
H I R D E T M É N Y 
 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. §-a alapján az 
alábbi tájékoztatást adom: 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 26.-i ülésén az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
 
 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – szeptember hónap 
  

291/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 247/2019, 248/2019, 
249/2019, 250/2019, 251/2019, 252/2019, 254/2019, 257/2019, 258/2019, 262/2019, 
268/2019, 271/2019, 272/2019, Z-35/2019, Z-41/2019,  
Z-42/2019. számú határidejű határozatokról szóló jelentést. 
 
Határidő: azonnal                 Felelős: polgármester 
Tárgy: Beszámoló a váci nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi munkájáról 
  
 
 

292/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Görög Nemzetiségi 
Önkormányzat, a Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Váci Román 
Nemzetiségi Önkormányzat, a Váci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, a Váci 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Váci Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzat 2019. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal                 Felelős: polgármester 
 
 
Tárgy: Nemzetiségi önkormányaztok együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata 
 
 

293/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a következő nemzetiségi 
önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások melléklet szerinti szövegét 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására: 

- Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
- Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat 
- Váci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
- Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
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- Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 
- Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat 

 
Határidő: 2019. nov. 27.                Felelős: polgármester 
 
 
Tárgy: Madách Imre Művelődési Központ igazgatójának megválasztása 
  
 

294/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Madách Imre Művelődési 
Központ vezetői álláshelyére benyújtott pályázatot, meghallgatta a pályázót, és úgy dönt, 
hogy Laczi Saroltát nevezi ki a Madách Imre Művelődési Központ vezetői 
álláshelyére 5 év időtartamra, 2020. január 01.-től - 2025. december 31-ig. 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992.(XI. 20.) Korm.rendelet az irányadók. A vezetői pótléka a 
pótlékalap 225 %-ban kerül megállapításra. 

Felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére, továbbá 
felhatalmazza, hogy a Magyar Államkincstár felé a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: azonnal                Felelős: polgármester; 
              Jogi Osztály 
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. augusztus havi beszámolója 
 
 

295/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Váci 
Városfejlesztő Kft. és a Kft-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági 
társaságok 2019. augusztus havi beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal                Felelős: VV Kft. ügyvez. ig. 
 
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. szeptember havi beszámolója 
 
  

296/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Váci 
Városfejlesztő Kft. és a Kft-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági 
társaságok 2019. szeptember havi beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal                Felelős: VV Kft. ügyvez. ig. 
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Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. létesítő okirat módosítása 
 
 

297/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, – tekintettel arra, hogy a 
Képviselő-testület 285/2019.(XI.05.) sz. Kt. határozatával döntött a Váci Városfejlesztő 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról és új 
felügyelőbizottsági tagok választásáról – hogy a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
létesítő okiratot elfogadja és felhatalmazza Matkovich Ilona polgármestert, hogy az 
egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot aláírja. 
 
Határidő: azonnal                Felelős: VV Kft. ügyvez. ig. 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Váci Távhő Kft. létesítő okirat módosítása 
 
  

298/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, – tekintettel arra, hogy a 
Képviselő-testület 285/2019.(XI.05.) sz. Kt. határozatával döntött a Váci 
Távhőszolgáltatási Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról és új 
felügyelőbizottsági tagok választásáról – hogy a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
létesítő okiratot elfogadja és felhatalmazza Matkovich Ilona polgármestert, hogy az 
egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot aláírja. 
 
Határidő: azonnal            Felelős: Váci Távhő Kft. ügyvez. ig. 
 
 
Tárgy: Váci Hulladékgazdálkodási Kft. létesítő okirat módosítása 
 
  

299/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, – tekintettel arra, hogy a 
Képviselő-testület 285/2019.(XI.05.) sz. Kt. határozatával döntött a Váci 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról és új 
felügyelőbizottsági tagok választásáról – hogy a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
létesítő okiratot elfogadja és felhatalmazza Matkovich Ilona polgármestert, hogy az 
egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot aláírja.  
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Határidő: azonnal          Felelős: Váci Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvez. ig. 
 
 
Tárgy: ÉPMET Kft. végelszámolás elrendelése, létesítő okirat módosítása 
 
 

300/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Észak-Pest Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cg: 13-09-180992, székhelye: 
2600 Vác, Köztársaság út 34.) 
 

jogutód nélküli megszűnését, végelszámolását rendelei el. 
 

A végelszámolás kezdő időpontja:  
2019. december 31. 
 

2019. december hó 31. napjától kezdődően végelszámolónak megválasztja:  
Zábó Edinát. 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, – tekintettel arra, hogy a 
Képviselő-testület 285/2019.(XI.05.) sz. Kt. határozatával már döntött az Észak-Pest 
Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági 
tagjainak visszahívásáról és új felügyelőbizottsági tagok választásáról – hogy a változásokkal 
egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot elfogadja és felhatalmazza Matkovich Ilona 
polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot aláírja. 
 
Határidő: azonnal             Felelős: ÉPMET Kft. ügyvez. ig. 
 
 
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. kérelme térítésmentes teremhasználat iránt 
 
  

301/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Váci Városfejlesztő Kft. 
kérelmét és hozzájárul a Váci Városfejlesztő Kft. térítésmentes teremhasználatához a 
Sportcsarnok VIP termére vonatkozóan, 2019. december 01.-től 2020. december 31-ig 
időtartamra a VEKOP-8.5.2-17-2018-00002 projekt keretében lebonyolítandó képzések 
céljára. 
 
Határidő: azonnal                Felelős: VV Kft. ügyvez. ig. 
 
 
Tárgy: Vác, Március 15. tér 17. fsz. 2. sz. ingatlan ingyenes használatba adása iránti kérelem 
 
  

302/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 
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Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 254/2019.(IX.19.) sz. hozott határozatát 
visszavonja. 
 
Határidő: azonnal           Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 
 
Tárgy: Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 11. sz. alatti ingatlan értékesítése 
 
  

303/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vác Város Önkormányzatának 1/1 arányú 
tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban 3192/A/11 helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott, természetben 2600 Vác, Március 15. tér 16-18. fszt. 11. szám alatt található, 
40 m2 nagyságú (a társasházi alapító okirat szerint a közös tulajdonból az Ingatlanhoz 
tartozó 308/10000 tulajdoni hányaddal), üzlethelyiség megnevezésű (az alapító okirat 
szerint hozzá tartozó 2,20 m2 alapterületű pincehelyiséggel) Ingatlan értékesítésére kiírt 
pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja és a pályázati eljárás nyertesének Évinger 
Ferenc Lászlónét, második helyezettnek pedig a Kereszténydemokrata Néppártot 
nyilvánítja ki, továbbá felhatalmazza Matkovich Ilona Polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására – a pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint – akként, hogy az 
adásvételi szerződés Évinger Ferenc Lászlóné vevővel kerüljön megkötésre 
12.721.666,-Ft, azaz tizenkétmillió-hétszázhuszonegyezer-hatszázhatvanat forint 
vételár mellett azzal, hogy amennyiben az adásvételi szerződés megkötése az 
eredményhirdetéstől számított 30 napon belül a vevőnek felróható okból meghiúsul, 
úgy az adásvételi szerződést a Kereszténydemokrata Néppárt kötheti meg 
12.621.666,-Ft, azaz tizenkétmillió-hatszázhuszonegyezer-hatszázhatvanhat forint 
vételár mellett.  
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) j pontja szerint ezen ingatlan 
értékesítés mentes az adó alól. 
 
Határidő: azonnal           Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 
 
Tárgy: Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 12. sz. alatti ingatlan értékesítése 
 
  

304/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vác Város Önkormányzatának 1/1 arányú 
tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban 3192/A/12 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 
természetben 2600 Vác, Március 15. tér 16-18. fszt. 12. szám alatt található, 50 m2 nagyságú (a 
társasházi alapító okirat szerint a közös tulajdonból az Ingatlanhoz tartozó 390/10000 tulajdoni 
hányaddal), üzlethelyiség megnevezésű (az alapító okirat szerint hozzá tartozó 2,20 m2 
alapterületű pincehelyiséggel) Ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárást eredményesnek 
nyilvánítja és a pályázati eljárás nyertesének Évinger Ferenc Lászlónét, második 
helyezettnek pedig a Kereszténydemokrata Néppártot nyilvánítja ki, továbbá felhatalmazza 
Matkovich Ilona Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására – a pályázati kiírásban 
meghatározott feltételek szerint – akként, hogy az adásvételi szerződés Évinger Ferenc 
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Lászlóné vevővel kerüljön megkötésre 15.525.095,-Ft, azaz tizenötmillió-
ötszázszázhuszonötezer-kilencvenöt forint vételár mellett azzal, hogy amennyiben az 
adásvételi szerződés megkötése az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül a 
vevőnek felróható okból meghiúsul, úgy az adásvételi szerződést a Kereszténydemokrata 
Néppárt kötheti meg, 15.425.095,-Ft, azaz tizenötmillió-négyszázszázhuszonötezer-
kilencvenöt forint vételár mellett.  
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) j pontja szerint ezen ingatlan 
értékesítés mentes az adó alól. 
 
Határidő: azonnal           Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 
 
Tárgy: Likviditási jelentés 
 
  
 

305/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat likviditási helyzetéről 
szóló jelentést elfogadja. 
 
Határidő: azonnal             Felelős: Pénzügyi és Adó Ov. 
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Tárgy: Beszámoló a 2019. évi I-III. negyedévi gazdálkodásról 
 
 

306/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. I-III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 
 
 
Határidő: azonnal            Felelős: Matkovich Ilona polgármester 
 
 
Tárgy: 2020. évi költségvetési koncepció 
 
 
 

307/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020. évi önkormányzati 
költségvetés a koncepcióban foglaltak és a vonatkozó, az Országgyűlés által elfogadott 
jogszabályok alapján készüljön el. 
 
Határidő: folyamatos, ill.               Felelős: polgármester; 
    2020. évi költségvetés előterjesztése      jegyző 
 
Tárgy: Folyószámla hitelkeret szerződés  
 

308/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től történő 
folyószámlahitel felvételéről dönt: 
A folyószámlahitel futamideje 2020. január 2-től 2020. december 22-ig tart, a rendelkezésre 
tartott összeg legfeljebb 800.000.000 Ft. 
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául – figyelembe véve a mindenkor hatályos 
államháztartási jogszabályokat – a Képviselő-testület felajánlja az Önkormányzat központi 
támogatását és saját bevételeit. 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés 
időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő évében – a felhalmozási és tőke jellegű 
kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési 
előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a 
Pénzügyi és Adó Osztály vezetőjét arra, hogy a folyószámla-hitelre vonatkozóan az OTP 
Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételiben megállapodjon, a szerződést aláírja az 
Önkormányzat képviseletében.  
 
Határidő: 2019. XII. 31.            Felelős: polgármester; 
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          Pénzügyi és Adó Ov. 
Tárgy: Sportcsarnok Támogatási Szerződés lemondás  
 

309/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a multifunkcionális 

sport- és rendezvénycsarnok megépítésére vonatkozó 1915/2017.(XII.7.) Korm. 
határozatban foglalt támogatásról lemond, és a kapcsolódó SBF/137/2018-
NFM_SZERZ. iktatószámon 2018. március 29.-én kötött támogatási szerződés 
megszüntetését kezdeményezi. 

 
2.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kormányt, hogy a 

1915/2017.(XII.7.) Korm. határozatban foglalt támogatási összeget más pályázati 
forrásból biztosítsa Vác Város Önkormányzatának, annak érdekében, hogy az 
alábbi beruházások megvalósulhassanak: 

- az Iskolaváros központjának számító Bocskai téren park kialakítása, 
- az Iskolavárosban tornaterem/tornacsarnok létesítése; 
- 2-es főút – Iskolaváros csomópont átalakítása; 
- városi sportcsarnok felújítása, energetikai korszerűsítése; 
- parkoló kapacitás bővítése; 
- szabadtéri többcélú atlétikai és sportpálya kialakítása (kézilabda, kispályás foci, 

streetball, kosárlabda, röplabda, futópálya); 
- Vác Város Strandfürdő felújítása; 
- Madách Imre Művelődési Központ felújítása. 

 
Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 
 
Tárgy: Behajtási engedélyek díjainak felülvizsgálata 
 

310/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2020. évre vonatkozóan a 
behajtási engedélyek díjtételeit nem változtatja meg.  
 
Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 
 
Tárgy: Váci Dunakanyar Színház Kft. alapító okirat módosítása 
 

311/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váci Dunakanyar Színház 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását és az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a polgármestert az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, valamint a bírósági változásbejelentési eljárás 
során felmerülő, technikai módosítást érintő okiratok aláírására azzal, hogy elfogadja 
Kászonyi Károly felügyelőbizottsági tag lemondását és helyére Schenk Lajost választja a 
társaság felügyelő bizottsági tagjának 2019. november 26.-tól 2024. november 5.-ig.  
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Határidő: azonnal     Felelős: polgármester;  Kis Domonkos Márk igazgató 
Tárgy: Váci Dunakanyar Színház Kft. Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata 
 

312/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Váci Dunakanyar Színház 

Kft.  igazgatóját, hogy a gazdasági eseményekről minden hónapban írásban 
számoljon be a Felügyelő Bizottságnak, és erről az éves mérlegbeszámoló 
elfogadásakor tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 
Határidő: folyamatos    Felelős: Kis Domonkos Márk igazgató 
 

2.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Váci Dunakanyar Színház 
Kft. ügyvezetőjét, hogy a cég Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatát dolgozza 
át. A beszerzésekről és közbeszerzésekről döntő 3 fős munkacsoportok 
alakuljanak, melynek tagja az ügyvezető, az általános helyettesként megjelölt 
főállású alpolgármester és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke.  

 
Határidő: decemberi rendes Kt. ülés   Felelős: Kis Domonkos Márk igazgató 
 
Tárgy: Vác és Környéke TDM Kft. SZMSZ módosítása 
  

313/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 
jelen előterjesztés mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását és azt 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal             Felelős: polgármester; 
           ügyvezető igazgató 
Tárgy: Vác és Környéke TDM Kft. Társasági Szerződésének módosítása 
  

314/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 
jelen előterjesztés mellékletét képező Társasági Szerződés módosítását és azt elfogadja. 
 
Határidő: azonnal             Felelős: polgármester; 
           ügyvezető igazgató 
Tárgy: 2019. évi munkaterv módosítása 
  

315/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2019. évi munkatervét a melléklet szerinti tartalommal módosítja. 
 
Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 
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Tárgy: Elővásárlási jog a 1829/38 hrsz-ú ingatlanon 
 
 

316/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vác belterület 1829/38 hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozó, a Vác Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 30/2017.(XI.24.) sz. 
önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete szerint elrendelt elővásárlási jogát jelen adásvételi 
eljárásba nem érvényesíti. 
 
Határidő: azonnal              Felelős: mb. főépítész 
 

 
Tárgy: Településrendezési eszközök módosításának indítása településrendezési szerződések keretében 
  
 

317/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete befogadja a „Vác Város 

30/2017.(XI.24.) önk. rendelet a Helyi Építési Szabályzatának módosítása a 
4397/1 hrsz. területre vonatkozó” telepítési tanulmányát és beépítési tervét, 
melyet Tölgyesi Diána készített 2019. augusztusában.  

 
2.) Vác Város Önkormányazt Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a  

4397/1 hrsz. területre vonatkozó településrendezési szerződés véglegesítésére és 
a Képviselő-testület elé beterjesztésre. 

 
Határidő: azonnal             Felelős: polgármester; 
           főépítész 
 
Tárgy: Településrendezési eszközök módosításának indítása településrendezési szerződések keretében 
  
 
 

318/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete befogadja a „Vác Város 

30/2017.(XI.24.) önk. rendelet a Helyi Építési Szabályzatának módosítása a 
22603/1 hrsz. területre vonatkozó” telepítési tanulmányát és beépítési tervét, 
melyet Mindszenti-Varga Endre készített 2019. augusztusában.  

 
2.) Vác Város Önkormányazt Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a  

22603/1 hrsz. területre vonatkozó településrendezési szerződés véglegesítésére 
és a Képviselő-testület elé beterjesztésre. 

 
Határidő: azonnal             Felelős: polgármester; 
           főépítész 
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Tárgy: Településrendezési eszközök módosításának indítása településrendezési szerződések keretében 
  
 

319/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete befogadja a „Vác Város 

30/2017.(XI.24.) önk. rendelet a Helyi Építési Szabályzatának módosítása a 
0360/41-42-43 hrsz. területre vonatkozó” telepítési tanulmányát és beépítési 
tervét, melyet Tölgyesi Diána készített 2019. augusztusában.  

 
2.) Vác Város Önkormányazt Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a  

0360/41-42-43 hrsz. területre vonatkozó településrendezési szerződés 
véglegesítésére és a Képviselő-testület elé beterjesztésre. 

 
Határidő: azonnal             Felelős: polgármester; 
           főépítész 
 
Tárgy: Vác, 4256 hrsz-ú, Rádi útból 24 m2 értékesítése a Duna Kft. részére 
  
 

320/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Duna Erdő Kft. kérelmét, és 
úgy dönt, hogy nem értékesít a váci 4256 hrsz-ú ingatlanból 24 m2 földterületet. 
 
 
Határidő: azonnal              Felelős: Műszaki Ov. 
 
 
Tárgy: 232/2019. sz. határozat visszavonása 
  

321/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 232/2019.(VII.11.) sz. 
Képviselő-testületi határozatot. 
 
Határidő: azonnal              Felelős: Műszaki Ov. 
            
 
Tárgy: Vác déli területen 7009/20, 7009/48 és 7001/4 hrsz-ú területek önkormányzati tulajdonba vétele 
  

322/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem hagyja jóvá a váci 7009/20, 7009/48 
és 7001/4 hrsz-ú földterületek – természetben a Vác Déli területen lévő utak – ingyenes 
ajándékozás keretében történő átvételét.  
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Határidő: folyamatos              Felelős: Műszaki Ov. 
Tárgy: dr. Matiny Ádám fogorvos kérelme 
  
 

323/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja dr. Matiny Ádám fogorvos azon 
szándékát, hogy a IV. sz. 2600 Vác, Deákvári főtér 29. sz. alatti fogorvosi körzet 
betegellátását az Elitdent Fogászati Kft-n belül lássa el, továbbá felhatalmazza a 
polgármestert a melléklet szerinti „Feladat-ellátási szerződés megkötésére irányuló 
előszerződés”, valamint a korábbi „Feladat-ellátási szerződés” közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére vonatkozó szerződések aláírására. 
 
Határidő: azonnal                     Felelős: polgármester; 
        Intézményfelügyeleti és Humán Ov. 
            
Tárgy: SZSZH iskola-egészségügyi szolgálat körzeteinek módosítása 
  
 

324/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékelt táblázat szerint 
elfogadja 2019. december 01-től az iskolaorvosi körzetmódosítást, illetve 2020. január 01-
től az iskolavédőnői körzetmódosítást. 
 
Határidő: azonnal                     Felelős: polgármester; 
       Intézményfelügyeleti és Humán Ov. 
            
Tárgy: Vác Alsóvárosi Óvoda kérelme  
 
 

325/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelmet megtárgyalta és a Váci Alsóvárosi 
Óvoda részére, a XXI. Óvodai Sportfesztivál idejére (7-12 óra között) térítésmentesen 
biztosítja a Sportcsarnokot. 
 
Határidő: azonnal                     Felelős: Intézményfelügyeleti és Humán Ov. 
  
Tárgy: Katona Lajos Városi Könyvtár állományellenőrzése 
 

326/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Katona Lajos Városi Könyvtár 2019. évi 
állományellenőrzését megtárgyalta és elfogadja. 
 
Határidő: azonnal                     Felelős: Intézményfelügyeleti és Humán Ov. 
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Tárgy: „Vác Város Sportjáért” kitüntető cím adományozása 
  
 

Z-43/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vác Város Sportjáért kitüntető címmel 
jutalmazza az alábbi sportolókat: 
 

Makrai Sárát, Varsányi Rékát és Rapcsák Károly mesteredzőt. 
 
 
Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
 
 

Tárgy: Fellebbezés a 66/2572-1/2019. 09.12. sz. határozat ellen 
  

Z-44/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Barna János (2600 Vác, Mikszáth K. u. 
8.) közigazgatási bírság elengedése iránt benyújtott fellebbezését elutasítja, a mellékelt 
alakszerű határozatban leírtak alapján. 
 
Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
 
 

Tárgy: Fellebbezés a 66/2695-1/2019.09.26. sz. határozat ellen 
  

Z-45/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Petyerák Gábor (2600 Vác, Damjanich 
tér 7. IV/5. sz. alatti lakos) közigazgatási bírság elengedése iránt benyújtott 
fellebbezését elutasítja, a mellékelt alakszerű határozatban leírtak alapján. 
 
Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
 

Tárgy: Településképi bírság elleni fellebbezés – Központi Gyógyszertár közterületi fényreklám leszerelése 
  

Z-46/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Központi Gyógyszertár elé 
kihelyezett villogó logó leszerelésére vonatkozó 500.000,- Ft-os településképi bírság 
elengedése iránt benyújtott fellebbezést elutasítja, a mellékelt alakszerű határozatban 
leírtak alapján. 
 
Határidő: azonnal     Felelős: mb. főépítész; 
          Közterület-Felügyelet; 

  polgármester 
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Tárgy: Településképi bírság elleni fellebbezés – Köztársaság út 1-3-5. Irgalmasrendi Kórház pengefalainak 
állagmegóvása 

  
Z-47/2019.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Betegápoló Irgalmas Rend Március 
15. tér felőli pengefalainak teljes felületének építési hálóval történő szakszerű 
letakarására vonatkozó kötelezésének eleget tett, ezért a Betegápoló Irgalmas Rend 
által 2019. X. 22.-én benyújtott fellebbezésnek helyt adva, a Vác Város Polgármestere 
9/159-5/2019. sz. határozatát megsemmisíti a mellékelt alakszerű határozatban 
foglaltak alapján. 
 
Határidő: folyamatos       Felelős: polgármester; 

      mb. főépítész 
 

 
A határozatok Vác város honlapján is megtekinthetők. 
 
Vác, 2019. november 27. 
 
 
 

dr. Grmela Judit s.k. 
  aljegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kifüggesztve: 2019. november 27.-én 
Levéve: 2019. december 27.-én 


