
 

 
 
 

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-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2019. december 02-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: 
 
 
 

Tárgy: Ingatlanügyek – Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3192/A/9 hrsz-ú, 2600 Vác, Március 
15. tér 16-18 fsz. 9. szám alatti, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan hasznosítása 
 
 

39/2019. (XII. 02.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 
az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3192/A/9 hrsz-ú, 2600 Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 9. 
szám alatti, 37 m2 alapterületű üzlethelyiséget, nyílt versenytárgyalással bérbeadásra hirdeti az alábbi 
feltételekkel: 

- a bérleti jogviszony 3 év határozott időre szól, 
- tevékenységi kör: kereskedelem-szolgáltatás 
- a pályázati bérleti díjat: 25.000,- Ft/m2/év + Áfa (37 m2) 

összegben határozza meg, mely ezt követően minden év január 1. napjával az infláció mértékével 
módosul, legelőször 2020. január 1. napján. 
Pályázat feltétele az induló nettó pályázati bérleti díj összegének háromszorosát, mint biztosítéknak a 
VV Kft. számlájára történő befizetése. 
Szerződéskötés feltétele, hogy bérlő a helyi rendeletben szabályozottak szerint – a kialakult bérleti díj 
nettó) összegének háromszorosát, mint biztosítékot a Váci Városfejlesztő Kft. számlájára megfizeti, 
és a közjegyző által hitelesített nyilatkozatot bemutatja. 

 
Határidő: folyamatos                                                                Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
                                                                                                                 Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Költségviselési megállapodás – Jávorszky Ödön Kórház területének településrendezési eszközök 
módosítására 
 

40/2019. (XII. 02.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy az „Alsó-Törökhegyi – Janicsár – Kertvárosi sor – Kálvária – Kosdi út 
által határolt tömb” vonatkozásában az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) kérelme alapján 
a hatályos településrendezési eszközök módosítási eljárását indítsa el. 

2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert a melléklet Önkormányzat és ÁEEK közötti 
költségviselési megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2019. dec. KT ülés                                                         Felelős: polgármester, mb. főépítész 
 
 
 
Tárgy: Dr. Ruzsa Mária kérelme 
 
 

41/2019. (XII. 02.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy a PlanoMed Kft. (Dr. Ruzsa Mária IV. számú házi gyermekorvos) részére 
a tulajdonosi hozzájárulást adja meg, s egyben javasolja, hogy hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 
melléklet tulajdonosi hozzájárulást, valamint a DMRV által kiadott „nem lakossági mellékszolgáltatási 
szerződés”-t írja alá. 

 
Határidő: 2019. dec. KT ülés                                                         Felelős: polgármester, osztályvezető 
 
 
 
Tárgy: Vác Városi Evezős Club kérelme tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatról 
 
 

42/2019. (XII. 02.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága felkéri a 
Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a Vác Városi Evezős Club (székhely: 2600 Vác, Horváth 
Mihály u. 2., elnök: Hirling Zsolt) részére a Vác, Horváth Mihály u. 2. szám (hrsz.: 2440) alatt található 
kivett közterület és csónakház megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó LF8-as 
létesítményfejlesztés megvalósításához, a főépítészi egyeztetés alapján. A Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága felkéri a Képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a melléklet tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 

 
Határidő: 2019. dec. KT ülés                                                                          Felelős: Polgármester 
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Tárgy: Parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről szóló 32/2017. (XII.15.) sz. 
önkormányzati rendelet és az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok és a tanácsnok 
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 17/2019. (XI.06.) önkormányzat rendelet módosítása 
 

43/2019. (XII. 02.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok és a 
tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 17/2019. (XI.06.) önkormányzat rendelet 
melléklet szerinti módosítását. 

 

44/2019. (XII. 02.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről szóló 
32/2017. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelet melléklet szerinti módosítását. 

 
Határidő: 2019. dec. KT ülés                                                      Felelős: Polgármester 
                                                                                                                   VV Kft. Parkolási részleg 
 
 
Tárgy: Vác Város Kézilabda Sportjáért Közalapítvány kérelme 
 
 

45/2019. (XII. 02.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja 
a Képviselő-testületnek, hogy támogassa Vác Város Kézilabda Sportjáért Közalapítvány kérelmét a 
Vác Téglaház u. 1620/32 hrsz-on telepítendő háztartási méretű kiserőmű létesítésével kapcsolatosan, 
továbbá nem javasolja, hogy a Képviselő-testület adjon felhatalmazást a Polgármesternek a melléklet 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 

 
Határidő: 2019. dec. KT ülés                                                        Felelős: Műszaki Osztály vezetője 
 

 

A határozat Vác város honlapján is megtekinthető.  
 
 
 
Vác, 2019. december 03. 
 
 

      Dr. Zsidel Szilvia s.k. 
        jegyző 

 
 
Kifüggesztve: 2019. december 03-án 
Levéve: 2020. január 03-án 


