
 
HATÁLYOS RENDELETEK JEGYZÉKE 

 
A jegyzék Vác városának 2017. december 15.-én  

hatályos rendeleteit tartalmazza 
 
 

1991.           
 
1/1991. (I. 14.) A gázszerelvények épületen, építményen való elhelyezéséről 
 
5/1991. (III. 11.) A helyi iparűzési adóról 
 
8/1991. (III. 11.) A helyi autóbusz közlekedés díjrendszerének megállapítása (hatályon kívül helyezve!) 
 
32/1991. (X. 14.) Városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról (hatályon kívül helyezve!) 
 
 

1992.              
 
1/1992. (II. 10.) A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről (hatályon kívül helyezve!) 
 
9/1992. (IV. 13.) Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről 
 
34/1992. (X. 19.) A védett épületek felújításának támogatási rendszeréről (hatályon kívül 

helyezve!) 
 
36/1992. (XI. 16.) A köztemetőkről (hatályon kívül helyezve!) 
 
37/1992. (XI. 16.) A köztisztaság fenntartásáról (hatályon kívül helyezve!) 
 
 

1993.             
 
24/1993. (VII. 12.) A közüzemi víz- és csatornadíj elszámolásáról 
 
25/1993. (VII. 12.) A természeti értékek helyi védetté nyilvánításáról  
 
 

1994.             
 
22/1994. (VI. 13.) A közterületek használatáról (hatályon kívül helyezve!) 
 
35/1994. (X. 10.) A város idegenforgalmának fejlesztéséről 
 
 
 

1995.           
 
10/1995. (V. 08.)       A magánszemélyek kommunális adójáról (hatályon kívül helyezve!) 
 
16/1995. (VII. 10.) Az Önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony beszedését segítő anyagi 

érdekeltségről 
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1996.           
 
9/1996. (III. 11.)  A váci Kálvária domb és környéke, valamint a Táncsics Mihály Mezőgazdasági 

Szakközépiskola Botanikus kertjének helyi védettségű természetvédelmi 
területté nyilvánításáról 

 
17/1996. (V. 14.)  A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 

szabályokról (hatályon kívül helyezve!) 
 
38/1996. (XI. 26.) Az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó 

versenyeztetési szabályokról (hatályon kívül helyezve!) 
 
 

1997.             
 
31/1997. (XI. 28.)  Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról 
 
 

1998.             
 
3/1998.(II. 17.) Elővásárlási jog bejegyzéséről 
 
13/1998. (V. 25.)  A külterületi lakosok szállítás útján történő ivóvíz ellátásáról 
 
 

1999.           
 
15/1999. (IX. 17.) Az önkormányzati biztosról 
 
18/1999. (XI. 11.)  Az önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési 

hozzájárulásról 
 
 
2000.             
 
 
13/2000. (V. 12.) Az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról 
 
 

2001.             
 

8/2001. (III. 26.) Elővásárlási jog bejegyzéséről 
 

36/2001. (X. 15.) A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejére, valamint a köztisztviselőket 
megillető illetménykiegészítésről, vezetői pótlékról, juttatásokról és a 
nyugállományú köztisztviselők szociális támogatásáról 

 
45/2001. (XII. 14.) A város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről 
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2002.             
 
13/2002. (VII. 23.) A 6386/1, 6386/2 és a 6384/1 hrsz-ú földrészletek törzsvagyonba vonásáról 
 
16/2002. (IX. 24.)  A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról 
 
 

2003.             
 
15/2003. (IV. 29.)  Vác Város Helyi Építési Szabályzatáról 
 
22/2003. (VI. 13.) A városi lakóépületek felújításának és korszerűsítésének önkormányzati 

támogatási feltételeiről 
 

2004.             
 
11/2004. (IV. 30.) Az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről  

(hatályon kívül helyezve!) 
 
18/2004. (VI. 28.)  Az alapellátás orvosi rendelői értékesítésének feltételeiről 
 
19/2004. (VI. 28.) A talajterhelési díjról 
 
24/2004. (X. 14.)      A helyi zajvédelem szabályozásáról szóló 10/1994. (03. 21.) rendelet hatályon 

kívül helyezéséről  
 

2005.             
 
6/2005. (II. 25.)  A képviselők, bizottsági elnökök és tagok, valamint tanácsnokok tiszteletdíjáról 

és természetbeni juttatásukról (hatályon kívül helyezve!) 
 
29/2005. (X. 17.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 

szabályairól (hatályon kívül helyezve!) 
 
32/2005. (X. 17.) Változtatási tilalom elrendeléséről 
 
41/2005. (XII. 19.)     A távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a 

díjalkalmazás feltételeiről 
 

2006.             
 
11/2006. (II. 14.)  Változtatási tilalom részbeni megszüntetéséről /32/2005.(10. 17.) rendeletben 

foglaltak vonatkozásában/  
 
27/2006. (V. 23.) A fogyatékos személyek érdekében végzett tevékenység elismeréséről, 

kitüntetés alapításáról, és adományozásáról (hatályon kívül helyezve!) 
 
30/2006. (VI. 26.) Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről  
 
31/2006. (VI. 26.) A változtatási tilalomról szóló 5/2006. (01. 24.) rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 
 
49/2006. (XII. 19.) Helyi védettség megszüntetéséről /Rákóczi u. 14. (hrsz.: 2836)/ 
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2007.             

 
3/2007.(II. 28.)        Vác Város Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről 
 
13/2007. (IV. 27.) Elővásárlási jog bejegyzéséről 
 
14/2007. (IV. 27.) Változtatási tilalom elrendeléséről 
 
32/2007. (XI. 26.)  Az élelmezési nyersanyagköltség meghatározásához (hatályon kívül helyezve!) 
 
 

2008.             
 
2/2008. (I. 22.) A pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályairól (hatályon kívül helyezve!) 
 

3/2008. (II. 22.)  Vác Város Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
 
5/2008. (II. 22.)     A személyes gondoskodást nyújtó szociális és  gyermekjóléti ellátások 

 igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról (hatályon kívül helyezve!) 
 
12/2008. (III. 28.) A magánerős közműfejlesztés önkormányzati támogatásáról 
 
15/2008. (V.06.) 2007. évi költségvetés végrehajtásáról 
 
42/2008. (XII. 31.) A váci Duna-parti sétányok fasorainak helyi védettségű természetvédelmi 

területté nyilvánításáról 

2009.             
 
4/2009. (III. 02.) Vác Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 
 
9/2009. (III. 30.) Többlakásos lakóépületek felújításának és korszerűsítésének önkormányzati 

támogatási feltételeiről 
 
12/2009. (IV. 29.) A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról 
 
38/2009. (XII. 21.) Az építményadóról (hatályon kívül helyezve!) 
 
 

2010.             
 
7/2010. (III.08.) Vác Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
 
12/2010. (IV. 27.) A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról 
 
31/2010 (XI. 22.)  Az élelmezési nyersanyagköltség meghatározásához (hatályon kívül helyezve!) 
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2011.             
 
7/2011. (II.17.) Vác Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése 
 
10/2011. (III. 17.) Változtatási tilalom elrendeléséről (hatályon kívül helyezve!) 
 
11/2011. (IV. 21.) A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról 
 
20/2011. (VII. 07.)  A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolat és egyéb anyakönyvi 

esemény engedélyezésének szabályairól, és az eseményhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről (hatályon kívül helyezve!) 

 
 
23/2011. (VII.07.)  Változtatási tilalom megszüntetéséről (hatályon kívül helyezve!) 
 
33/2011. (XII.16.) Az Idegenforgalmi Adóról 
 

 
2012.             
 
3/2012. (I.20.) A korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról 
 
6/2012. (II.17.) Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése 
 
9/2012. (III.22.) Vác Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

Szabályzata 
 
12/2012. (III.22.) Az önkormányzati támogatások rendjéről 
 
16/2012. (IV. 27.) A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról 
 
23/2012. (V. 18.) A helyben központosított közbeszerzésekről (hatályon kívül helyezve!) 
 
35/2012. (IX. 21.) A rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről (hatályon kívül 

helyezve!) 
 
45/2012.(XI. 23.) Az élelmezési nyersanyagköltség meghatározásához (hatályon kívül helyezve!) 
 
46/2012. (XI.23.)  A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről, 

valamint egyéb elnevezésekről 
 
 
 

2013.             
  
4/2013.(I.25.) A zajvédelem helyi szabályozásáról 
 
6/2013.(I.25.) A településkép véleményezési eljárásáról (hatályon kívül helyezve!) 
 
7/2103.(I.25.) A településképi bejelentési eljárásról (hatályon kívül helyezve!) 
 



 

 

6 
 

6 

8/2013.(I.25.) A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és 
eljárási szabályainak megállapításáról 

 
10/2013.(I.25.) Az élelmezési nyersanyagköltség meghatározása (hatályon kívül helyezve!) 
 
12/2013.(II.22.) Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése 
 
21/2013.(IV.26.) 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 
 
49/2013.(X.18.)  Vác Város címerének és zászlójának, valamint a Vác név használatának 

rendjéről 
 
55/2013.(XI.22.) Az élelmezési nyersanyagköltség meghatározásáról (hatályon kívül helyezve!) 
 
56/2013.(XI.22.) A kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
 
63/2013.(XII.13.) A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 
 
64/2013.(XII.13.)  A reklámok, reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének szabályairól, 

feltételeiről és tilalmáról (hatályon kívül helyezve!) 
 
65/2013.(XII.13.) A közművelődési tevékenység helyi feladatai 
 

2014.             
  
5/2014.(II.21.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése  
 
6/2014.(II.21.) Vác város sport és szabadidő feladatai 
 
7/2014.(II.21.) Vác város településképi védelme (hatályon kívül helyezve!) 
 
8/2014.(II.21.) A közterületi vendéglátó sávok létesítése 
 
10/2014.(III.21.)  A fás szárú növények védelme  
 
13/2014.(IV.25.)  A 2013. évi költségvetés végrehajtása 
 
21/2014.(VI.20.)  Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 
 
22/2014.(VI.20.) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 

szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve 
hasznosítása során alkalmazandó pályáztatási szabályok 

 
30/2014.(X.28.) Az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok és a 

tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatása 
 
33/2014.(XI.14.) Az élelmezési nyersanyagköltség meghatározása (hatályon kívül helyezve!) 
 
34/2014.(XI.14.)  A közterületek használatáról és rendjéről 
 
35/2014.(XI.14.) A köztemetőről és a temetkezés rendjéről 
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2015.             
  
5/2015.(II.20.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése  
 
6/2015.(II.20.)  A pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályai (hatályon kívül helyezve!) 
 
10/2015.(III.20.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások 

igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak (hatályon kívül helyezve!) 
 
11/2015.(IV.24.) Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámoló (zárszámadás) elfogadása 
 
16/2015.(V.22.) „A magyar nyelvért” emlékdíj alapítása és adományozása 
 
25/2015.(IX.25.)  A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei 
 
26/2015.(IX.25.) Változtatási tilalom elrendelése a váci 996 és 997/15 hrsz-ú ingatlanokra 
 
34/2015.(XI.20.) A magánszemélyek kommunális adója 
 
35/2015.(XI.20.) Helyi építményadó 
 
36/2015.(XI.20.) Az élelmezési nyersanyagköltség meghatározása (hatályon kívül helyezve!) 
 

2016.             
  
2/2016.(I.22.) A 2016. évi átmeneti gazdálkodás  
 
3/2016.(I.22.)  Vác város füstköd-riadó terve 
 
9/2016.(II.19.) Vác Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése 
 
10/2016.(II.19.) A város idegenforgalmának fejlesztése 
 
13/2016.(III.18.) A pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályai 
 
14/2016.(III.18.)  A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások 

igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak 
 
18/2016.(IV.22.) A 2015. évi költségvetés végrehajtása 
 
27/2016.(VI.16.) Az államháztartáson kívüli források átvétele 
 
31/2016.(VII.15.)  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok 

megszegésének jogkövetkezményei  
 
38/2016.(IX.23.) A 8/1991.(III.11.) sz. helyi autóbusz közlekedés díjrendszerének 

megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 
 
41/2016.(XI.18.) Az élelmezési nyersanyagköltség meghatározása (hatályon kívül helyezve!) 
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2017. 
 
2/2017.(II.24.) Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése 
 
7/2017.(III.14.) A településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával 

kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályai 
 
9/2017.(III.24.)  Az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről szóló 11/2004.(VI.30.) 

sz. rendelet hatályon kívül helyezése 
 
12/2017.(IV.21.) 2016. évi költségvetés végrehajtása 
 
18/2017.(VI.23.) A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének 

szabályairól, és az eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő 
díjak mértéke 

 
28/2017.(XI.24.) Az élelmezési nyersanyagköltség meghatározása 
 
30/2017.(XI.24.)  Helyi Építési Szabályzat 

 
31/2017.(XII.14.)  A településkép védelme 
 
32/2017.(XII.14.)  A parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről 
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Törzsvagyonból történő kivezetés tárgykörében 
hozott rendeletek az alábbiak: 

 

• 10/2002. (VII. 02.) rendelete a Vám utcai FORFA épület törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 12/2002. (VII. 23.) rendelete a váci 3195/7 hrsz-ú földrészlet törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 8/2003. (II. 25.) rendelete a váci 4530/418 hrsz-ú földrészletből 83 m2 nagyságú terület 
törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 16 /2003. (IV. 29.)  rendelete az önkormányzati tulajdonú ingatlanok törzsvagyonból történő 
kivonásáról és vállalkozói vagyonba történő átsorolásáról 

• 26/2003. (VII. 16.) rendelete a váci 21 575/1 hrsz-ú 606m2 nagyságú út területének törzsvagyonból 
történő kivezetéséről 

• 31/2003. (IX.12.) rendelete a váci 3644 hrsz-ú 3513m2 nagyságú „sportcsarnok” megnevezésű 
ingatlan törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 45/2003. (XII. 15.) rendelete a váci 7/10 hrsz-ú földrészlet – közterület – 47m2 nagyságú 
területrészének törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 25/2004. (X. 14.) rendelete a váci 20080/8, 20088/3, 0500/2, 0500/3, 0500/5, 0500/11, 0500/21 
és 0500/26 hrsz-ú kivett művelési ágú ingatlanok törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 34/2004. (XI. 26.) rendelete a váci 363/19 hrsz-ú földrészletből 2223m2 nagyságú terület 
törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 5/2005. (I. 14.) rendelete a váci 2057 hrsz-ú út területéből 238 m2 nagyságú terület 
törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 11/2005. (V. 01.)  rendelete a váci 2384 hrsz-ú út területéből 3 m2 nagyságú terület 
törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 17/2005. (VI. 15.)  rendelete a váci 2704 hrsz-ú orvosi rendelő minősítésű 1923 m2 nagyságú 
ingatlan törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 21/2005. (VII. 22.) rendelete a váci 2741/2 hrsz-ú közpark területéből 683 m2 nagyságú földrészlet 
törzsvagyonból történő kivonásáról 

• 22/2005. (VII. 12.) rendelete a váci 1968/2 hrsz-ú út területéből 11 m2 és 1996 hrsz-ú út 
területéből 355 m2 nagyságú területek törzsvagyonból történő kivonásáról 

• 31/2005. (X. 17.) rendelete a váci 2882 hrsz-ú kivett közterületből 28 m2 nagyságú terület 
törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 12/2006. (II. 24.)  rendelete a váci 1832/13 hrsz-ú közterületből 4521 m2 nagyságú földrészlet 
törzsvagyonból történő kivonásáról 

• 20/2006. (IV. 28.) rendelete a váci 3765 hrsz-ú intézmény területéből 1 m2 nagyságú terület 
törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 24/2006. (V. 23.) rendelete a váci 20046 hrsz-ú kivett közterületből 247 m2 nagyságú terület 
törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 36/2006. (IX. 13.) rendelete a váci 4941/1, 4950, 0220/8 és az 1897/3 hrsz-ú ingatlanokat érintő 
földrészletek törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 12/2007. (IV. 27.) rendelete a váci 20046/1 hrsz-ú 247 m2 nagyságú kivett közterület 
törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 20/2008. (V. 06.) rendelete a váci 1968/2 hrsz-ú 127 m2 nagyságú kivett út közterületté, és a 
közterület törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 29/2008. (VII. 14.) rendelete a váci 0219 hrsz-ú kivett közút, művelési ágú ingatlan 1320 m2 nagyságú 
földrészletének közterületté minősítéséről, és a közterület törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 30/2008. (VII. 14.) rendelete a váci 1995/4 hrsz-ú kivett közút, művelési ágú ingatlan 27 m2 nagyságú 
földrészletének közterületté minősítéséről, és a közterület törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 11/2009. (III. 30.) rendelete a váci 4201 hrsz-ú közterületből 8 m2 nagyságú terület törzsvagyonból 
történő kivezetéséről 
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• 33/2009. (XI. 23.) rendelete a váci 4076/2 hrsz-ú ingatlanból 317 m2 nagyságú terület közterületté 
minősítéséről, egyúttal annak törzsvagyonba vételéről, valamint a 4075 hrsz-ú ingatlanból 905 m2 
nagyságú terület beépítetlen területté minősítéséről, egyúttal annak törzsvagyonból történő 
kivezetéséről 

• 3/2010. (I. 25.) rendelete a váci 4950 hrsz-ú kivett közterületből 316 m2 nagyságú terület 
törzsvagyonból történő kivezetésről 

• 5/2010. (I. 25.) rendelete a váci 0418/4 hrsz-ú kivett közút törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 6/2010. (I. 25.) rendelete a váci 0420/1 hrsz-ú, kivett mocsár ingatlanból 4 m2 nagyságú terület 
törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 8/2010. (III. 29.) rendelete a váci 4530/430 hrsz-ú kivett 1 ha 4325 m2 nagyságú terület 
törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 24/2010. (IX. 28.) rendelete a váci 4734/13, és a 4762/34 hrsz-ú kivett közterületek 745 m2 és 2002 
m2 területrészek törzsvagyonból történő kivezetéséről és a váci 4762/30 hrsz-ú 386 m2 kivett közút 
megnevezésű ingatlan közterületté minősítéséről, és a közterület törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 25/2010. (XI. 28.) rendelete a váci 3574 hrsz-ú kivett közterület 78 m2 területrészének törzsvagyonból 
történő kivezetéséről 

• 26/2010. (IX. 28.) rendelete a váci 1968/2 hrsz-ú kivett 32 m2 terület részének közterületté 
minősítéséről, és a közterület törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 40/2010. (XII. 16.) rendelete a váci 4530/431 hrsz-ú kivett 1 ha 2955 m2 kivett közpark 
törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 13/2012.(III. 22.) rendelete a váci 3765/1 hrsz-ú kivett kollégium  törzsvagyonból történő 
kivezetéséről 

• 14/2012.(III.22.) rendelete a váci 1986 hrsz-ú kivett közterület 54 m2 területrész törzsvagyonból 
történő kivezetéséről 

• 19/2012. (IV.27.) rendelete a 1533/58 hrsz-ú, kivett közparkból 839 m² nagyságú terület 
törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 28/2012.(VI. 15.) rendelete az 1620/5, 1620/11, 1620/12, 1620/14, 1620/16, 1620/18, 1620/21 és 
1620/27 hrsz-ú kivett utak törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 31/2012. (VII.06.) rendelete a 4265/46 hrsz-ú, kivett közterületből 7 m² nagyságú terület 
törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 26/2013.(IV.26.) rendelete a váci 3574 hrsz-ú kivett közterület-kerékpárút megnevezésű 446,6 m” 
területrész törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 30/2013.(V.24.) rendelete a váci 3574/3 hrsz-ú kivett közterület kerékpárút megnevezésű 446,6 m2 
területrész törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 50/2013.(X.18.) rendelete a 2733/2 hrsz-ú kivett közterület törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 51/2013.(X.18.) rendelete a 15154 hrsz-ú kivett közterület törzsvagyonból történő kivezetéséről  

• 3/2014.(I.24.) rendelete a váci használt közvilágítási lámpatestek törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 4/2014.(I.24.) rendelete a váci 1995/4 hrsz-ú kivett, közterület 28 m2 területrész törzsvagyonból 
történő kivezetéséről 

• 5/2014.(I.24.) rendelete a váci 1413/2 hrsz-ú kivett, közterület 65 m2 területrész törzsvagyonból 
történő kivezetéséről 

• 27/2014.(IX.19.) rendelete a váci 1666 hrsz-ú kivett, közterület területrész törzsvagyonból történő 
kivezetéséről 

• 29/2014.(IX.19.) rendelete a váci 09 hrsz-ú 404 m2 területű kivett, saját használatú út törzsvagyonból 
történő kivezetéséről 

• 7/2015.(II.20.) rendelete a váci 4530/424 hrsz-ú kivett, közterület 250 m2 területrész törzsvagyonból 
történő kivezetéséről 

• 8/2015.(III.20.) rendelete a váci 4530/424 hrsz-ú kivett közterület 354 m2 területrész törzsvagyonból 
történő kivezetéséről 
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• 9/2015.(III.20.) rendelete a váci 5206 hrsz-ú kivett, vízfolyás 4380 m2 területrész törzsvagyonból 
történő kivezetéséről 

• 23/2015.(VII.17.) rendelete a váci 3117/2 hrsz-ú kivett, lépcső 87 m2 területrész törzsvagyonból 
történő kivezetéséről 

• 29/2015.(IX.25.) rendelete a váci Nyulas dűlő 15031 hrsz-ú kivett, közút 202 m2 területrész 
törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 6/2016.(I.22.) rendelete a váci Liszt Ferenc sétány 2919 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból történő 
kivezetéséről 

• 17/2016.(III.18.) rendelete a váci 4531 hrsz-ú kivett, közút 70 m2 területrész törzsvagyonból történő 
kivezetéséről 

• 21/2016.(IV.22.) rendelete a váci 2058 hrsz-ú kivett, közterület területrész törzsvagyonból történő 
kivezetéséről 

• 34/2016.(VII.30.) rendelete a váci 1899/32 hrsz-ú kivett, sporttelep megnevezésű ingatlan 
törzsvagyonból  történő kivezetéséről 

• 45/2016.(XI.18.) rendelete a váci 4550/1 hrsz-ú ingatlanból, 5286 m2 közpark területrész 
törzsvagyonból történő kivezetéséről 

• 46/2016.(XI.18.) rendelete a váci 433 hrsz-ú kivett, közterület 3095 m2 területrész törzsvagyonból 
történő kivezetéséről 

• 6/2017.(II.24.) rendelete a váci 3500 hrsz-ú kivett, közterület 35 m2 területrész törzsvagyonból történő 
kivezetéséről 

• 26/2017.(IX.22.) rendelete a váci 2058 hrsz-ú kivett, közterület 68 m2 területrész törzsvagyonból 
történő kivezetéséről 

 
 

 


