
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 2015. november 19-i ülésén az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
236/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 228/2015, 
229/2015, 232/2015, 233/2015, 234/2015, 235/2015. számú lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést. 
 
Határidő:  azonnal                      Felelős:  polgármester 

 
 
Tárgy: Interpellációra adott válasz 

 
237/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Ferjancsics László 
önkormányzati képviselő által a polgármesternek címzett interpellációval 
kapcsolatban az interpellálónak kiküldött választ elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal              Felelős: polgármester 

Tárgy: Csörög község kérelme a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ellátása ügyében 
 

238/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csörög Község Önkormányzat 
kérelmét támogatja, miszerint 2016. január 1-jétől a Vác Város Önkormányzat 
fenntartásában lévő Váci Család- és Gyermekjóléti Központtal kötött ellátási 
szerződés útján lássa el a család- és a gyermekjóléti szolgáltatást. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a Vác Város Önkormányzata és Csörög 
Község Önkormányzata között kötendő ellátási szerződés aláírására.  
 
Határidő:  azonnal                      Felelős:  polgármester 
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Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2015. szeptember havi beszámolója 
 

239/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Váci 
Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2015. évi szeptember havi beszámolóját. 
 
Határidő:  azonnal                      Felelős:  VV Kft. ügyvez.ig. 

 
Tárgy: Likviditási jelentés 

 
240/2015.(XI.1922.) 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 az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi teljesítéséről 

 
241/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 
2015. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót és elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal                      Felelős:  polgármester 

 
 
 
 
 
 
Tárgy: 2016. évi költségvetési koncepció elfogadása 

 
242/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi 
önkormányzati költségvetés a koncepcióban foglaltak és a vonatkozó, az 
Országgyűlés által elfogadott jogszabályok alapján készüljön el. 
A Képviselő-testület támogatja a magánszemélyek kommunális adómértékének 
2016. január 1-től 20.000,- Ft/adótárgy/év összegre történő megemelését. 
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A Képviselő-testület támogatja, hogy az építményadó esetében az 500 m2-re 
vonatkozó mentesség eltörlésre kerüljön. 200 m2-ig alanyi adómentességet 
biztosít az adófizetőknek.  
A Képviselő-testület támogatja a költségvetési szervek esetében, hogy azok 
2016. évi dologi előirányzatai a 2015. évi dologi előirányzat 98 %-ában 
kerüljenek megtervezésre. 
 
Határidő:  folyamatos, ill.            Felelős:  polgármester, jegyző 
       2016. évi költségvetés előterjesztése 

 
Tárgy: Váci Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés módosítása 

 
243/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vác Város Önkormányzat és a 
Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között létrejott Közszolgáltatási 
Szerződés módosítását a jelen előterjesztés mellékletben foglaltak szerint 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a módosított Közszolgáltatási 
Szerződés aláírására.  
 
Határidő:  azonnal             Felelős:  polgármester 

 
Tárgy: Váci Városimázs Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje 

 
244/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Váci 
Városimázs Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.  
 
Határidő:  azonnal             Felelős:  VV Kft. ügyvez.ig. 

 
 
 
Tárgy: Reménység Alapítvány székhelyhasználat iránti kérelme 

 
245/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Reménység Alapítvány az Önkormányzat tulajdonában álló 2600 Vác, dr. 
Csányi László krt. 58. szám alatt található ingatlant – szívességi használat 
jogcímén – székhelyként használja, és felhatalmazza a polgármester,t hogy a 
székhelyhasználat jogcímét igazoló okiratot írja alá.  
 
Határidő:  azonnal             Felelős:  polgármester 
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Tárgy: Közterület használati díjak felülvizsgálata 

 
246/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. évre 
vonatkozóan a közterület használati engedélyek díjtételeit nem változtatja meg. 
 
Határidő:  folyamatos    Felelős:  Műszaki O. mb. vezetője 

 
 
Tárgy: Vác állomás vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése 

 
247/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a korábbi 84/2014. (IV.24.) 
sz. határozatának 7. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

A MÁV-telep utca és kapcsolódó P+R parkoló esetében a Képviselő-testület az 
alábbi módosítással ért egyet: a parkolók jelenlegi kialakításával a gépi hó eltakarítás 
nem valósítható meg, így azoknak üzemeltetését az önkormányzat abban az 
esetben vállalja, ha az MNV Zrt. vagy osztott vagyonkezelői jogot jegyez be az 
önkormányzat és a MÁV Zrt. részére, vagy pedig ingatlan szintű vagyonkezelői 
jogot az önkormányzat és eszköz szintű (csak a MÁV kábelre) vagyonkezelői jogot 
a MÁV Zrt. részére. A térvilágítás üzemeltetését az önkormányzat vállalja 
betáplálási hálózattól függetlenül, ha annak mérése almérővel megoldott. 
Közművek tekintetében csak a csapadékcsatorna hálózat üzemeltetését vállalja az 
önkormányzat. 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a korábbi 84/2014. (IV.24.) 
sz. határozatának 9. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

A déli P+R parkolók esetében a parkolók jelenlegi kialakításával a gépi hó 
eltakarítás nem valósítható meg, így azoknak üzemeltetését az önkormányzat 
abban az esetben vállalja, ha az MNV Zrt. vagyonkezelői jogot az önkormányzat 
részére bejegyezteti úgy, hogy a parkoló alatti terület, valamint a mellette lévő 
MÁV terület egy része kerüljön leválasztásra az 1829/47 hrsz-ú ingatlanról, majd a 
fenntartási időszak végén a tulajdonosi jogokat is átruházza térítésmentesen az 
önkormányzat részére. 

 

A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a Polgármestert és a Műszaki Osztály mb. 
osztályvezetőjét, hogy a további egyeztetéseket ez alapján folytassa, valamint, hogy a 
kötendő üzemeltetési megállapodás(oka)t a Polgármester aláírja. 

 
Határidő:  folyamatos      Felelős:  polgármester, 
            Műszaki O. mb. vezetője 
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Tárgy: Szovjet és Honvéd emlékmű kamerázása 

 
248/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utólagos 
felmentést ad Vác Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.20.) 
önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése alól a Szovjet és Honvéd 
emlékműhöz térfigyelő kamerák telepítése tárgyában, 1.266.190,- Ft összegben. 
 
Határidő:  azonnal            Felelős:  Műszaki O. mb. vezetője 

 
 
Tárgy: Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának kezdeményezése 

 
249/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pest megye társadalmi-gazdasági 
fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válását, 
illetve felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest Megye 
Önkormányzata részére.  
 
Határidő:  azonnal             Felelős:  polgármester 

 
 
 
Tárgy: Katona Lajos Városi Könytár alapító okiratának módosítása 

 
250/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Katona Lajos Városi Könyvtár 
alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot elfogadja, továbbá felhatalmazza a polgármestert az lapító okirat 
aláírására, illetve az esetlegesen felmerülő hiánypótlás megtételére. 
 
Határidő:  azonnal           Felelős: polgármester,  
          Intézményfelügyeleti és Humán Ov. 

 
Tárgy: Váci önkormányzati óvodák alapító okiratainak módosítása 

 
251/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vác Város Önkormányzata 
óvodáinak a módosító okiratok alapján módosított alapító okiratait jóváhagyja, 
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továbbá felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratok aláírására, az 
esetlegesen felmerülő hiánypótlás megtételére. 
 
Határidő:  azonnal           Felelős: polgármester,  
          Intézményfelügyeleti és Humán Ov. 

 
 
 
Tárgy: Háromoldalú alhaszonkölcsön szerződés megkötése Vác Város Önkormányzata, a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság és a Tesco Global Áruházak Zrt. között 

 
252/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tesco-Global Áruházak Zrt., 
Vác Város Önkormányzata és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság között – 
körzeti megbízotti iroda létrehozása céljából – megkötendő alhaszonkölcsön 
szerződés tervezetét elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására, esetleges technikai módosítására.  
 
Határidő:  azonnal              Felelős: polgármester  

 
 
 
Tárgy: Vác Városi Evezős Club kérelme 

 
253/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vác Városi 
Evezős Club kérelmét és azt támogatja.  
 
Határidő:  azonnal           Felelős: Intézményfelügyeleti és Humán Ov. 

 
 
 
Tárgy: Váci állambiztonsági múlt kutatása 

 
 

254/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megismert és 
mellékelt kutatási terv szerinti, a váci állambiztonsági múltra vonatkozó 
kutatást nem kell végeztetni.  
 
Határidő:  azonnal.             Felelős: polgármester       
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Tárgy: Tour de Hongrie – Magyar Kerékpáros Körverseny Pályázat  
 

255/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tour de Hongrie – Magyar 
Kerékpáros Körversenyhez való csatlakozást támogatja, amennyiben a 
pályázati önerő nem haladja meg az 1.000.000,- Ft-ot. 
 
Határidő:  azonnal                    Felelős:  polgármester, 
           Intézményfelügyeleti és Humán Ov. 

 
 
Tárgy: Váci Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatói pályázatainak elbírálása 

 
Z-30/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Váci Család- és 
Gyermekjóléti Központ igazgatói álláshelyre benyújtott pályázatokat, a pályázókat 
meghallgatta és úgy dönt, hogy Pető Csillát nevezi ki a Váci Család- és Gyermekjóléti 
Központ intézményvezetői álláshelyére. 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, a vezetői pótlék a pótlékalap 
225 %-ában kerül megállapításra. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 
 

 
 
Tárgy: Cházár András EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon Pivár Ignác Tagintézmény-vezetői 
pályázat véleményezése 

 
Z-31/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Cházár András EGYMI, Kollégium 
és Gyermekotthon Pivár Ignác Tagintézmény-vezetői pályázatára Kiss Edit által 
benyújtott pályázatot áttekintette, a pályázót elbírálásra alkalmasnak ítéli és támogatja.  
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
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Tárgy: Bocskai István Kollégium intézményvezetői pályázat véleményezése 
 

Z-32/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Kollégium 
intézmény-vezetői álláshely betöltésére beérkezett pályázatot áttekintette, a pályázót 
elbírálásra alkalmasnak ítéli és támogatja.  
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása 
 
 

Z-33/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzben és természetben nyújtott 

szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelet 22 §-a alapján 5.000.- forint/hó Bursa Hungarica 
támogatást állapít meg 2015/2016-os tanévre 42 hallgató részére: 

2.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 hallgató részére a Bursa Hungarica 
támogatás iránti kérelmet a 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 22 §-a alapján 
elutasítja, mivel a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja az 
önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárt. 

3.) Továbbá a Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Adó Osztály vezetőjét, hogy a 
szükséges- költségvetési sorok közötti átcsoportosításra vonatkozó- rendelet 
módosítást készítse elő a jogosult pályázók számára való tekintettel. 

Határidő: azonnal           Felelős: Intézményfelügyeleti és Humán Ov. 
 Pénzügyi és Adó osztály vezetője 

 
Tárgy: Beiskolázási támogatás fellebbezése 

 
Z-34/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Lami Ivett (Vác, 1979. december 20. 
anyja neve: Csóki Ildikó) 2600 Vác, Kölcsey Ferenc u. 13. szám alatti lakos 
beiskolázási támogatás elutasítása iránt benyújtott fellebbezését elutasítja, a mellékelt 
alakszerű határozatban leírtak alapján.  
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
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Tárgy: Gyermekétkeztetési térítési díj fellebbezése 
 

Z-35/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Lami Ivett (Vác, 1979. december 20. 
anyja neve: Csóki Ildikó 2600 Vác, Kölcsey Ferenc u. 13. szám alatti lakos 
gyermekétkeztetési térítési díj támogatás elutasítása iránt benyújtott fellebbezését 
elutasítja, a mellékelt alakszerű határozatban leírtak alapján. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Nagymaros Trade Kft. kérelme 

 
Z-36/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a váci 2212/1 hrsz-ú, 
önkormányzati tulajdonú, 411 m2 nagyságú, kivett beépítetlen területet a CBA 
Dunakanyar Invest Kft. (cg: 01-09-945689, székhely: 1025 Budapest, Csatárka út 58.) 
részére értékesíti 3.900.000,- Ft vételáron. 
 
Határidő: 2016. 01. 31.   Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség hasznosítása 
 

Z-37/2015.(XI.19.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati 
tulajdonú, Vác, Dr. Csányi László krt. 17. sz. alatti társasházban, a váci 3018/4/A/62 
hrsz-ú, 242 m2 alapterületű ingatlant a jelenlegi bérlőnek, a GRIFFO Kft-nek, 
23.100.000,- Ft vételáron értékesíti. Az ingatlan jelenlegi bérlőjének, a GRIFFO Kft-
nek az elővásárlási jogát az 1993. évi LXXVIII. tv. 58. § (1) bekezdése alapján 
elismeri. 
 
Határidő: 2016. 01. 31.   Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
A határozat Vác város honlapján is megtekinthető.  
 
Vác, 2015. november 20. 
 

Deákné Dr. Szarka Anita s.k. 
          jegyző 

 
Kifüggesztve: 2015. november 20-án 
Levéve: 2015. december 20-án 


