
 
 

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 Polgármestere 2020. december 15.-én az alábbi határozatokat hozta: 
 
 
 
 
Tárgy: Ingatlanügyek – Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 4520/A/1 hrsz-ú, 2600 Vác, Zöldfa 

utca 1-5. fsz. 1. szám alatti, 154 m2 nagyságú, gyógyszertár megnevezésű, „volt Alsóvárosi patika” 
ingatlanra vonatkozó pályázat elbírálása 

 
 
 

204/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati 
tulajdonban álló, Vác belterület 4520/A/1 hrsz-ú, 2600 Vác, Zöldfa utca 1-5. fsz. 1. 
szám alatti, gyógyszertár megnevezésű, 154 m2 alapterületű helyiség „volt Alsóvárosi 
patika” vonatkozásában, a Bubbles International Zrt. (székhelye: 9027 Győr, Kandó 
Kálmán utca 11-13., cégjegyzékszám: 08-10-001871) pályázatát érvényesnek és 
nyertesnek nyilvánítja. 
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó a közjegyző által hitelesített 
nyilatkozatot bemutatja és a bérleti díj (nettó) összegének háromszorosát - beszámítva 
a már megfizetett pályázati biztosíték összegét - mint biztosítékot a Váci Városfejlesztő 
Kft. számlájára megfizeti, továbbá a pályázatban leírt kötelezettségeket teljesíti. 

 
Határidő: 2020. december 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Ingatlanügyek – Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3192/A/13 hrsz-ú, 2600 Vác, Március 
15. tér 16-18. fsz. 13. szám alatti, 45 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlanra vonatkozó 
pályázat elbírálása 

 
 

205/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

1.Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati 
tulajdonban álló, Vác belterület 3192/A/13 hrsz-ú, 2600 Vác, Március 15. tér 16-18. 
fsz. 13. szám alatti, üzlethelyiség megnevezésű, 45 m2 alapterületű ingatlan 
vonatkozásában, a Liget Korzó Kft. (székhelye: 2600 Vác, Csillag utca 24/B., 
cégjegyzékszám: 13-09-184313) pályázatát érvénytelennek nyilvánítja. 

 
Határidő: 2020. december 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
2. Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác Város Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező, Vác belterület 3192/A/13 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 
16-18. fsz. 13. szám alatti, 45 m2 alapterületű nem lakás célú helyiséget az alábbi 
feltételekkel, nyílt pályáztatással bérbeadásra hirdeti: 
- a bérleti szerződés 5 év határozott időre szól. 
- tevékenységi kör: -----  
- pályázati bérleti díjat : 35.000,- Ft/m2/év + Áfa (45  m2) 
összegben határozza meg, mely ezt követően minden év január 1. napjával az infláció 
mértékével módosul, legelőször 2021. január 1. napján. 
A pályázat feltétele az induló nettó pályázati bérleti díj összegének háromszorosának 
megfelelő összegű biztosíték a VV Kft. számlájára történő befizetése. 

 A szerződéskötés feltételei: 
 - a 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, bérleti jogviszonyból eredő tartozásokért 
vonatkozó kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot bemutatja. 

 A bérlő köteles a társasházi közös költség megfizetésére.  
 A bérlő a közüzemi díjakat a szolgáltatók felé külön szerződés alapján, havonta tartozik 

megfizetni.  
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A bérlő a szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget kell, hogy vállaljon arra, hogy 
a szolgáltatók felé a szerződést legkésőbb az átadás-átvételi jegyzőkönyvben írt 
időponttól számított 15 napon belül megköti. Amennyiben a bérlő a fenti határidőn 
belül a szolgáltatókkal a szerződést nem köti meg, úgy a bérbeadó késedelmi kötbérre 
jogosult. A késedelmi kötbér mértéke naponta a bérleti díj 0,5 %-a. A késedelem esetére 
kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a bérlőt az alól, hogy a fenti szerződéseket 
a szolgáltatókkal megkösse.  

 Amennyiben a bérlőnek felróható okból (pl. a közüzemi díjak nem fizetése miatt) a 
szolgáltató felbontja a közüzemi szerződést, az ebből eredő kárt és a visszakötés, illetve 
a visszakötéshez esetlegesen szükséges közműfejlesztés díját a bérlő köteles viselni. 

 A bérlő köteles a közüzemi igazolásokat arról, hogy a közműszolgáltatók felé tartozása 
nem áll fenn, a szerződéskötéstől számított 3 havonta a Váci Városfejlesztő Kft. 
vagyonhasznosítási részlegének bemutatni. Bérlő ezen kötelezettségének elmaradása a 
bérleti szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetését vonhatja maga után.  
Az ingatlan birtokba vételének feltétele továbbá jogi személy gazdasági társaság 
esetében, a bérlő ügyvezetőjének, önálló képviseleti joggal rendelkező képviselőjének 
közjegyző által hitelesített okiratba foglalt, bérleti jogviszonyból eredő bérlői 
tartozásért történő kezességvállalást tartalmazó nyilatkozat átadása a bérbeadó részére.   
 
Határidő: folyamatos                                                          
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 

 
 
Tárgy: Ingatlanügyek – Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 1899/18 hrsz-ú, a Szérüskerti 

Iskolavárosban a „korábbi honvédségi beálló”, 1280 m2 alapterületű ingatlanra vonatkozó pályázatok 
elbírálása 

 
206/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati 
tulajdonban álló, Vác belterület 1899/18 hrsz-ú, a Szérüskerti Iskolavárosban (a 
„korábbi honvédségi beálló”), 1280 m2 alapterületű ingatlan vonatkozásában a nyertes 
pályázó a Dome-Nomer Kft. (székhelye: 2600 Vác, Altány utca 35.) 
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó a közjegyző által hitelesített 
nyilatkozatot bemutatja és a bérleti díj (nettó) összegének kétszeresét - beszámítva a 
már megfizetett pályázati biztosíték összegét - mint biztosítékot a Váci Városfejlesztő 
Kft. számlájára megfizeti, továbbá a pályázatban leírt kötelezettségeket teljesíti. 

 
Határidő: 2020. december 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Ingatlanügyek – Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3101 hrsz-ú, 2600 Vác, Március 15. tér 
23. szám alatti, 501 m2 alapterületű, kivett bank, üzlet, udvar megnevezésű ingatlanra vonatkozó pályázat 
elbírálása 
 

207/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati 
tulajdonban álló, Vác belterület 3101 hrsz-ú, 2600 Vác, Március 15. tér 23. szám alatti, 
kivett bank, üzlet, udvar megnevezésű, 501 m2 alapterületű ingatlan vonatkozásában, 
az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-
10-041585) pályázatát nyilvánítja nyertesnek azzal, hogy a bérleti szerződés 2021. 
március 1. napjától, hat hónap határozott időre, 2021. szeptember 1. napjáig kerül 
megkötésre, melynek lejártát követően a pályázat nyertese, élhet az 1-1 hónap 
határozott időre szóló, egyoldalú meghosszabbítási lehetőséggel (bérleti opció). 
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó a közjegyző által hitelesített 
nyilatkozatot bemutatja a bérleti díj (nettó) összegének egyszeresét - beszámítva a már 
megfizetett pályázati biztosíték összegét - mint biztosítékot a Váci Városfejlesztő Kft. 
számlájára megfizeti. 

 

Határidő: 2021. január 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 
 
 

 
Tárgy: Ingatlanügyek – Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 402/60 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, 2477 m2 nagyságú területre vonatkozó vételi szándék  
 
 

208/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzata Képviselő-
testületének feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác Város 
Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, Vác belterület 402/60 hrsz-ú, 2477 m2 
alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 16.200.000,-Ft + Áfa 
vételáron, a vételár egy összegben történő megfizetése mellett értékesíti a CL PLASA 
Kft. részére. 

 

Határidő: 2021. január 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Ingatlanügyek – Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 5999/2 hrsz-ú, Vác, Fokos utca alatti, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű, 753 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozó vételi szándék 
 
 
 
 

209/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva felkéri a Váci Városfejlesztési Kft 
Vagyonhasznosítási részlegét az 5999/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó forgalmi 
értékbecslés elkészíttetésére. 
A vételár ismeretében a döntéshozó újra napirendre tűzi az értékesítést. 

 

Határidő: 2021. január 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 
 
Tárgy: Ingatlanügyek – Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 4762/38 és 4762/39 hrsz-ú, a 

Hegymester utca és a Sárfehér köz által határolt, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokra 
vonatkozó vételi szándék 

 
 

210/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva felkéri a Váci Városfejlesztési Kft 
Vagyonhasznosítási részlegét a Vác, belterület 4762/38 hrsz és a Vác, belterület 
4762/39 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó forgalmi értékbecslés elkészíttetésére. 
A vételár ismeretében a döntéshozó újra napirendre tűzi az értékesítést. 

 

Határidő: 2021. január 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Ingatlanügyek – Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 6023 hrsz-ú, Vác, Harács köz alatti, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű, 750 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozó vételi szándék 

 
 

211/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva felkéri a Váci Városfejlesztési Kft. 
Vagyonhasznosítási részlegét a 6023 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó forgalmi értékbecslés 
elkészíttetésére. 
A vételár ismeretében a döntéshozó újra napirendre tűzi az értékesítést. 

 

Határidő: 2021. január 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 
 
 

 
 
 
Tárgy: Ingatlanügyek – Az önkormányzati tulajdonú, Vác zártkert 20810/1 hrsz-ú, mezőgazdasági ingatlanra 

vonatkozó vételi szándék  
 
 

212/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Maka István Vác Város 
Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező, Vác zártkert 20810/1 hrsz-ú (Felső-
Spinyér), 2341 m2 nagyságú, szántó rendezetlen funkciójú épület megnevezésű 
ingatlanra vonatkozó vételi szándékát támogatja. 

 Az értékbecslés, illetve a kimérés, kitűzés költségei kérelmezőt terhelik. 
  A vételár ismeretében a Bizottság újra napirendre tűzi a kérelmet, amennyiben azt 

kérelmező fenntartja. 
 

Határidő: köv. GVB     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Ingatlanügyek – Az önkormányzati tulajdonú, Vác zártkert 20810/2 hrsz-ú, mezőgazdasági ingatlanra 
vonatkozó vételi szándék  

 

 
213/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Maka István Vác Város 
Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező, Vác zártkert 20810/2 hrsz-ú (Felső-
Spinyér), 2304 m2 nagyságú, szántó megnevezésű ingatlanra vonatkozó vételi 
szándékát támogatja. 

 Az értékbecslés, illetve a kimérés, kitűzés költségei kérelmezőt terhelik. 
  A vételár ismeretében a Bizottság újra napirendre tűzi a kérelmet, amennyiben azt 

kérelmező fenntartja. 
 

Határidő: köv. GVB     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 
 
 

 
 
 
Tárgy: Ingatlanügyek – Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 2729/A/42 hrsz-ú, Vác, Galcsek utca 

5. fsz. 3.    szám alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme  
 
 

214/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati 
tulajdonban álló, Vác belterület 2729/A/42 hrsz-ú, Vác, Galcsek utca 5. fsz. 3. szám 
alatti, 27 m2 nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének, a Styl-Design Bt-nek a bérleti 
díj csökkentésére vonatkozó kérelmét nem támogatja. 

 

Határidő: azonnal     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Ingatlanügyek – Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3085/A/1 hrsz-ú, Vác, Eötvös utca 2. 
1. szám alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme  

  
 
 

215/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati 
tulajdonban álló, Vác belterület 3085/A/1 hrsz-ú, Vác, Eötvös utca 2.1. szám alatti, 62 
m2 nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének a Gasztro-Vác Kft-nek a bérleti díj 
csökkentésére vonatkozó kérelmét nem támogatja. 

 

Határidő: azonnal     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 
 
 

 
 
 
Tárgy: Ingatlanügyek – Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3189/2/A/2 hrsz-ú, Vác, Március 15. 

tér 20. szám alatti, 76,43 m2 nagyságú üzlethelyiség bérlőjének kérelme  
 
 

216/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati 
tulajdonban álló, Vác belterület 3189/2/A/2 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 20. szám 
alatti, 76,43 m2 nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének a Sugar Land Kft-nek a 
bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelmét nem támogatja. 

 

Határidő: azonnal     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Ingatlanügyek – Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3299/A/2 hrsz-ú, Vác, dr. Csányi 
László krt. 34. fsz. 2. szám alatti, 18,9 m2 nagyságú üzlethelyiségrész bérlőjének kérelme  

 
 
 

217/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati 
tulajdonban álló, Vác belterület 3299/A/2 hrsz-ú, Vác, dr. Csányi László krt. 34. fsz. 
2. szám alatti, 18,9 m2 nagyságú, nem lakás célú helyiségrész bérlőjének a Specko-Time 
Kft-nek a bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelmét nem támogatja. 

 
Határidő: azonnal     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 
 
 

 
 
 
Tárgy: Ingatlanügyek – Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3299/A/2 hrsz-ú, Vác, dr. Csányi 

László krt. 34. fsz. 2. szám alatti, 33,3 m2 nagyságú üzlethelyiségrész bérlőjének kérelme  
 
 

218/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati 
tulajdonban álló, Vác belterület 3299/A/2 hrsz-ú, Vác, dr. Csányi László krt. 34. fsz. 
2. szám alatti, 33,3 m2 nagyságú, nem lakás célú helyiségrész bérlőjének a Specko-Time 
Kft-nek a bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelmét nem támogatja. 

 

Határidő: azonnal     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Ingatlanügyek – Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3299/A/2 hrsz-ú, Vác, dr. Csányi 
László krt. 34. fsz. 2. szám alatti, 24,41 m2 nagyságú üzlethelyiségrész bérlőjének kérelme  

 
 
 

219/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati 
tulajdonban álló, Vác belterület 3299/A/2 hrsz-ú, Vác, dr. Csányi László krt. 34. fsz. 
2. szám alatti, 24,41 m2 nagyságú, nem lakás célú helyiségrész bérlőjének a Specko-
Time Kft-nek a bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelmét nem támogatja. 

 

Határidő: azonnal     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 
 
 

 
 
Tárgy: Ingatlanügyek – Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3090/1 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 8. 

fsz. 1. szám alatti, 56 m2 nagyságú üzlethelyiség bérlőjének kérelme  
 
 

220/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati 
tulajdonban álló, Vác belterület 3090/1 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 8. fsz. 1. szám 
alatti, 56 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiségrész bérlőjének a bérleti díj 
csökkentésére vonatkozó kérelmét nem támogatja. 

 

Határidő: azonnal     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Dragos-Szabó Barbara – Vác, Hajnik Pál utca 1. ajtó 7. szám – vételi szándék megerősítése 
 

221/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának feladat- és hatáskörében 
eljárva úgy dönt, hogy a Vác Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező, 
2600 Vác, Hajnik Pál utca 1. ajtó 7. szám alatti, 2953/A/7 hrsz.-ú ingatlant értékesíti 
Dragon – Szabó Barbara vevő részére 13.855.000, -Ft összegű vételáron azzal, hogy a 
vevő a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizet 2.771.000, -Ft összegű vételárrészt. A 
fennmaradó 11.084.000, -Ft összegű vételárrész után 15 évre szóló, kamattal terhelt 
részletfizetést biztosít számára, a 21/2014.(VI.20.) számú önkormányzati rendeletben 
foglaltak szerint, elidegenítési-és terhelési tilalom, továbbá jelzálogjog kikötése mellett. 
Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. A szerződés 
megkötésével és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartási bejelentésével kapcsolatos 
költségek a vevőt terhelik.  
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) bekezdés j) pontja 
szerint ezen ingatlan értékesítés mentes az áfa alól. 

 

Határidő: 2021. március 15.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 
 

Tárgy: Egri László – Vác, Nagymező utca 7. III/10. – vételi szándék megerősítése 
 

222/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának feladat- és hatáskörében 
eljárva úgy dönt, hogy a Vác Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező, 
2600 Vác, Nagymező utca 7. 3. emelet 10. szám alatti, 4518/15/A/24 hrsz.-ú ingatlant 
értékesíti Egri László vevő részére 16.150.000, -Ft összegű vételáron azzal, hogy a vevő 
a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizet 3.230.000, -Ft összegű vételárrészt. A 
fennmaradó 12.920.000, -Ft összegű vételárrész után pedig 15 év kamattal terhelt 
részletfizetést biztosít számára, a 21/2014.(VI.20.) számú önkormányzati rendeletben 
foglaltak szerint, elidegenítési-és terhelési tilalom, továbbá jelzálogjog kikötése mellett. 
Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. A szerződés 
megkötésével és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartási bejelentésével kapcsolatos 
költségek a vevőt terhelik.  
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) bekezdés j) pontja 
szerint ezen ingatlan értékesítés mentes az áfa alól. 

 

Határidő: 2021. március 15.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Aranyosi Zsolt – Vác, dr. Csányi László krt. 22. III/2. – vételi szándék megerősítése 
 

223/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának feladat- és hatáskörében 
eljárva úgy dönt, hogy a 2767/A/30 hrsz-ú, természetben a 2600 Vác, dr. Csányi László 
krt. 22. 3. emelet 2. szám alatt található lakás ingatlant Aranyosi Zsolt részére 
13.736.000, -Ft, egy összegben fizetendő vételár ellenében, adásvétel jogcímén 
értékesíti. Felhatalmazza Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. A szerződés 
megkötésével és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartási bejelentésével kapcsolatos 
költségek a vevőt terhelik. 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) bekezdés j) pontja 
szerint ezen ingatlan értékesítés mentes az áfa alól. 

 

Határidő: 2021. március 15.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 
 

 
 
 
Tárgy: Perlusz Lívia – Vác, Vám utca 10. VII/4. – vételi szándék megerősítése 
 
 

224/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának feladat- és hatáskörében 
eljárva úgy dönt, hogy a 4526/7/A/46 hrsz-ú, természetben a 2600 Vác, Vám utca 10. 
7. emelet 4. szám alatt található lakás ingatlant Perlusz Lívia részére 11.492.000, -Ft, 
egy összegben fizetendő vételár ellenében, adásvétel jogcímén értékesíti. Felhatalmazza 
Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. A szerződés megkötésével és a 
tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartási bejelentésével kapcsolatos költségek a vevőt 
terhelik. 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja 
szerint ezen ingatlan értékesítés mentes az áfa alól. 

 

Határidő: 2021. március 15.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Takács Mihály – Vác, Kölcsey Ferenc utca 13. III/12. – vételi szándék megerősítése 
 
 

225/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának feladat- és hatáskörében 
eljárva úgy dönt, hogy a 4474/18/A/12 hrsz-ú, természetben a 2600 Vác, Kölcsey 
Ferenc utca 13. 3. emelet 12. szám alatt található lakás ingatlant Takács Mihály részére 
12.784.000, -Ft, egy összegben fizetendő vételár ellenében, adásvétel jogcímén 
értékesíti. Felhatalmazza Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. A szerződés 
megkötésével és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartási bejelentésével kapcsolatos 
költségek a vevőt terhelik. 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja 
szerint ezen ingatlan értékesítés mentes az áfa alól. 

 

Határidő: 2021. március 15.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 
 

 
 
Tárgy: Bérleti szerződés kiegészítése 
 
 

226/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy hozzájárul Vác Város 
Önkormányzata és az Angyal Road Kft. közötti, Vác, belterület 402/53 hrsz-ú, 
természetben 2600 Vác, Park utca 3. szám alatti területrészre vonatkozó bérleti 
szerződés kiegészítéséhez az előterjesztés mellékletében foglaltak szerinti tartalommal.  

 

Határidő: 2021. január 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 
 

 
 
 
 



14 

 

Tárgy: SZMSZ módosítás – Gazdasági Hivatal 
 
 

227/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy jóváhagyja Vác Város 
Önkormányzat Gazdasági Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát az 
előterjesztés mellékletét képező tartalommal. 

 

Határidő: azonnal     
Felelős: Gazdasági Hivatal vez. 
 
 

Tárgy: Katona Lajos Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
  
 

228/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Emberi Kapcsolatok Bizottság 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy jóváhagyja a Katona Lajos Városi 
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés mellékletét képező 
tartalommal.  
 
Határidő: azonnal     
Felelős: intézményvezető 
 
 

Tárgy: Közművelődési intézmények és közgyűjtemények zárva tartásának eseti engedélyezése – Vác Város 
Levéltár 

  
229/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Emberi Kapcsolatok Bizottság 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy jóváhagyja Vác Város levéltára zárva 
tartását 2020. december 21-31. között, valamint 2021. január 4-én. 
 
Határidő: azonnal     
Felelős: intézményvezető 
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Tárgy: Közművelődési intézmények és közgyűjtemények zárva tartásának eseti engedélyezése – Katona Lajos 
Városi Könyvtár 
 

230/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Emberi Kapcsolatok Bizottság 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy jóváhagyja a Katona Lajos Városi 
Könyvtár zárva tartását 2020. december 23-án, december 30-án, valamint december 
31-én.  
 
Határidő: azonnal     
Felelős: intézményvezető 
 

 
Tárgy: Közművelődési intézmények és közgyűjtemények zárva tartásának eseti engedélyezése – Madách Imre 
Művelődési Központ 

  
231/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Emberi Kapcsolatok Bizottság 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy jóváhagyja a Madách Imre Művelődési 
Központ zárva tartását 2020. december 24-27-ig, valamint 2020. december 31 – 2021. 
január 03-ig.   
 
Határidő: azonnal     
Felelős: intézményvezető 
 

 
 

Tárgy: Közművelődési intézmények és közgyűjtemények zárva tartásának eseti engedélyezése – Tragor Ignác 
Múzeum 

  
232/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Emberi Kapcsolatok Bizottság 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy jóváhagyja a Tragor Ignác Múzeum 
zárva tartását 2020. december 24-től 2021. január 03-ig. 
 
Határidő: azonnal     
Felelős: intézményvezető 



16 

 

 
 

 
 
 

Tárgy:  A Madách Imre Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
  

 
233/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Emberi Kapcsolatok Bizottság 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy jóváhagyja a Madách Imre Művelődési 
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés mellékletét képező 
tartalommal. 
 
Határidő: azonnal     
Felelős: intézményvezető 
 

 
 

 
 
Tárgy: Galcsek György utca 9. fsz. 5. szám alatti lakás bérbeadása 

  
 

234/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Emberi Kapcsolatok Bizottság 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác, Galcsek György utca 9. fsz. 5. 
szám alatti 1 szoba, 16 m2 alapterületű, szükséglakást, szociális alapon – jelen 
állapotban – bérbeadásra hirdeti 3 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: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: VV Kft. és a Kft-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2020. október havi 
beszámolója 
 
 

  
235/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 
elfogadja a Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft-vel egységes szabályrendszer alapján 
működő gazdasági társaságok 2020. október havi beszámolóját. 
 

Határidő: azonnal     
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgató 

 
 

 
 
 
 
 

Tárgy: Váci Férfi Kézilabdázásért Alapítvány díjcsökkentési kérelme 
 
 

  
236/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 
Váci Férfi Kézilabdázásért Alapítvány részére 2021. január 1-től Vác Város 
Sportcsarnok küzdőterének használatát 10.000,- Ft/óra bérleti díj ellenében biztosítja. 
 

Határidő: azonnal     
Felelős: Váci Sport Kft. ügyvezető igazgató 
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Tárgy: TDM Kft. ügyvezető kinevezésére történő javaslattétel 
 
 

  
237/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy javasolja a Vác és 
Környéke TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2600 Vác, 
Március 15. tér 17., Cg.: 13-09-146058, adószáma: 23297759-2-13) taggyűlésének, hogy 
a Vác és Környéke TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének 
nevezze ki dr. Varga Katalint 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig. Az 
ügyvezető az ügyvezetői feladatokat megbízási jogviszony keretében látja el, 
ingyenesen. 
 

Határidő: 2020. december 31.    
Felelős: polgármester; TDM Kft. ügyvezető ig. 

 
 

 
 
 
 
 

Tárgy: TDM Kft. létesítő okirat módosítása 
 
 

  
238/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva javasolja Vác és Környéke TDM 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2600 Vác, Március 15. tér 17., 
Cg.: 13-09-146058, adószáma: 23297759-2-13) taggyűlésének, hogy a Társaság létesítő 
okiratának módosítását az ügyvezető személyének változása tekintetében indítsa el a 
cégbíróságnál. 
 

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester; TDM Kft. ügyvezető ig. 
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Tárgy: TDM Kft. taggyűlési képviselet 
 
 

  
239/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy felhatalmazza 
Ferjancsics László társadalmi megbízatású alpolgármestert, hogy Vác Város 
Önkormányzatát képviselje a Vác és Környéke TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2020. december 17. napján tartandó taggyűlésén. 
 

Határidő: 2020. december 17.    
Felelős: polgármester 

 
 

 
 
 
 
 

Tárgy: PMH SZMSZ módosítás 
 
 

  
240/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Váci Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot az előterjesztés mellékletét 
képező tartalommal jóváhagyja.  
 

Határidő: 2020. december 31.    
Felelős: polgármester 
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Tárgy: Váci Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatói álláshelyének betöltésére érkezett pályázatok 
véleményezése 

  
241/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

1.) Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 
Járja Andrea pályázót bízza meg a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 
igazgatói feladatainak ellátásával 2021. január 6. napjától 2025. december 31. 
napjáig.  

 
2.) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. tv. és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadók. A vezetői pótlék a pótlékalap 500 %-ban kerül megállapításra. 

 
 

Határidő: 2021. január 6.    
Felelős: polgármester 

 
 
 
 
 
 

Tárgy: Vác, 3574/3 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adása baseballpálya üzemeltetése céljából az Adullám 
Mustármag Alapítvány részére 
 
 

  
242/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác Város 
Önkormányzata és a Szépkikötő Közhasznú Alapítvány között a Vác, 3574/3 hrsz-on 
üzemeltetett baseballpálya tárgyában kötött ingyenes használatba adási megállapodás 
megszüntetéséről készült tervezetet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 

Határidő: azonnal   
Felelős: polgármester 
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Tárgy: Baseballpálya 3574/3 hrsz. – használatba adási megállapodás 
 

243/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdése 15. pontja 
szerinti közfeladat ellátása céljából a Vác Város Önkormányzata és az Adullám 
Mustármag Alapítvány között a Vác, 3574/3 helyrajzi számon üzemeltetett 
baseballpálya tárgyában kötendő ingyenes használatba adási megállapodás tervezetét 
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 

Határidő: azonnal   
Felelős: polgármester 

 
 

 

Tárgy: Katona Lajos Városi Könyvtár könyvtári szolgáltatási díjak módosítása 2021. január 1-jétől 
 

244/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a elfogadja a Katona 
Lajos Városi Könyvtár szolgáltatási díjainak módosítását 2021. január 1-jétől az 
előterjesztés melléklete szerinti díjtételekkel. 
 

Határidő: azonnal   
Felelős: Katona Lajos Városi Könyvtár igazgató 

 
 

 

Tárgy: Likviditási jelentés 
 

  
245/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a az Önkormányzat 
likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja. 
 

Határidő: azonnal   
Felelős: Pénzügyi és Adó Ov. 
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Tárgy: 2021. évi ellenőrzési terv jóváhagyása 
 

246/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 119. § (5) bekezdése alapján 
jóváhagyja a 2021. évi ellenőrzési tervet az előterjesztésben foglaltak szerint. 
Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az év közben indokolttá váló, az 
ellenőrzési tervben nem nevesített vizsgálatok elrendelésére a jegyző útján javaslatot 
tegyen.  
 

Határidő: folyamatos, ill. 2021. december 31.   
Felelős: jegyző 

 
 

 

Tárgy: 2020. évi külügyi beszámoló, 2021. évi külügyi terv 
 

247/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 2020. évi külügyi 
eseményekről szóló beszámolót elfogadja, és a 2021. évi külügyi tervet jóváhagyja. 
 

Határidő: azonnal   
Felelős: polgármester 

 
 

Tárgy: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadása 
 

248/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a a Vác város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évre vonatkozó munkatervét a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 

Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester; jegyző 
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Tárgy: Vác, 038/4 hrsz-ú Felsővám utcai ingatlan értékesítése 
  
 

249/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a a Vác Város 
Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, külterület 038/4 hrsz-ú, a Felsővám utcai, 
szántó megnevezésű, 43428 m2 nagyságú ingatlant nyílt pályáztatással értékesítésre 
hirdeti az alábbi feltételekkel: 
- induló vételár 17.900.000,- Ft 
- pályázati biztosíték összege: 179.0000,- Ft (max. 10 %) 
- licitlépcső: 500.000,- Ft 
- vevőt terheli az ügyvédi munkadíj költsége, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés 

költsége. 
Az értékesítés feltétele a hulladékmentesítési kötelezettség vevő általi vállalása, a 
birtokbavételtől számított 6 hónapos határidőn belül, késedelmi kötbér kikötése 
mellett. A hulladékmentesítési kötelezettségre biztosított határidő eredménytelen 
leteltét követően, a határidőtől számított 2 hónap után eladót visszavásárlási jog illeti 
meg, melyet 1 éven belül gyakorolha5t. 
A hirdetésben fel kell tüntetni a területen lévő hulladék becsült mennyiségét, veszélyes, 
nem veszélye s és inert hulladék-kategóriák szerinti bontásban. 
 

Határidő: folyamatos   
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 
 
 
 

Tárgy: HÉSZ módosítás az 5779/4 hrsz-ú területen – véleményezési szakasz lezárása 
  
 
 

250/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

1.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a Vác Város Önkormányzat Képviselő Testület feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Vác, 5779/4 hrsz-ú területre vonatkozó módosítással 
kapcsolatban beérkezett vélemények alapján a településrendezési eszközök 
módosításához nem kell elkészíteni a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti 
környezeti vizsgálatot. 
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2.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a Vác Város Önkormányzat Képviselő Testület feladat- és hatáskörében eljárva 
megállapítja, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 38. § előírása alapján 
lefolytatott véleményezési eljárás során a tervezet tartalmát vitató észrevétel nem 
maradt, jelen határozat 1. mellékletét képző „Tervezői válaszok” c. táblázat 
alapján az észrevételeket a tervekbe bedolgozták, ezáltal a véleményezési eljárást 
lezártnak tekinti. 

 
3.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 

Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a Vác Város Önkormányzat Képviselő Testület feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Tervező által összeszerkesztett 5779/4 hrsz-ú területre 
vonatkozó záróvéleményezési dokumentációt végső véleményezésre az illetékes 
Állami főépítésznek megküldi. 

 
Határidő: azonnal                                     
Felelős: mb. főépítész, polgármester 

 

 
Tárgy: HÉSZ módosítás – Damjanich u. – Vám u. – Nagymező u. – Vásár u. által határolt területen – 
véleményezési szakasz lezárása 

  
 

251/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

1.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Vác Város Önkormányzat Képviselő Testület feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Damjanich utca – Vám utca – Nagymező utca – Vásár 
utca által határolt területre vonatkozó módosítással kapcsolatban beérkezett 
vélemények alapján a településrendezési eszközök módosításához nem kell 
elkészíteni a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálatot. 

 
2.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 

Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Vác Város Önkormányzat Képviselő Testület feladat- és hatáskörében eljárva 
megállapítja, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 38. § előírása alapján 
lefolytatott véleményezési eljárás során a tervezet tartalmát vitató észrevétel nem 
maradt, jelen határozat 1. mellékletét képző „Tervezői válaszok” c. táblázat 
alapján az észrevételeket a tervekbe bedolgozták, ezáltal a véleményezési eljárást 
lezártnak tekinti. 
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3.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Vác Város Önkormányzat Képviselő Testület feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Tervező által összeszerkesztett Damjanich utca – Vám utca 
– Nagymező utca – Vásár utca által határolt területre vonatkozó 
záróvéleményezési dokumentációt végső véleményezésre az illetékes Állami 
főépítésznek megküldi. 

 
Határidő: azonnal                                     
Felelős: mb. főépítész, polgármester 

 
 

Tárgy: Településkép védelméről szóló 31/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 2. módosításának partnerségi 
egyeztetés lezárása 
 
 

252/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

1.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Vác Város Önkormányzat Képviselő Testület feladat- és hatáskörében eljárva 
megállapítja, hogy a partnerségi egyeztetés során a beérkezett vélemények jelen 
határozat 1. mellékletét képző „Tervezői válaszok” c. táblázat alapján az 
észrevételeket a tervezetbe bedolgozták, ezáltal a partnerségi eljárást lezárja. 

 
2.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 

Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Vác Város Önkormányzat Képviselő Testület feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a jelen határozat 2. mellékletét képző helyi egyedi védelem 
törlésére vonatkozó indoklásokat elfogadja. 

 
3.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 

Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Vác Város Önkormányzat Képviselő Testület feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a jelen határozat 3. mellékletét képző módosító rendelet 
tervezetet véleményezésre megküldi az állami főépítészi hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatalnak és az illetékes államigazgatási szerveknek 
a megfelelő egyeztetési felületen keresztül. 

 
Határidő: azonnal                                     
Felelős: mb. főépítész, polgármester 
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Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása – Törökhegy területe 
 

253/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

1.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Vác Város Önkormányzat Képviselő Testület feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a 68/2020. (VII.15.) KT határozat 2. melléklete helyébe jelen 
határozat 2. melléklete lép. A településrendezési eszközök módosítása 
egyszerűsített eljárásban folytatható le. 

 

2.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Vác Város Önkormányzat Képviselő Testület feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a „Felső-Törökhegy területére vonatkozó HÉSZ eseti módosítása” című 
egyszerűsített véleményezési dokumentációt a véleményezési eljárásban részt 
vevő összes érintettnek megküldi. 

Határidő: azonnal                                     
Felelős: mb. főépítész, polgármester 
 
 
 

Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása – Törökhegy területe 
 

254/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
 

1.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Vác Város Önkormányzat Képviselő Testület feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Felső-Törökhegy területére vonatkozó település-tervezési 
szerződést, jelen előterjesztés mellékletét képző tartalommal elfogadja és aláírja. 

2.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Vác Város Önkormányzat Képviselő Testület feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy felmentést ad a Vác Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 
5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § f) pontja alól - a Felső-Törökhegy 
területének településrendezési terv módosítása tárgyban a módosítási 
dokumentáció elkészítésére: 800.-e Ft értékben. 

Határidő: azonnal                                     
Felelős: mb. főépítész, polgármester 
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Tárgy: Településrendezési szd. javítása – Csányi krt. – Posta park – Görgey u. – Széchenyi u. által határolt 
terület HÉSZ módosításával kapcsolatban 
 

  
255/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

1.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Vác Város Önkormányzat Képviselő Testület feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a 141/2020. (X.21.) KT határozatot visszavonja. 

 

2.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Vác Város Önkormányzat Képviselő Testület feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Dr. Csányi László körút – Posta park – Görgey utca – Széchenyi 
utca által határolt területre vonatkozó településrendezési szerződést, jelen 
előterjesztés mellékletét képző tartalommal elfogadja és aláírja. 

Határidő: azonnal                                     
Felelős: mb. főépítész, polgármester 
 
 
 
 
 

Tárgy: Jávorszky Ödön Kórház kiterjesztett területén – telekcsere szd. 
 
 
 

256/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselő 
Testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a telekcsere-szerződést 
elfogadja és aláírja, azzal a tartalommal, hogy a 365/9 hrsz-ú és a 365/14 hrsz-ú 
területek a cserélő felek által ismert, megtekintett, megvizsgált és rögzített műszaki 
tartalommal, teher-, per- és igénymentesen, használati korlátozástól mentes állapotban 
egymással érték- és területarányosan elcserélik. 
 
Határidő: folyamatos                           
Felelős: mb. főépítész, polgármester 
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Tárgy: Vác, 4550/2 hrsz. Ligeti tó – földtulajdonosi haszonbérleti szd.  
 

257/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselő 
Testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác, 4550/2 hrsz-ú 
ingatlanon létesült tó földtulajdonosi haszonbérleti szerződését az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal                       
Felelős: polgármester 
 
 
 

Tárgy: Váci Deákvári Óvoda zárva tartásának engedélyezése 
 

258/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselő 
Testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy jóváhagyja a Váci Deákvári 
Óvoda zárva tartását 2020. december 21. és 2021. január 3. között. 
 
Határidő: azonnal                       
Felelős: intézményvezető 
 
 
 

Tárgy: Váci Női Kézilabda Sportegyesület kérelme tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat tételére 
 

259/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselő 
Testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy hozzájárulását adja a Váci Női 
Kézilabda Sportegyesület (székhely: 2600 Vác, Bán Márton u. 3., elnök: Kis-Máténé 
Kirsner Erika) részére, a 2600 Vác, Bán Márton u. 3. sz. (hrsz.: 1899/22) alatt található 
kivett udvar és sportcsarnok megnevezésű ingatlan (Vác Város Sportcsarnoka) 
területén az Európai Kézilabda Szövetség által előírt 7,5 mm vastag kék-fekete színű 
speciális Gerflor talaj 2021. január 8. és február 21. napja között telepítésre kerüljön, a 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja és megküldi a Sportegyesület részére. 
 
Határidő: azonnal                       
Felelős: polgármester 
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Tárgy: Vác, Káptalan u. 16. fsz. 2/b. sz. alatti lakás bérbeadása 
 
 

260/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselő 
Testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác, Káptalan u. 16. fsz. 2/b. 
sz. alatti, 32 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakást piaci alapon – jelenlegi 
állapotában – bérbeadásra hirdeti 1 év határozott időre. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: folyamatos                     
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 
 
 
 
 

Tárgy: Vác, Káptalan u. 3. sz. alatti helyiségek hasznosítása 
 
 

261/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselő 
Testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy hozzájárul a Vác belterület 
3180/A/30 hrsz-ú, 5 m2 alapterületű raktárhelyiség, valamint a 3180/A/36 hrsz-ú,  
18 m2 alapterületű és 3180/A/37 hrsz-ú 18 m2 alapterületű irodahelyiségek Vác Város   
Önkormányzat Gazdasági Hivatala általi ingyenes használatához 2021. január 1. 
napjától kezdődően, határozatlan időre szóló használati megállapodás alapján. A 
használat célja az értékesítési lehetőség biztosítása kistermelők, őstermelők számára 
(ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét), mint önkormányzati közfeladat ellátása. 
 
Határidő: 2020. december 31.                  
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Vác, Vám u. 10. III/5. sz. alatti lakás bérbeadása 
 

262/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselő 
Testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác, Vám u. 10. III/5. sz. 
alatti, 42 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakást piaci alapon – 
jelenlegi állapotában – bérbeadásra hirdeti 3 év határozott időre. 
A lakásbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: folyamatos                    
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 
 
 

Tárgy: Vác, Zrínyi M. u. 4. II/2. sz. alatti lakás bérbeadása 
 

263/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselő 
Testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác, Zrínyi M. u. 4. II/2. sz. 
alatti, 42 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakást piaci alapon – jelenlegi 
állapotában – bérbeadásra hirdeti 5 év határozott időre. 
A lakásbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: folyamatos                      
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 
 
 

Tárgy: Vác, Horváth M. u. 19. sz. alatti Társasház alapító okiratának módosítása 
 

264/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselő 
Testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy hozzájárul Vác, 2450 hrsz-ú, 
Horváth M. u. 19. sz. alatti társasház alapító okiratának módosításához szervezeti és 
működési szabályzatának elfogadásához az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
és a 2450/A/1 hrsz-ú albetét lakásrésze felett elhelyezkedő, 36,8 m2 alapterületű, a 
2450/A/1 hrsz-ú albetét részét képező padlástér, albetét-tulajdonos általi beépítéséhez, 
annak az albetét lakás-részéhez csatolásához. 
 

Határidő: azonnal                       
Felelős: intézményvezető 
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Tárgy: Kosztyán József – Vác, Tabán utca 28. ajtószám 2. – vételi szándék kérelem  
  

Z-37/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy Kosztyán József kérelmét megismerte és azt nem támogatja.  

 
Határidő: 2020. december 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
Tárgy: Surányi Szilvia – Vác, Tabán utca 28. ajtószám 3. – vételi szándék kérelem  

  
Z-38/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy Surányi Szilvia kérelmét megismerte és azt nem támogatja.  

 
Határidő: 2021. január 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
Tárgy: Lucsánné Juhász Zsuzsanna – Vác, Zöldfa utca 19. fsz. 1. – vételi szándék kérelem  

  
Z-39/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy Lucsánné Juhász Zsuzsanna kérelmét megismerte és elvi hozzájárulását 
adja a Vác Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező, Vác, Zöldfa utca 
19. fsz. 1. szám (hrsz.: 4525/A/16) alatti ingatlan értékesítéséhez. 
Az értékbecslés elkészítése és díja bérlőt terheli. 
Az értékbecslés ismeretében kerül sor az ingatlan értékesítéséről szóló döntésre. 

 
Határidő: 2021. január 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Záborszky Edéné – Vác, Kossuth Lajos utca 13. fsz. 3. – vételi szándék kérelem  

  
Z-40/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy Záborszky Edéné kérelmét megismerte és elvi hozzájárulását adja a Vác 
Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező, Vác, Kossuth Lajos utca 13. 
fsz. 3. szám (hrsz.: 3434/A/3) alatti ingatlan értékesítéséhez. 
Az értékbecslés elkészítése és díja bérlőt terheli. 
Az értékbecslés ismeretében kerül sor az ingatlan értékesítéséről szóló döntésre. 

 

Határidő: 2021. január 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
Tárgy: Konopás Attila – Vác, Március 15. tér 22. I/15. – vételi szándék kérelem  

  
Z-41/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy Konopás Attila kérelmét megismerte és azt nem támogatja.  

 

Határidő: 2021. január 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Szabados Tibor és Szabados-Németh Sarolta – Vác, Március 15. tér 22. fsz. 2. – vételi szándék kérelem  

  
Z-42/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy Szabados Tibor és Szabados – Németh Sarolta kérelmét megismerte és 
azt nem támogatja.  

 

Határidő: 2021. január 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése – Vác, Március 15. tér 19. I/3.  
  

Z-43/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy hozzájárul a 2600 
Vác, Március 15. tér 19. I emelet 3. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez az előterjesztés mellékletét képező 
megállapodásban foglaltak szerinti tartalommal, a Vác, belterület 3544/A/4 hrsz-ú, 
természetben a 2600 Vác, Budapesti főút 35. fsz. 4. szám alatti lakás 3 év határozott 
idejű bérbeadásával egyidejűleg. 
A 2600 Vác, Budapesti főút 35. fsz. 4. szám alatti lakás lakbére a helyi rendeletben 
szabályozottak alapján kerül megállításra azzal, hogy a bérleti szerződés megkötéséig 
bérlőnek igazolnia kell a szociális helyzet alapján biztosított lakbérfizetés feltételeinek 
fennállását (a bérleti díj összege: 6375,-Ft/hó) ennek hiányában a lakás bérbeadására 
piaci alapú bérleti díj (a bérleti díj összege: 12.734,-Ft/hó) megállapításával kerül sor. 

 

Határidő: 2021. január 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 

 
Tárgy: Lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése – Vác, Március 15. tér 19. I/7.  

  
Z-44/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy hozzájárul a 2600 
Vác, Március 15. tér 19. 1. emelet 7. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez az előterjesztés mellékletét képező 
megállapodásban foglaltak szerinti tartalommal, a Vác, belterület 3090/A/2 hrsz-ú, 
természetben a 2600 Vác, Széchenyi utca 8. fsz. 2. szám alatti lakás 3 év határozott 
idejű bérbeadásával egyidejűleg. 
A 2600 Vác, Széchenyi utca 8. fsz. 2. szám alatti lakás lakbére a helyi rendeletben 
szabályozottak alapján kerül megállításra, piaci alapú bérleti díjként (14.637,-Ft/hó). 

 
Határidő: 2021. január 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése – Vác, Március 15. tér 19. ½ /1.  

  
Z-45/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy hozzájárul a 2600 
Vác, Március 15. tér 19. félemelet 1. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez az előterjesztés mellékletét képező 
megállapodásban foglaltak szerinti tartalommal, a Vác, belterület 3470/2/A/5 hrsz-ú, 
természetben a 2600 Vác, József Attila sétány 1. fsz. 5. szám alatti lakás 3 év határozott 
idejű bérbeadásával egyidejűleg. 
A 2600 Vác, József Attila sétány 1. fsz. 5 szám alatti lakás lakbére a helyi rendeletben 
szabályozottak alapján kerül megállításra azzal, hogy a bérleti szerződés megkötéséig 
bérlőknek igazolniuk kell a szociális helyzet alapján biztosított lakbérfizetés 
feltételeinek fennállását (a bérleti díj összege: 9.879, -Ft/hó) ennek hiányában a lakás 
bérbeadására piaci alapú bérleti díj (a bérleti díj összege: 19.758,- Ft/hó) 
megállapításával kerül sor. 

 
Határidő: 2021. január 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 

 
Tárgy: Lakásügy - Takács Istvánné – Vác, Kossuth Lajos utca 8. fsz. 1. – bérleti jogviszony meghosszabbítása 
iránti kérelem  

  
Z-46/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, 
hogy Takács Istvánné részére a Vác, Kossuth Lajos utca 8. fsz. 1. szám alatti (hrsz.: 3219/2) 
1,5 szoba, 47 m2 alapterületű, komfortos lakásra a bérleti jogot 2020. november 1. 
napjától 2023. október 31. napjáig határozott időre biztosítja azzal a feltétellel, hogy a 
lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a Bérlőt terheli. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 

 
Határidő: 2020. december 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Lakásügy - Báthori Andrásné – Vác, Erzsébet utca 13. II/2. – bérleti jogviszony meghosszabbítása 
iránti kérelem  

  
 

Z-47/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, 
hogy Báthori Andrásné részére a Vác, Erzsébet utca 13. 2. emelet 2. szám alatti (hrsz.: 
2743/A/20) 1 szoba, 35 m2 alapterületű, komfortos lakásra a bérleti jogot 2020. 
november 19. napjától 2023. november 18. napjáig határozott időre biztosítja azzal a 
feltétellel, hogy a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a 
Bérlőt terheli. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 

 

Határidő: 2020. december 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 

 
 

Tárgy: Lakásügy - Bokros Jánosné – Vác, Kossuth Lajos tér 6. fsz. 6. – bérleti jogviszony meghosszabbítása 
iránti kérelem  

  
 

Z-48/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, 
hogy Bokros Jánosné részére a Vác, Kossuth Lajos tér 6. fsz. 6. szám alatti (hrsz.: 
3218/A/6) 1 szoba, 37 m2 alapterületű, komfortos lakásra a bérleti jogot 2020. 
november 19. napjától 2023. november 18. napjáig határozott időre biztosítja azzal a 
feltétellel, hogy a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a 
Bérlőt terheli. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 

Határidő: 2020. december 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Lakásügy - Kerezsi Molnár Zsuzsanna – Vác, Március 15. tér 27. fsz. 1. – bérleti jogviszony 
meghosszabbítása iránti kérelem  

  
 

Z-49/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, 
hogy Kerezsi-Molnár Zsuzsanna részére a Vác, Március 15. tér 27. fsz. 1. szám alatti 
(hrsz.: 3099/1) 1 szoba, 41 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra a bérleti jogot piaci 
alapon 2020. december 1. napjától 2023. november 30. napjáig határozott időre 
biztosítja, közjegyzői nyilatkozat bemutatásának feltételével, melynek költsége, 
továbbá a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a Bérlőt 
terheli. 
 (Közjegyzői nyilatkozat: Kerezsi-Molnár Zsuzsanna, Kerezsi Ferenc Károly, Sáray 
Dorina) 
 A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 

 

Határidő: 2020. december 09.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 

 
 

Tárgy: Lakásügy - Sós Erzsébet – Vác, Vám utca 14. IV/2. – bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti 
kérelem  

  
 

Z-50/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, 
hogy Sós Erzsébet részére a Vác, Vám utca 14. 4. emelet 2. szám alatti (hrsz.: 
4526/4/A/25) 1,5 szoba, 42 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra a bérleti jogot 
2020. november 19. napjától 2023. október 18. napjáig határozott időre biztosítja azzal 
a feltétellel, hogy a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a 
Bérlőt terheli. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 

 

Határidő: 2020. december 09.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Lakásügy - Mirkó Gáborné – Vác, Kölcsey Ferenc utca 17. VIII/1. – bérleti jogviszony 
meghosszabbítása iránti kérelem  

  
 

Z-51/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, 
hogy Mirkó Gáborné részére a Vác, Kölcsey Ferenc utca 17. 8. emelet 1. szám alatti (hrsz.: 
4474/20/A/49) 2 szoba, 52 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra a bérleti jogot piaci 
alapú lakbér megfizetéssel 2020. december 1. napjától 2023. november 30. napjáig 
határozott időre biztosítja közjegyzői nyilatkozat bemutatásának feltételével, melynek 
költsége, továbbá a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége 
a Bérlőt terheli. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 

 

Határidő: 2020. december 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 

 
Tárgy: Lakásügy - Korbelné Dian Katalin – Vác, Báthori Miklós utca 16. fsz. 4. – bérleti jogviszony 
meghosszabbítása iránti kérelem  

  
 

Z-52/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, 
hogy Korbelné Dian Katalin részére a Vác, Báthori Miklós utca 16. fsz. 4. szám alatti 
(hrsz.: 3424/A/4) 1 szoba, 43 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra a bérleti jogot 
2020. december 1. napjától 2023. november 30. napjáig határozott időre biztosítja azzal 
a feltétellel, hogy a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a 
Bérlőt terheli. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 

 

Határidő: 2020. december 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Lakásügy - dr. Pásztor Pál és Pásztor Tatyjána – Vác, Erzsébet utca 13. II/1. – bérleti jogviszony 
meghosszabbítása iránti kérelem  

  
 

Z-53/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, 
hogy dr. Pásztor Pál  és Pásztor Tatyjana részére a Vác, Erzsébet utca 13. 2. emelet 1. szám 
alatti (hrsz.: 2743/A/19) 2 szoba, 51 m2 alapterületű, komfortos lakásra a bérleti jogot 
2020. december 1. napjától 2023. november 30. napjáig határozott időre biztosítja azzal 
a feltétellel, hogy a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a 
Bérlőt terheli. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 

 

Határidő: 2020. december 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 
 

Tárgy: Lakásügy - Isztujka Lajos és Isztujka Lajosné – Vác, Budapesti főút 9. fsz. 3. – bérleti jogviszony 
meghosszabbítása iránti kérelem  

  
 

Z-54/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, 
hogy Isztujka Lajos és Isztujka Lajosné részére a Vác, Budapesti főút 9. fsz. 3. szám alatti 
(hrsz.: 3496) 3 szoba, 98 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra a bérleti jogot 2020. 
december 1. napjától 2023. november 30. napjáig határozott időre biztosítja azzal a 
feltétellel, hogy a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a 
Bérlőt terheli. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 

 

Határidő: 2020. december 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Lakásügy - Gács János – Vác, Törökhegyi út 8. I/1. – bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelem  

  
 

Z-55/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, 
hogy Gács János részére a Vác, Törökhegyi út 8. 1. emelet 1. szám alatti (hrsz.: 4213/A/21) 
1 szoba, 36 m2 alapterületű, komfortos lakásra a bérleti jogot 2020. október 1. napjától 
2023. szeptember 30. napjáig határozott időre biztosítja azzal a feltétellel, hogy a lejáró 
mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a Bérlőt terheli. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 

 

Határidő: 2020. december 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 

 
Tárgy: Lakásügy - Simon Sándorné – Vác, Dózsa György út 12. fsz. 3. – bérleti jogviszony meghosszabbítása 
iránti kérelem  

  
 

Z-56/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, 
hogy Simon Sándorné részére a Vác, Dózsa György út 12. fsz. 3. szám alatti (hrsz.: 
2466/A/3) 1 szoba, 41 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra a bérleti jogot piaci 
alapú lakbér megfizetéssel 2021. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig 
határozott időre biztosítja közjegyzői nyilatkozat bemutatásának feltételével, melynek 
költsége, továbbá a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége 
a Bérlőt terheli. 
 A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 

 

Határidő: 2021. január 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Lakásügy - Rácz Andorné – Vác, dr. Csányi László krt. 26. fsz. 1. – bérleti jogviszony 
meghosszabbítása iránti kérelem  

  
 

Z-57/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, 
hogy Rácz Andorné részére a Vác, dr. Csányi László krt. 26. fsz. 1. szám alatti (hrsz.: 
2763/1/A/1) 2 szoba, 47 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra a bérleti jogot 2021. 
január 1. napjától 2023. december 31. napjáig határozott időre biztosítja azzal a 
feltétellel, hogy a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a 
Bérlőt terheli. 

 A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 

Határidő: 2021. január 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 

 
 

Tárgy: Lakásügy - Botos Béla István és Botos Béla Istvánné – Vác, Március 15. tér 22. fsz. 6. – bérleti 
jogviszony meghosszabbítása iránti kérelem  

  
 

Z-58/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, 
hogy Botos Béla István és Botos Béla Istvánné részére a Vác, Március 15. tér 22. fsz. 6. 
szám alatti (hrsz.: 3188/A/6) 1 szoba, 47 m2 alapterületű, komfortos lakásra piaci 
alapon a bérleti jogot 2021. január 1. napjától 2023. december  31. napjáig határozott 
időre biztosítja közjegyzői nyilatkozat bemutatásának feltételével, melynek költsége, 
továbbá a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a Bérlőket 
terheli. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 

 

Határidő: 2021. január 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Lakásügy - dr. Vodicskáné Fazekas Rózsa – Vác, Kertész utca 3. fsz. 2. – bérleti jogviszony 
meghosszabbítása iránti kérelem  

  
 

Z-59/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, 
hogy dr. Vodicskáné Fazekas Rózsa részére a Vác, Kertész utca 3. fsz. 2. szám alatti (hrsz.: 
4216/A/2) 2 szoba, 46 m2 alapterületű, komfortos lakásra a bérleti jogot piaci alapú 
lakbér megfizetéssel 2021. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig határozott 
időre biztosítja közjegyzői nyilatkozat bemutatásának feltételével, melynek költsége, 
továbbá a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a Bérlőt 
terheli. 
(Közjegyzői nyilatkozat: dr. Vodicskáné Fazekas Rózsa, dr. Vodicska Miklós) 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 

 

Határidő: 2021. január 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 

 
Tárgy: Lakásügy - Kosztyán József – Vác, Tabán utca 28. fsz. 2. – bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti 
kérelem  

  
Z-60/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, 
hogy Kosztyán József részére a Vác, Tabán utca 28. fsz. 2. szám alatti (hrsz.: 
2909/2/A/2) 1 szoba, 47 m2 alapterületű, komfortos lakásra a bérleti jogot piaci alapú 
lakbér megfizetéssel 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig határozott 
időre biztosítja közjegyzői nyilatkozat bemutatásának feltételével, melynek költsége, 
továbbá a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a Bérlőt 
terheli. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 

 

Határidő: 2021. január 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Lakásügy - Belák Katalin – Vác, Istenmalmi utca 5. fsz. 3. – bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti 
kérelem  

  
 

Z-61/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, 
hogy Belák Katalin részére a Vác, Istenmalmi utca 5. fsz. 3. szám alatti (hrsz.: 4509/A/40) 
1,5 szoba, 43 m2 alapterületű, komfortos lakásra a bérleti jog folytatását elhunyt bérlő 
édesanyja Csiszár Istvánné jogán határozatlan időre elismeri, azzal a feltétellel, hogy a 
lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a Bérlőt terheli. 

 A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 

Határidő: 2021. január 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 

 
Tárgy: Lakásügy - Puskás Györgyné – Vác, Nagymező utca 7/A II/7. – bérleti jogviszony meghosszabbítása 
iránti kérelem  

  
 

Z-62/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, 
hogy Puskás Györgyi részére a Vác, Nagymező utca 7/A. 2. emelet 7. szám alatti (hrsz.: 
4518/15/A/7) 2 szoba, 49 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra a bérleti jog 
folytatását elhunyt bérlő édesanyja Puskás Györgyné jogán 2021. november 30. napjáig 
elismeri, közjegyzői nyilatkozat bemutatásának feltételével, melynek költsége, továbbá 
a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a Bérlőt terheli. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 

 

Határidő: 2021. január 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Boda Katalin lakásbérleti jogviszony hosszabbítási kérelme  
  
 

Z-63/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Emberi Kapcsolatok Bizottság 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Boda Katalin és családja részére a Vác, 
Külső-Rádi út 23. D/2. fsz. 2. szám alatti 2,5 szobás, 70 m2-es komfortos 
önkormányzati bérlakásra a bérleti jogot piaci alapon 2020. december 1-től 2023. 
november 30-ig biztosítja, a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének 
költsége a bérlőt terheli, továbbá hozzájárul Bazsó Attila (szül.hely.idő: Sahy, 
1969.06.21.; anyja neve: Dóka Ilona) mint Boda Katalin bérlő élettára a lakásbérleti 
szerződésbe bekerüljön, mint „bérlővel együtt lakó” személy, és ide állandó lakcímre 
bejelentkezhessen. 

 

Határidő: azonnal     
Felelős: Műszaki Osztály ov. 
 

 
 

 
Tárgy: Kajtor Róbert lakásbérleti jogviszony hosszabbítási kérelme  

  
 

Z-64/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Emberi Kapcsolatok Bizottság 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Kajtor Róbert és családja részére a Vác, 
Külső-Rádi út 23. É/3. 1/5. szám alatti 2 szobás, 53 m2-es komfortos önkormányzati 
bérlakásra a bérleti jogot szociális alapon 2020. november 1-től 2021. október 31-ig 
biztosítja, a közjegyzői nyilatkozat bemutatásának feltételével, melynek költsége a 
Bérbeadót, továbbá a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének 
költsége a bérlőt terheli. 

 

Határidő: azonnal     
Felelős: Műszaki Osztály ov. 
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Tárgy: Lakáspályázat elbírálása - Külső-Rádi út 23. D/2. 1/5.  
  

Z-75/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület Emberi Kapcsolatok Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 
a Vác, Külső-Rádi út 23. D/2. 1/5. szám alatti 2 szobás, 53 m2 alapterületű, komfortos 
önkormányzati lakás bérleti jogát 1 év határozott időre  
 
1. Lakatos Lajos    pályázó részére biztosítja 
 
2. Pintérné Bartalovics Amanda  pályázó részére 
 
biztosítja, a közjegyzői nyilatkozat bemutatásának feltételével, melynek költsége a 
Bérbeadót terheli, továbbá a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének 
költsége a bérlőt terheli. 
(Közjegyzői nyilatkozat: pályázó és valamennyi nagykorú családtag) 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
Amennyiben az 1. sorszám alatt megjelölt pályázó a lakást nem fogadja el - lakásbérleti 
szerződés nem köttetik - úgy a határozat a 2. sorszám alatt megjelölt pályázóval lép 
érvénybe. 

 

Határidő: kifüggesztés lejárta után      
Felelős: Műszaki Osztály  
 

 
 

Tárgy: Vác Piac Kft. ügyvezetőjének megbízása 
  

Z-65/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy támogatja a Vác Piac 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2600 Vác, Káptalan utca 3., Cg.: 13-09-
073958, adószáma: 12090060-2-13) taggyűlése előtt Kazár Hajnalka ügyvezető vezető 
tisztségviselői és munkavállalói jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetését, 1.510 eFt távolléti díj megfizetése mellett 2020. december 31. napjával, 
továbbá támogatja, hogy Kazár Hajnalka 2021. január 1. napjától 2022. december 31. 
napjáig határozott időtartamra a Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
ügyvezetői feladatait megbízási jogviszony keretében, ingyenesen lássa el. 
 
Határidő: 2020. december 31.                                            
Felelős: polgármester 
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Tárgy: Vác Piac Kft. létesítő okirat módosítása 
  

Z-66/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy javasolja a Vác Piac 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2600 Vác, Káptalan utca 3., Cg.: 13-09-
073958, adószáma: 12090060-2-13) taggyűlésének, hogy a Társaság létesítő okiratának 
módosítását az ügyvezető személyének változása tekintetében indítsa el a 
cégbíróságnál. 

 

Határidő: 2020. december 31.                                            
Felelős: polgármester; ügyvezető 
 
 

Tárgy: Vác Piac Kft. taggyűlésen történő részt vétel  
  

Z-67/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy felhatalmazza Ferjancsics 
László társadalmi megbízatású alpolgármestert, hogy képviselje a Vác Piac 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2600 Vác, Káptalan utca 3., Cg.: 13-09-
073958, adószáma: 12090060-2-13) 2020. december 16. napján (határozatképtelenség 
esetén 17. napján) tartandó taggyűlésén.  

 

Határidő: folyamatos                                            
Felelős: polgármester 
 
 

Tárgy: Vásár üzemeltetése 
  

Z-68/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 2021. január 1. napjától az 
országos állat- és kirakódóvásár, búcsúvásár és állatpiac üzemeltetését a Vác Város 
Önkormányzat Gazdasági Hivatala látja el. 
 
Határidő: folyamatos                                            
Felelős: polgármester 
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Tárgy: Váci Piac Kft. FB tiszteletdíj módosítása 
  

Z-69/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy támogatja a Vác Piac 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  (székhelye: 2600 Vác, Káptalan utca 3., Cg.: 13-
09-073958, adószáma: 12090060-2-13) taggyűlésén a felügyelőbizottság tagjai és elnöke 
megbízási szerződésének közös megegyezéssel történő módosítását, mely szerint a 
felügyelőbizottság tagjainak, valamint elnökének havi tiszteletdíja 0,- forint összegben 
kerüljön megállapításra 2021. január 1. napjától. 
 
Határidő: 2021. január 1.                                                    
Felelős: polgármester; ügyvezető 
 
 

Tárgy: „Vác Város Közművelődését segítő munkáért” kitüntető cím odaítélése 
  

Z-70/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 2020. évben a 
„Közművelődést segítő munkáért” kitüntető címet és a vele járó pénzbeli 
elismerést Kövesdi Krisztina részére adományozza. 
 
Határidő: azonnal                                                    
Felelős: polgármester 
 
 

Tárgy: „Vác Város Művelődéséért” kitüntető cím odaítélése 
  

Z-71/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 2020. évben a  
„Vác Város Művelődéséért” kitüntető címet és a vele járó pénzbeli elismerést 
Laczi Sarolta részére adományozza. 
 
Határidő: azonnal                                                    
Felelős: polgármester 
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Tárgy: „Vác Város Művészeti díja” kitüntető cím odaítélése 
 

Z-72/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 2020. évben a  
„Vác Város Művészeti díja” kitüntető címet és a vele járó pénzbeli elismerést 
Katáng zenekar részére adományozza. 
 
Határidő: azonnal                                                    
Felelős: polgármester 
 

 
Tárgy: Fellebbezés kérelem visszautasítása ápolási támogatás ügyében 

  
Z-73/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Varga Judit Ilona 2600 Vác, 
Földváry tér 13. IV/3. sz. alatti lakos ápolási támogatás megszüntetése iránt benyújtott 
fellebbezési kérelmét visszautasítja, a mellékelt végzés alapján. 
 
Határidő: azonnal                                                    
Felelős: polgármester 
 

 
Tárgy: Z-26/2020.(V.06.) sz. határozat visszavonása 

  
Z-74/2020.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Tamás Rezsőné 2600 Vác, 
Újhegyi út 12. sz. alatti lakos ápolási támogatás ügyében hozott Z-26/2020.(V.06.) sz. 
polgármesteri határozatát, valamint az az alapján meghozott 5/246-10/2020. sz. 
határozatát visszavonja a mellékelt határozat szerint. 
 
Határidő: azonnal                                                    
Felelős: polgármester; Igazgatási és Szociális Ov. 
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A határozatok Vác város honlapján, a Váci Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint 
Jegyzői Kabinetének 105. sz. irodájában is megtekinthetők. 
 
 
 
 
 
Vác, 2020. december 15. 
 

 
 
 
 
 
dr. Zsidel Szilvia s.k. 

   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kifüggesztve: 2020. december 15.-én 
Levéve: 2021. január 15.-én 

 


