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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 és Városfejlesztési Bizottsága 
2020. július 15-i rendkívüli ülésén az alábbi határozatokat hozta: 
 
 
 
Tárgy: VEKOP-4.1.1-15-2016 Csónakház „Vizitúra megállóhely” üzemeltetése Vácon 
 
 

85/2020. (VII. 15.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VEKOP-4.1.1-15-2016-00004 azonosító számú „Vizitúra 
megállóhely építése Vácon” tárgyú projekt keretében a Karakán Kajak Kenu Sportegyesület és Vác 
Város Önkormányzata között létrejött 20.292.499,- Ft értékű támogatási megállapodás közös 
megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. 
 
Határidő: 2020. júl. KT ülés                                                                     Felelős: polgármester 
                                          
 
 

86/2020. (VII. 15.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert, hogy a VEKOP-4.1.1-15-
2016-00004 azonosító számú „Vizitúra megállóhely építése Vácon” tárgyú projekttel kapcsolatban 
a mellékletben foglalt 20.292.499,- Ft értékű támogatói okiratot a Játszva Sportolva Megelőzni 
Alapítvánnyal aláírja. 
 
Határidő: 2020. júl. KT ülés                                                                     Felelős: polgármester 
                                          
 

87/2020. (VII. 15.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert, hogy a VEKOP-4.1.1-15-
2016-00004 azonosító számú „Vizitúra megállóhely építése Vácon” tárgyú projekttel kapcsolatban 
létrejövő új vízitúra megállóhely használatba adási szerződését és az abban foglalt mellékleteket 
aláírja és az esetlegesen felmerülő technikai módosításokat megtegye. 
 
Határidő: 2020. júl. KT ülés                                                                     Felelős: polgármester 



                                          
 

88/2020. (VII. 15.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert, hogy a VEKOP-4.1.1-15-
2016-00004 azonosító számú „Vizitúra megállóhely építése Vácon” tárgyú projekttel kapcsolatban 
létrejövő új vízitúra megállóhely üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek egy részéhez 5.300.000,- 
Ft/év támogatás biztosítson a Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány részére. A támogatási 
megállapodás időbeli hatálya az üzemeltetési szerződés időtartamához igazodik. 
 
Határidő: 2020. júl. KT ülés                                                                     Felelős: polgármester 
 
 
 
Tárgy: Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 
 

89/2020. (VII. 15.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
átruházott hatáskörben elfogadja Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala 2020. július 15. 
napjától hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
Kéri a Bizottság, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításokkal érintett 
rendelkezéseivel kapcsolatos gazdasági indokokról tájékoztatást kapjon a következő ülésen. 
 
Határidő: 2020. júl. 15.                                             Felelős: dr. Szentiványi Erika GH vez. 
 
 
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiség Proxa Kft. helyiségbérleti szerződés meghosszabbítása 
 
 

90/2020. (VII. 15.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy 
dönt, hogy a Vác Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Vác belterület, természetben 
Vác, dr. Csányi László krt. 47. szám alatti, 14,3 m2 alapterületű helyiségét újabb 5 évre, azaz 2020. 
július 1-től 2025. június 30-ig a Proxa Kft. (2167 Vácduka, Petőfi Sándor utca 28.; Adószám: 
12921690-2-13; képviseletében Furucz Zoltán) részére bérbe adja. 
A bérlemény (Áfa tv. 86§(1) l pontja alapján) áfát nem tartalmazó bérleti díja: 21.735,- Ft/hó, mely 
minden év január 1. napjával az infláció mértékével módosul, legelőször 2021. január 1. napján. 
A bérlemény üzemeltetési díja: 8.065,- Ft/hó + Áfa, mely minden év január 1. napjával a közüzemi 
szolgáltatók által meghatározott éves árváltozás mértékével változhat, legelőször 2021. január 1. 
napján. 
Szerződéskötés feltétele, hogy a Kft. a helyi rendeletben szabályozottak szerint – a kialakult bérleti 
díj (bruttó) összegének háromszorosát, mint biztosítékot a Vác Város Önkormányzat Gazdasági 
Hivatala számlájára megfizeti. 
 
Határidő: folyamatos                                                Felelős: dr. Szentiványi Erika GH vez. 
 
 



 
 
 
Tárgy: Az Önkormányzati tulajdonú, Vác Eszterházy utca 1. szám alatti, nem lakáscélú helyiség hasznosítása 
 
 
 

91/2020. (VII. 15.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy 
dönt, hogy Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 64/2020. (VII.06.) számú határozatát visszavonja. 
 
Határidő: 2020. júl. 15.                                                                    Felelős: bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 

92/2020. (VII. 15.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy 
dönt, hogy a Vác Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Vác belterület, természetben 
Vác, Eszterházy u. 1. szám alatti ingatlan, 239 m2 alapterületű helyiségcsoportot az alábbi 
feltételekkel, nyílt pályáztatással bérbeadásra hirdeti: 

- a bérleti szerződés 5 év határozott időre szól 
- tevékenységi kör: vendéglátás, kereskedelem, szolgáltatás 
- pályázati bérleti díjat: 250.000,- Ft/hó Áfa mentek (Áfa tv. 86§(1) l pontja alapján) 

összegben határozza meg, mely ezt követően minden év január 1. napjával az infláció 
mértékével módosul, legelőször 2021. január 1. napján 

- pályáztatott bérlemény fűtési díja: 44.882,- Ft/hó + Áfa összegben határozza meg, mely ezt 
követően minden év január 1. napjával a közüzemi szolgáltatók által meghatározott éves 
árváltozás mértékével változhat, legelőször 2021. január 1. napján. 

Pályázat feltétele az induló pályázati bérleti díj összeg 250.000,- Ft mind biztosítéknak a Vác Város 
Önkormányzat Gazdasági Hivatalának számlájára történő befizetése. 
(Nem nyertes pályázat esetén a 250.000,- Ft összegű biztosíték visszafizetésre kerül) 
 
Szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó a helyi rendeletben szabályozottak szerint – a 
kialakult bérleti díj (bruttó) összegének háromszorosát, mint biztosítékot a Vác Város 
Önkormányzat Gazdasági Hivatala számlájára megfizeti. 
(A pályázat benyújtásának feltételeként befizetett 250.000,- Ft összegű biztosíték a kaució 
összegébe beszámításra kerül) 
 
Határidő: folyamatos                                            Felelős: dr. Szentiványi Erika GH vezető 
 
 
 
 
 



Tárgy: Településrendezési eszközök módosításának indítása egy eljárásban két részterületre (Amur utca menti 
terület, Törökhegyi terület) 
 
 

93/2020. (VII. 15.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 1-es és 2-es mellékletben lehatárolt területre vonatkozó 
telepítési tanulmánytervet fogadja el. 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 1-es és 2-es mellékletben lehatárolt területre vonatkozóan 
a településrendezési eszközök módosítását indítsa el. 
 
Határidő: 2020. júl. KT ülés                                              Felelős: polgármester, főépítész 
 
 
 
Tárgy: Településrendezési eszközök módosításának indítása településrendezési szerződések keretében, egy 
eljárásban négy részterületre (Damjanich utca – Nagymező utcai terület, Széchenyi utcai terület, Karacs-kollégium, 
Csendesrét) 
 
 

94/2020. (VII. 15.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es mellékletben lehatárolt területre 
vonatkozó telepítési tanulmánytervet fogadja el. 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es mellékletben lehatárolt területre 
vonatkozóan a településrendezési eszközök módosítását indítsa el. 
 
Határidő: 2020. júl. KT ülés                                              Felelős: polgármester, főépítész 
 
 
 
A határozat Vác város honlapján is megtekinthető.  
 
 
 
Vác, 2020. július 16. 
 
 
 

      Dr. Zsidel Szilvia s.k. 
        jegyző 

 
 
Kifüggesztve: 2020. július 16-án 
Levéve: 2020. augusztus 16-án 


