
Rendőrfőkapitányság részére. 
 
Határidő: azonnal   
Felelős: polgármester 
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Tárgy: Beszámoló a váci nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi munkájáról 

 
 

124/2020.(X.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat, a 
Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat, a Váci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, a 
Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Váci Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzat 2020. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal   
Felelős: polgármester 

 
 
 
Tárgy: Váci Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola használati kérelme 

 
 

125/2020.(X.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váci Waldorf Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2600 Vác, 1620/7 hrsz. Téglaház út) Vác belterület, 
1620/35 hrsz-ú ingatlanrészt érintő, 2020. november 11. napján, 15:30-18:00 óra között, 
Szt. Márton napi ünnepség tartása céljából történő használati kérelméhez hozzájárul 5.000,- 
Ft+Áfa, azaz Ötezer forint + Áfa használati díj megfizetése mellett azzal, hogy a bejárható 
útvonalakat a kérelmező előzetesen egyezteti a Váci Városfejlesztő Kft-vel és vállalja a 
terület tiszta állapotban történő visszaadását. 
 
Határidő: 2020. november 11.  
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 
 
Tárgy: Vác, 4530/302 hrsz-ú földterületre vonatkozó telekalakítás 

 
 

126/2020.(X.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Vác belterület, 4530/302 hrsz-ú 
ingatlant érintő telekalakítási eljárás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez. 
 
Határidő: 2020. december 15. 
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Társasházi alapító okirat módosítása 

 
 

127/2020.(X.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Széchenyi István u. 16. sz. alatti 
társasház alapító okiratának módosításához a határozat melléklete szerinti tartalommal. Az 
alapító okirat elkészítésével, annak ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésével 
kapcsolatos költségek Steidl Sándor és Steidl Kft. albetéti tulajdonosokat terhelik, ezen 
tulajdonostársak egymás közötti megállapodása szerinti arányban. 
 
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 
Tárgy: Vác, külterület 0185/12 hrsz-ú mezőgazdasági ingatlanra vonatkozó vételi szándék – Kovácsné 
Fockter Rita 

 
 

128/2020.(X.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vác Város Önkormányzatának 1/1 
tulajdonát képező, Vác külterület 0185/12 hrsz-ú (Látóhegy dűlő), 2901 m2 nagyságú, 
szántó művelési ágú ingatlant 850.000,- Ft, azaz Nyolcszázötvenezer forint vételáron (az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86. § (1) k. pontja alapján jelen 
ingatlanértékesítés mentes az általános forgalmi adó alól) Kovácsné Fockter Rita részére 
értékesíti azzal, hogy a kimérés, kitűzés a vevő feladata és költsége, továbbá az ügyvédi 
munkadíj a vevő költsége. 
 
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 

Tárgy: Vác, Március 15. tér 23. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos megkeresés – Madách Imre Művelődési 
Központ 

 
 

129/2020.(X.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Madách Imre Művelődési 
Központtal, a 2600 Vác, Március 15. tér 23. sz. alatti, Vác, belterület 3101 hrsz-ú ingatlan 
egyes részeinek (földszinti 292,29 m2), pince (102,65 m2), díszkert (68,74 m2) tárgyában 
kötött használati megállapodás közös megegyezés útján történő megszüntetéséhez, 2020. 
december 31. napjával. 
 
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Likviditási jelentés 

 
130/2020.(X.21.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

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

 
Tárgy: Centroszet Szakképzés-szervezési Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója és 2020. évi üzleti terve 

 
131/2020.(X.21.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Centroszet 
Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolóját és 2020. évi üzleti 
tervét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ügyvezető igazgató 

 
Tárgy: Belső ellenőrzési feladatok ellátása a Váci Városfejlesztő Kft-nél 

 
132/2020.(X.21.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Váci Városfejlesztő Kft. belső 
ellenőrzési feladatainak ellátására vonatkozó Együttműködési Megállapodást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Tárgy: Vác, 3574/3 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adása 

 
133/2020.(X.21.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdése 15. pontja szerinti közfeladat ellátása 
céljából a Vác Város Önkormányzata és a Szépkikötő Alapítvány között a Vác, 3574/3 
helyrajzi számon üzemeltetett baseballpálya tárgyában kötendő ingyenes használatba adási 
megállapodás tervezetét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és 
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, és annak esetlegesen szükséges 
technikai módosítására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester; Jegyzői Kabinet 
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Tárgy: Váci Női Kézilabda Sportegyesület kérelme tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat tételére 
 

134/2020.(X.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Váci Női Kézilabda 
Sportegyesület (székhely: 2600 Vác, Bán Márton u. 3., elnök: Kis-Máténé Kirsner Erika) 
részére, a 2600 Vác, Bán Márton u. 3. sz. (hrsz.: 1899/22) alatt található kivett udvar és 
sportcsarnok megnevezésű ingatlan (Vác Város Sportcsarnoka) területén a mérkőzéseket 
rögzítő 6 db kamera, valamint a rendszerhez tartozó 1 m2 területű adatfeldolgozó szerver 
telepítésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Vác, Gombási út 7. sz. alatti SPAR parkoló használatára vonatkozó négyoldalú megállapodás 

 
135/2020.(X.21.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a mellékletként 
csatolt és a SPAR igényei szerint módosított négyoldalú használati megállapodás 
megkötését és felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja azt. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Vác, 4526/8 és 4526/13 hrsz-ok értékesítésének visszavonása 

 
136/2020.(X.21.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 254/2018.(X.18.) sz. képviselő-
testületi határozatát. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Műszaki Osztály osztályvezető 

 
Tárgy: Településrendezési szerződés – Csendesrét-lakópark északi része HÉSZ módosításával kapcsolatban 

 
137/2020.(X.21.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Gabona 
u. – volt vácdukai út – Kender u. – Árpa u. – Borsó u. – Repce u. által határolt területre 
vonatkozó településrendezési szerződés aláírására. 

2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a „Gabona 
u. – volt vácdukai út – Kender u. – Árpa u. – Borsó u. – Repce u. által határolt területre vonatkozó 
véleményezési dokumentáció”-t a véleményezési eljárásban részt vevő összes érintettnek 
küldje meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: főépítész 
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Tárgy: Településrendezési szerződések – 5779/4 hrsz. terület HÉSZ módosításával kapcsolatban 

 
 
 

138/2020.(X.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 5779/4 

hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési szerződés aláírására. 
 
2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az „5779/4 

hrsz-ú ingatlanra vonatkozó HÉSZ eseti módosítása” című egyszerűsített véleményezési 
dokumentációt a véleményezési eljárásban részt vevő összes érintettnek küldje meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: főépítész 

 
 
 
Tárgy: Településrendezési szerződés – 20049/4 hrsz. terület HÉSZ módosításával kapcsolatban 

 
 

139/2020.(X.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 20049/4 
hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: főépítész 

 
 
 
Tárgy: Településrendezési szerződés – Sejce 0100/1 hrsz. HÉSZ módosításával kapcsolatban 

 
 

140/2020.(X.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 0100/1 

hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési szerződés aláírására. 
 
2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a „0100/1 

hrsz. területre vonatkozó véleményezési dokumentáció”-t a véleményezési eljárásban részt vevő 
összes érintettnek küldje meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: főépítész 
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Tárgy: Településrendezési szerződés – Csányi krt. – Posta park – Görgey u. – Széchenyi u. által határolt 
terület HÉSZ módosításával kapcsolatban 

 
 
 

141/2020.(X.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a dr. 

Csányi L. krt. – Posta park – Görgey u. – Széchenyi u. által határolt területre vonatkozó 
településrendezési szerződés aláírására. 

 
2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a „dr. Csányi 

L. krt. – Posta park – Görgey u. – Széchenyi u. által határolt területre vonatkozó véleményezési 
dokumentáció”-t a véleményezési eljárásban részt vevő összes érintettnek küldje meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: főépítész 

 
 
Tárgy: Váci Vízmű Sportegyesület kérelme tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat tételére 

 
 

142/2020.(X.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Váci Vízmű 
Sportegyesület (székhely: 2600 Vác, Ady E. stny. 16., Vác belterület, Szentháromság tér 
3147 hrsz., Vác Városi Uszoda, adószám: 19836368-1-13 képviseli: Tószegi Andor elnök 
önállóan) részére az 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában álló Vác belterület, 
Szentháromság tér 3147 hrsz. alatt található „Kivett illemhely és fürdő” 
megnevezésű ingatlanon (Váci Városi Uszoda) az EMMI által a központi költségvetésből 
biztosított uszoda fejlesztése, valamint – uszoda fejlesztése II. ütem 
sportlétesítmény-fejlesztések megvalósításához, továbbá felhatalmazza a polgármestert 
a mellékelt tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester 
 
 

A határozatok Vác város honlapján is megtekinthetők. 
 
Vác, 2020. október 21. 
 

dr. Zsidel Szilvia s.k. 
   jegyző 

 
 
Kifüggesztve: 2020. október 21.-én 
Levéve: 2020. november 21.-én 


