
 
 
 
 

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. május 5.-i ülésén az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
 

Tárgy: Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola  
    AMI átszervezési kérelme 

 
98/2016.(V.05.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Váci Bartók-
Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Alapfokú Művészeti 
Iskola alapdokumentumában a „párhuzamos művészeti nevelés-oktatás 
(szakközépiskola)” mint a köznevelési és egyéb ellátott alapfeladatok közé 
felvételre kerüljön.  

 
Határidő: azonnal                                      Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Váci Női Kézilabda SE 2016/2017. évi TAO beruházásának pályázata 

 
99/2016.(V.05.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Női Kézilabda SE 
2016/2017-es évi TAO infrastruktúrális beruházási céljait megismerte, 
megtárgyalta és támogatja a pályázat benyújtását.  

 

Határidő: azonnal   Felelős: polgármester és 1. sz. alpolgármester 
 
2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Vác Város 

Sportcsarnokára vonatkozó (1899/22 hrsz-ú, udvar, sportcsarnok 
megjelölésű, 6380 m2 nagyságú, természetben a 2600 Vác, Bán Márton u. 
3. szám) hosszú távú hasznosítási szerződés megkötéséhez abban az 
esetben, ha a pályázat sikeresen megvalósul. 

 

Határidő: azonnal   Felelős: polgármester és 1. sz. alpolgármester 
 
3. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a pályázati felhívásban foglaltaknak eleget téve a 
pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat aláírja. 

 
Határidő: azonnal   Felelős: polgármester és 1. sz. alpolgármester 



 
 

Tárgy: Váci Kézilabda SE 2016/2017. évi TAO beruházásának pályázata 
 

100/2016.(V.05.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Kézilabda SE 

2016/2017-es évi TAO infrastruktúrális beruházási céljait megismerte, 
megtárgyalta és támogatja a pályázat benyújtását.  

 

Határidő: azonnal   Felelős: polgármester és 1. sz. alpolgármester 
 
2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Vác 1899/32 

hrsz., természetben a 2600 Vác, Bán Márton u. 1. szám alatt létrehozott 
kézilabdapálya, a Váci Juhász Gyula Általános Iskola (2600 Vác, Báthori 
u. 17-19.) és a Váci Földváry Károly Általános Iskola (2600 Vác, 
Nagymező u. 14.) felújított pálya esetében a hosszú távú hasznosítási 
szerződés megkötéséhez abban az esetben, ha a pályázat sikeresen 
megvalósul. 

 

Határidő: azonnal   Felelős: polgármester és 1. sz. alpolgármester 
 
3. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a pályázati felhívásban foglaltaknak eleget téve a 
pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat aláírja. 

 

Határidő: azonnal   Felelős: polgármester és 1. sz. alpolgármester 
 

 
Tárgy: Váci Labdarúgó SE 2016/2017. évi TAO beruházásának pályázata 

 
101/2016.(V.05.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Labdarúgó SE 
2016/2017-es évi TAO infrastruktúrális beruházási céljait megismerte, 
megtárgyalta és támogatja a pályázat benyújtását.  

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester és 1. sz. alpolgármester 
 
2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Vác Városi 

Sportstadionra vonatkozó (4549 hrsz-ú, természetben a 2600 Vác, 
Stadion u. 2. szám alatt található) hosszú távú hasznosítási szerződés 
megkötéséhez abban az esetben, ha a pályázat sikeresen megvalósul. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester és 1. sz. alpolgármester 
 
3. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a pályázati felhívásban foglaltaknak eleget téve a 
pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat aláírja. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester és 1. sz. alpolgármester 

 
 



 
 

Tárgy: Cházár András EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon átalakításának véleményezése 
 

102/2016.(V.05.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Simon Antal Kollégium és 
Gyermekotthon új, önálló intézménnyé alakulását támogatja.  

 
Határidő: azonnal                                      Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Pest megyei Pedagógiai Szakszolgálat telephely megszüntetésének véleményezése 
 

 
103/2016.(V.05.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Váci Tagintézmény 2600 Vác, Március 15. tér 6. sz. alatti 
telephelyének megszüntetését támogatja.  

 
Határidő: azonnal                                      Felelős: polgármester 

 
 
Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata és részleges módosításának önkormányzati belső 
egyeztetésre alkalmas tervanyag elfogadása 

 
104/2016.(V.05.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. számú táblázatban 
szereplő tervezői megjegyzéseket tudomásul veszi, és az 1. számú 
táblázatban szereplő tervezési elemeket, a településrendezési eszközök 
módosításának további szakaszaiban nem kívánja szerepeltetni.  

 

Határidő: folyamatos     Felelős: főépítész 
 
2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a kisvárosias 

lakóterületeken újonnan kialakítható lakásszámok tekintetében (Kisvác, 
Belváros, Burgundia – Duna és a vasút közötti szakasza) területeken az 
alábbi paraméterek szerepeljenek  

 

  0 m2-től – 250 m2-ig  legfeljebb 2 lakás 
  250 m2-től – 500 m2-ig  legfeljebb 3 lakás 
  500 m2-től – 750 m2-ig  legfeljebb 4 lakás 
  750 m2-től – 1000 m2-ig  legfeljebb 5 lakás 
  1000 m2-től – 1500 m2-ig  legfeljebb 6 lakás 
  1500 m2-től – 2000 m2-ig  legfeljebb 8 lakás 
 

 a településrendezési eszközök módosításának további szakaszaiban. 
 
Határidő: folyamatos     Felelős: főépítész 
 
 



 
 
 
3. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Deákvár – 

Óváros, - Kertváros, - Lajostelep (Lke-9; -13; -14a; - 14b; -16; -19) 
kertvárosias lakóterületeken újonnan kialakítható lakásszámok tekintetében 
az alábbi paraméterek szerepeljenek  

 

  0 m2-től – 1000 m2-ig  legfeljebb 2 lakás 
  1000 m2-től     legfeljebb 4 lakás 
 

 a településrendezési eszközök módosításának további szakaszaiban. 
 

Határidő: folyamatos      Felelős: főépítész 
 
4. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 

Törökhegy, Bácska dűlő, Papvölgy dűlő (Lke-1; Lke-2; Lke-4) kertvárosias 
lakóterületeken újonnan kialakítható lakásszámok tekintetében az alábbi 
paraméterek szerepeljenek  

 

  0 m2-től – 1200 m2-ig  legfeljebb 2 lakás 
  1200 m2-től     legfeljebb 4 lakás 
 

 a településrendezési eszközök módosításának további szakaszaiban. 
 
Határidő: folyamatos       Felelős: főépítész 
 
5. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a gépjármű 

parkolóhely számának meghatározása az újonnan kialakítható lakásszámok 
tekintetében az alábbi paraméterek szerepeljenek 

 

60 m2 alatti hasznos alapterületű lakás esetén – 1,5 darab parkolóhely 
60 m2 feletti hasznos alapterületű lakás esetén – 1,5 darab parkolóhely 

 

 a településrendezési eszközök módosításának további szakaszaiban. 
 
Határidő: folyamatos       Felelős: főépítész 
 
6. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a PESTTERV 

Kft. által készített Vác város Településfejlesztési koncepció, 
Településszerkezeti terv, Szabályozási terv és Helyi építési szabályzat 
felülvizsgálatát és részleges módosítását tartalmazó önkormányzati belső 
egyeztetésre alkalmas tervanyagát. 

 
Határidő: folyamatos      Felelős: főépítész 
 

A határozat Vác város honlapján is megtekinthető.  
 
Vác, 2016. április 22. 
 

Deákné Dr. Szarka Anita s.k. 
          jegyző 

 
 
Kifüggesztve: 2016. május 5.-én 
Levéve: 2016. június 5.-én 


