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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 2017. január 25-i rendkívüli ZÁRT ülésén az alábbi zárt 
határozatokat hozta: 
 
 
Tárgy: Vác, Galcsek u. 9. szám alatt található lakások szociális alapon történő bérbeadása – fsz. 1. 
 
 

Z-8/2017.(I.25.) sz. Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási  
Bizottság határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Bizottsága a Vác, Galcsek u. 9. fsz. 1. szám alatti 2 szoba, 52 m2 
alapterületű, összkomfortos lakást, szociális alapon – jelen állapotban – bérbeadásra 
hirdeti 1 év határozott időre, de legfeljebb a közszolgálati vagy közalkalmazotti 
jogviszony, illetve a munkaviszony fennállásának időtartamára. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 

 
      Határidő: folyamatos                                                       Felelős: Váci Városfejlesztési Kft. 
                                                                                                          Vagyonhasznosítási részleg 
 
 
 
Tárgy: Vác, Galcsek u. 9. szám alatt található lakások szociális alapon történő bérbeadása – fsz. 2. 
 
 

Z-9/2017.(I.25.) sz. Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási  
Bizottság határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Bizottsága a Vác, Galcsek u. 9. fsz. 2. szám alatti 1 + fél szoba, 35 
m2 alapterületű, összkomfortos lakást, szociális alapon – jelen állapotban – bérbeadásra 
hirdeti 1 év határozott időre, de legfeljebb a közszolgálati vagy közalkalmazotti 
jogviszony, illetve a munkaviszony fennállásának időtartamára. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 

 
      Határidő: folyamatos                                                        Felelős: Váci Városfejlesztési Kft. 
                                                                                                           Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Vác, Galcsek u. 9. szám alatt található lakások szociális alapon történő bérbeadása – fsz. 4. 
 
 

Z-10/2017.(I.25.) sz. Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási  
Bizottság határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Bizottsága a Vác, Galcsek u. 9. fsz. 4. szám alatti fél szoba, 17 m2 
alapterületű, szükséglakást szociális alapon – jelen állapotban – bérbeadásra hirdeti 1 év 
határozott időre, de legfeljebb a közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszony, illetve a 
munkaviszony fennállásának időtartamára. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 

 
      Határidő: folyamatos                                                        Felelős: Váci Városfejlesztési Kft. 
                                                                                                           Vagyonhasznosítási részleg 
 
 
 
Tárgy: Vác, Galcsek u. 9. szám alatt található lakások szociális alapon történő bérbeadása – fsz. 6. 
 
 

Z-11/2017.(I.25.) sz. Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási  
Bizottság határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Bizottsága a Vác, Galcsek u. 9. fsz. 6. szám alatti fél szoba, 18 m2 
alapterületű, szükséglakást szociális alapon – jelen állapotban – bérbeadásra hirdeti 1 év 
határozott időre, de legfeljebb a közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszony, illetve a 
munkaviszony fennállásának időtartamára. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 

 
      Határidő: folyamatos                                                        Felelős: Váci Városfejlesztési Kft. 
                                                                                                           Vagyonhasznosítási részleg 
 
 
Tárgy: Vác, Galcsek u. 9. fsz. 5. szám alatt található lakás közérdekű lakáshoz jutás jogcímén történő 
bérbeadása 
 

Z-12/2017.(I.25.) sz. Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási  
Bizottság határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja Vác Város Képviselő-testületének elfogadásra, 
hogy Polgármester úr javaslata alapján, a Vác Városi Evezős Club részére – Galambos 
Péter bérlő jelölésével – közérdekű lakáshoz juttatás jogcímen a Vác, Galcsek u. 9. fsz. 5. 
szám alatti fél szoba, 16 m2 alapterületű, szükséglakásra 3 év határozott időre bérlő 
kiválasztási jogot biztosítson 50.000,- Ft térítés ellenében. 

 
      Határidő: köv. KT ülés                                                      Felelős: Váci Városfejlesztési Kft. 
                                                                                                             Vagyonhasznosítási részleg 
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A határozat Vác város honlapján is megtekinthető.  
 
 
 
 
 
 
 
Vác, 2017. január 26. 
 
 
 
 

Deákné Dr. Szarka Anita s.k. 
          jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
Kifüggesztve: 2017. január 26-án 
Levéve: 2017. február 26-án 
 
 


