
 
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 2016. november 17.-i ülésén az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
 

Tárgy:  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – október hónap 
 

242/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 227/2016, 
230/2016, 232/2016, 233/2016, 234/2016, 235/2016, 238/2016, 239/2016. 
számú lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést. 

 
 
Határidő: azonnal                               Felelős: polgármester 

 
Tárgy:  Vác Város tisztántartása a Váci Fegyház és Börtönnel együttműködve 
 

243/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Vác 
város tisztántartása a Váci Fegyház és Börtönnel együttműködve tárgyú 
előterjesztést, egyúttal köszönetet mond a büntetés végrehajtás 
parancsnokának az eddigi együttműködésért. 
 
Határidő: azonnal                      Felelős: intézetparancsnok 

 
Tárgy:  VV Kft. és tagvállalatainak szeptember havi beszámolója 
 

244/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Váci 
Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2016. szeptember havi beszámolója. 
 
Határidő: azonnal                      Felelős: VV Kft. ügyvez.ig. 

 



Tárgy:  Közbeszerzési Terv módosítása  
 

245/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 53/2016.(III.17.) sz. 
határozatával elfogadott Közbeszerzési Tervet módosítja és kiegészíti az 1. sz. 
mellékletben meghatározott tételekkel. 
 
Határidő: azonnal                               Felelős: polgármester 

 
Tárgy:  VV Kft. ügyvezető igazgatójának összeférhetetlenség alóli felmentése 

 
246/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

1.  Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Benyó Balázst a Predico-
97. Kft.(cg.: 01-09-66845, székhely: 1118 Budapest, Villányi út 45.) 
vonatkozásában, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
211.§ (1) bekezdésében és a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 3:115. § (1) rögzített összeférhetetlenségi ok fennállása alól 
mentesíti, hozzájárul a további munkavégzésre irányuló jogviszony 
fenntartásához, azzal a feltétellel, hogy a két cég üzleti kapcsolatot nem 
tart fenn egymással. 

 
2.  Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Benyó Balázst a Diósziget 

Kft.(cg01-09-189748, székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 28. VII. em. 
29.) vonatkozásában a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 211.§ (1) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 3:115. § (1) rögzített összeférhetetlenségi ok fennállása alól 
mentesíti, hozzájárul a további munkavégzésre irányuló jogviszony 
fenntartásához. 

 
Határidő: azonnal                               Felelős: polgármester 

 
Tárgy:  Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatói pozíciójának betöltése 

 
 

247/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 227/2016.(X.20.) sz. 

Képviselő-testületi határozat 2. pontját visszavonja.  
 
2.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Észak-Pest 

megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cg: 



13-09-180992, székhely: 2600 Vác, Köztársaság út 34.) ügyvezetőjének a 
vezető tisztségviselői megbízásáról történő 2016. október hó 6. napon 
kelt lemondását a Ptk. 3:25 § (1) bekezdés alapján azzal, hogy a cég 
működőképessége azt kívánja meg, hogy az új vezető tisztségviselő 
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 
hatvanadik napon válik hatályossá. Benyó Balázs az ügyvezetői feladatot 
2016. október hó 6. napjától a ÉPMET Kft-ben térítésmentesen látja el. 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Pest megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cg: 13-09-
180992, székhely: 2600 Vác, Köztársaság út 34.) ügyvezetőjének a Ptk. 
3:22 § (2) bekezdés alapján a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaságot (cg: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, 
Köztársaság út 34., statisztikai számjele: 14867361-4110-113-13, 
adószáma: 14867361-2-13,) választja meg 2016. november 18. napjától 
kezdődően 5 év határozott időtartamra. 
A Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  2016. 
november 18. napjától kezdődően 5 év határozott időtartamra Benyó 
Balázst jelöli ki olyan személyként, aki a vezető tisztségviselői feladatokat 
a nevében ellátja. 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Benyó Balázst a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. § (1) bekezdésében 
rögzített összeférhetetlenségi ok fennállása alól mentesíti, hozzájárul a 
további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéséhez. 

 
Határidő: azonnal    Felelős: polgármester 

 
Tárgy:  Likviditási jelentés 
 

248/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

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

 
Tárgy:  Beszámoló a 2016. I-III. negyedévi gazdálkodásról 
 

249/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. I-III. 
negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 
 



Határidő: azonnal                               Felelős: polgármester 

 
Tárgy:  2017. évi költségvetési koncepció 
 

 
250/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi 
önkormányzati költségvetés a koncepcióban foglaltak és a vonatkozó, az 
Országgyűlés által elfogadott jogszabályok alapján készüljön el. 
 
Határidő: folyamatos, ill.                          Felelős: polgármester 

    a 2017. évi költségvetés előterjesztése     jegyző 
 
Tárgy:  Folyószámla hitelkeret szerződés 

 
251/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től  
500.000 eFt összegű folyószámlahitel felvételéről dönt. 
 

A hitel futamidejét 2017. 01. 02-től 2017. 12. 22-ig határozza meg. 
 

A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat 
költségvetési bevételeit, ezen belül az állami támogatásokat, a helyi adót, 
gépjárműadó önkormányzatra jutó részét ajánlja fel, figyelembe véve a 
mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.  
 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel 
visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő évében – a 
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe 
betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során 
figyelembe veszi.  
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, a 
Jegyzőt és a Pénzügyi és Adóosztály vezetőjét arra, hogy a folyószámla-hitelre 
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben 
megállapodjon, a szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.  
 
Határidő: 2016. december 31.  Felelős:  polgármester 
 Pénzügyi és Adó Ov. 

 
Tárgy:  Nemzeti Kulturális Alap pályázati szerződés módosítása 

 
 

252/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület 
határozata 



 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy az NKA-nál 
folyamatban lévő 105106/7129 pályázat kedvezményezettjeként megjelölt 
Madách Imre Művelődési Központ helyett a Tragor Ignác Múzeum kerüljön 
kedvezményezettként megjelölésre, valamint, hogy a Tragor Ignác Múzeum 
valósítsa meg a pályázatot, és ezáltal a támogatási szerződésbe foglalt jogok és 
kötelezettsége alanya legyen. Továbbá felhatalmazza a polgármestert a további 
szükséges nyilatkozatok, hiánypótlások megtételére és aláírására.  
 
Határidő: azonnal                               Felelős: polgármester 

 
 

 
 
 

Tárgy:  Idősek Otthona és Klubja Alapító Okiratának módosítása 
 

253/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Idősek Otthona 
és Klubja egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és módosító okiratot, 
továbbá felhatalmazza a polgármestert, a módosító okirat aláírására, illetve az 
esetlegesen felmerülő hiánypótlás megtételére.  
 
Határidő: azonnal                               Felelős: polgármester 

 
Tárgy:  Kézilabda Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

 
254/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, hogy elfogadja Nagy 
Zoltán György és Reiner Mária Magdolna csatlakozását a Vác Város 
Kézilabda Sportjáért Közalapítványhoz.  

 
2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vác Város Kézilabda 

Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának módosítását és az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a 
polgármestert az alaptói határozat, az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat, valamint a bírósági változás bejelentési eljárás során felmerülő, 
technikai módosítást érintő okiratok aláírására.  

 
Határidő: azonnal                               Felelős: polgármester 

 
 



Tárgy:  Helyi közösségi közlekedés díjszabásának felülvizsgálata 
 

 
255/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületet úgy dönt, hogy a Volánbusz 
Zrt. és Vác Város Önkormányzat között érvényben lévő közszolgáltatási 
szerződés 5. sz. mellékletében található jegy- és bérletárakat nem emeli meg. 

 
Határidő: azonnal              Felelős: polgármester, 
            Műszaki O. mb. ov. 
 
 

 
Tárgy:  Behajtási engedélyek díjainak felülvizsgálata  

 
256/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. évre 
vonatkozóan a behajtási engedélyek díjtételeit nem változtatja meg.  
 
Határidő: azonnal                      Felelős: Műszaki O. mb. ov. 

 
Tárgy:  4550/1 hrsz. megosztása – Liget területe 

 
257/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a váci 4550/1 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlan megosztását, majd az újonnan kialakuló 4550/3 hrsz-ú 
közpark megnevezésű terület törzsvagyonból történő kivonását és 
értékarányos cseréjét a Magyar Állam tulajdonába, DMRV Zrt. 
vagyonkezelésébe, s felhatalmazza a polgármestert az átadási szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: folyamatos                  Felelős: Műszaki O. mb. ov. 

 
Tárgy:  433 hrsz. – Kosdi út átadása a Magyar Állam tulajdonába 

 
258/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a váci 433 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlan megosztásából származó 3095 m2 út felület 



ingyenesen történő átadását jóváhagyja a Magyar Állam tulajdonába, s 
felhatalmazza a polgármestert az átadási szerződés aláírására.  
 
Határidő: folyamatos                  Felelős: Műszaki O. mb. ov. 

 
Tárgy:  Vác, Papvölgy dűlő 4747/22 és 4747/24 hrsz-ú beépítetlen területek hasznosítása 

 
259/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4747/22 hrsz-
ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 799 m2 nagyságú ingatlant nettó 
251.969,- Ft + ÁFA = bruttó 320.000,- Ft, a 4747/24 hrsz-ú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, 31 m2  nagyságú ingatlant nettó 11.811,- Ft + 
ÁFA = bruttó 15.000,- Ft, mindösszesen nettó 263.780,- Ft + ÁFA = bruttó 
335.000,- Ft (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Tv. 86. § 
(1) k. pontja szerint ezen ingatlanértékesítés ÁFA köteles) vételár megfizetése 
mellett dr. Kató Norbert 2600 Vác, Jókai Mór utca 5. sz. alatti lakos és 
felesége dr. Katóné Jancsok Zsuzsanna 2600 Vác, Jókai Mór utca 5. sz. alatti 
lakos részére ½ - ½ arányban értékesíti.  
 
Határidő: folyamatos                Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy:  Vác, Grónár dűlő 20936, 20937 és 20938 hrsz-ú ingatlanokra érkezett vételi szándék 
 

260/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
 
Vác Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vác, zártkert Grónár dűlőben 
lévő 20936 hrsz-ú, 7697 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlant 
1.540.000,- Ft vételáron, a 20937 hrsz-ú, 5140 m2 nagyságú, gyüm. és 
gazdasági épület-szántó művelési ágú ingatlant 1.100.0000,- Ft vételáron és a 
20938 hrsz-ú, 4817 m2 nagyságú, gyüm-szántó művelési ágú ingatlant 
1.000.000,- Ft vételáron (a 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA törvény) 86. § (1)  
j. pontja alapján jelen ingatlanértékesítés mentes az adó alól) Csatári Endre 
Vác, Vízimalom utca 44. sz.  alatti lakos részére értékesíti azzal, hogy a 
kimérés, kitűzés vevő feladata és költsége. 
 
Határidő: folyamatos                Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy:  Csukatelep 5. sz. 402/57 hrsz-ú ingatlan hasznosítása 
 

261/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 



Vác Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy értékesítésre hirdeti, az 
önkormányzati tulajdonú Vác, Csukatelep 5. sz. alatti, váci 402/57 hrsz-ú, 
4277 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant, nyílt 
versenyeztetéssel.  
Induló vételár: 27.800.000,- Ft + ÁFA (az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII tv. 86. § (1) k. pontja szerint ezen ingatlanértékesítés ÁFA 
köteles) 
Licitlépcső: 100.000,- Ft 
 
Határidő: folyamatos                Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 
 
 
 

Tárgy:  Piarista u. 2. fsz. 4. sz. ingatlan értékesítésre jelölése 
 

262/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 
Vác, Piarista u. 2. fsz. 4. sz. alatti 2 szoba, 89 m2 alapterületű, 3167/2/A/4 
hrsz-ú lakásminősítésű ingatlant értékesítésre hirdeti, nyílt pályáztatással 
8.500.000,- Ft induló vételáron csereingatlan beszámításával. 
A csereingatlan értékbecslésének elkészítése a pályázó költsége. 
Amennyiben a cserelakás értéke meghaladja a 8.500.000,- Ft-ot, akkor az 
Önkormányzat nem tartozik a vételár különbség megfizetésével, amennyiben 
alacsonyabb ettől az érték, akkor a pályázó köteles az Önkormányzat 
számlájára utalni a differenciát. 
 
Határidő: folyamatos                Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy:  Játszótéri toalettek kihelyezése  

 
 

263/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kerülnek 
mobil WC-k kihelyezésre Vác közterületi játszótereire. 
 
 
Határidő: azonnal                   Felelős: Műszaki O. mb. ov. 

 
Z-18/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület 

határozata 



 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  2016. évben Vác Város 
Sportjáért kitüntető címmel jutalmazza az alábbi személyeket: 
 

 
Magyari Józsefet és Galambos Pétert 

 
 
Határidő: azonnal     Felelős: Intézményfelügyeleti és Humán Ov. 
 
 

 

 

 

 

 

A határozatok Vác város honlapján is megtekinthetők.  
 
Vác, 2016. november 18. 
 
 
 

Deákné Dr. Szarka Anita s.k. 
          jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kifüggesztve: 2016. november 18-án 
Levéve: 2016. december 18-án 

 


