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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. §-a alapján az alábbi 
tájékoztatást adom: 
 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. május 21-i rendkívüli nyílt és zárt ülésén az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
 
Tárgy: Bodor és fiai 2003 Kft. bérleti díj ügyében perbeli egyezség 
 
 

    38/2015.(V.21.) sz. Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási  
Bizottság határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a 
Bodor és fiai 2003. Kft. bérleti díjának 50 %-kal való csökkentéséhez, valamint 
hatalmazza fel Fördős Attila polgármestert az egyezség aláírására az alábbiak szerint: 
 
A megállapodás szerint az Önkormányzat és a Városfejlesztő Kft. a bérleti díj 50 %-ára 

jogosult visszamenőleg. (Ez alapján a csökkentett összeg 16.020.447 Ft.)  

A csökkentett összeg megfizetésére a Bodor és Fiai 2003. Kft. részéről 2015. június 1-

jét követő 1 éven belül kötelezettséget vállal az alábbi részletekben: 

- 2015. június 30. napjáig a csökkentett összeg 16 %-a,  
- 2015. július 31. napjáig a csökkentett összeg 16 %-a,  
- 2015. augusztus 31. napjáig a csökkentett összeg 16 %-a.  
- 2015. szeptember 30. napjáig a csökkentett összeg 12 %-a, 
- 2015. október 31. napjáig a csökkentett összeg 9 %-a.  
- 2015. november, december, valamint a 2016. január és február hónapok nem        
       törlesztő hónapok. 
- 2016. március 31. napjáig a csökkentett összeg 9 %-a, 
- 2016. április 30. napjáig a csökkentett összeg 10 %-a, 
- 2016. május 31. napjáig a csökkentett összeg 12 %-a.  

 
A 12 havi részletfizetési megállapodás megkötéséhez azzal a kikötéssel járul hozzá az 
Önkormányzat, hogy amennyiben valamely részlet megfizetésével a Kft. elmarad, a 
tartozás egy összegben válik esedékessé. 
Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy vismajor esetén (árvíz, jégzajlás, több napig 
tartó köd) nem fizet a Kft. az adott időszakra bérleti díjat. 
Peres felek a folyamatban lévő perben (2.G.40.173/2010. számú) kérik a per 
szüneteltetésének elrendelését 2015. június 1. napjával kezdődően. 
 
Határidő: azonnal                         Felelős: Polgármester 



 
 
 
Tárgy: Ingatlanügyek 
 
 

Z-77/2015.(V.21.) sz. Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási  
Bizottság határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselőtestület Gazdasági – Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy a Z-9/2015. (I.12.) számú határozatát 
visszavonja, és a három ingatlant – külön-külön – piaci alapon, nyílt versenytárgyalás 
megtartásával, értékesítésre hirdeti az alábbi induló értékesítési áron: 
5189/14 hrsz.  6.700.000,- Ft/1000 m2 
5189/15 hrsz. 5.600.000,- Ft/1000 m2 
5189/16 hrsz. 5.600.000,- Ft/1000 m2 
A licitküszöb 10.000,- Ft. 

 
Határidő: folyamatos                                                           Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 

                                                                                                              Vagyonhasznosítási részleg 

 
 
 
 
A határozat Vác város honlapján is megtekinthető.  
 
 
 
 
 
Vác, 2015. május 22. 
 
 
 
 
 

Deákné Dr. Szarka Anita s.k. 
          jegyző 

 
 
 
Kifüggesztve: 2015. május 22-én 
Levéve: 2015. június 22-én 
 


