
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 2017. február 23.-i ülésén az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
 

19/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 266/2016, 
4/2017, 5/2017, 6/2017, 8/2017, 10/2017, 12/2017, 15/2017, 17/2017. 
számú lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést. 

 
Határidő: azonnal                       Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Jelentés a képviselők, bizottsági tagok ülésről történő távolmaradásáról 

 
20/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzat 33. §-a szerinti igazolatlan hiányzások miatt egy hónap időtartamra 
25 %-kal nem csökkenti Buchwald Imre külső bizottsági tag alapdíját. 
 

Határidő: azonnal                      Felelős: jegyző 

 
 
Tárgy: VV Kft. december havi beszámolója 
 

 
21/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Váci 
Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2016. december havi beszámolóját. 

 
Határidő: azonnal                      Felelős: VV Kft. ügyvez. ig. 

 
 
 
 



Tárgy: Elismert vállalatcsoport alapító okiratának módosítása 
 

22/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 3:61.§ (1) b) pontjában foglaltak alapján úgy határoz, hogy: 
 

Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg: 13-09-
130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.,) mint elismert 
vállalatcsoport uralkodó tagja, valamint a  

 

Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg:13-09-072931., székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 
9.,) mint ellenőrzött tag, 
Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg:13-09-160257., székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9.,) mint 
ellenőrzött tag, 
Váci Városimázs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cg: 13-
09-063279., székhelye: 2600 Vác, Kossuth u. 21.,) mint ellenőrzött tag, 
Váci Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (13-09-
119906,székhelye: 2600 Vác, Bán Márton utca 3.,) mint ellenőrzött tag, 

 

Részvételével létrehozott elismert vállalatcsoportot 2017. március hó 1. 
napjával megszünteti. 

 
Továbbá a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
a Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság, a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság változásokkal egységes szerkezetbe szerkesztett alapító okiratát 
elfogadja. 

  
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 
 

2.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Pest Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cg: 13-09-
180992, székhely: 2600 Vác, Köztársaság út 34.) változásokkal egységes 
szerkezetbe szerkesztett alapító okiratát elfogadja. 

 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 
 

3.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Távhőszolgáltatási 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg:13-09-072931., 
székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9.,) vezető tisztségviselőjének 2017. március hó 1. 
nappal történő lemondását elfogadja. 



Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetőjének  a Ptk. 3:22.§ (2) bekezdése alapján a Váci 
Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg: 13-09-
130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34., statisztikai számjele: 
14867361-4110-113-13, adószáma: 14867361-2-13,) választja meg   2017. 
március hó 1. naptól kezdődően határozatlan időtartamra. 

 

A Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
2017. március hó 1. naptól kezdődően határozatlan időtartamra Völgyesi 
Viktort jelöli ki olyan személyként, aki a vezető tisztségviselői feladatokat 
a nevében ellátja. 

 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 
4.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cg:13-09-160257., székhelye: 
2600 Vác, Zrínyi u. 9.,) vezető tisztségviselőjének 2017. március  hó 1. nappal 
történő lemondását elfogadja. 
Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjének a Ptk. 3:22.§ (2) bekezdése alapján a Váci Városfejlesztő 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg: 13-09-130719, székhelye: 
2600 Vác, Köztársaság út 34., statisztikai számjele: 14867361-4110-113-13, 
adószáma: 14867361-2-13,) választja meg 2017. március hó 1. naptól 
kezdődően határozatlan időtartamra.  
 

A Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
2017. március hó 1. naptól kezdődően határozatlan időtartamra Jászai 
Pétert jelöli ki olyan személyként, aki a vezető tisztségviselői feladatokat 
a nevében ellátja. 

 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Lomtalanítás során összegyűjtött hulladék ideiglenes helyszínének kijelölése 
 

 
23/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi lomtalanítás során a 
háztartások által kihelyezett és onnan összegyűjtött lomhulladék ideiglenes 
tárolási helyszínének a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Vác,Deákvári fasor 2. sz. alatti telephelyét jelöli meg, továbbá felszólítja a Váci 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t, hogy a hulladék elszállításáig az 
ideiglenes depóniát őriztesse, majd annak felszámolása után a területet hozza 
eredeti állapotába.  

 
Határidő: azonnal                     Felelős: Jászai Péter ügyvez. ig. 



Tárgy: Vác, zártkert 20085 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék 
 

24/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vác, zártkert 
20085 hrsz-ú, 1102 m2 nagyságú, kert megnevezésű ingatlant 264.000,- Ft, azaz 
kettőszázhatvannégyezer forint vételáron, (az általános forgalmi adóról szóló 
szóló 2007. évi CXXVII. Tv. 86. § (1) k. pontja alapján jelen 
ingatlanértékesítés menetes az általános forgalmi alól) Mladek Ferencné Vác, 
Tabán u. 15. sz. alatti lakos részére értékesíti azzal, hogy a kimérés, kitűzés a 
vevő feladata és költsége. 
 
Határidő: folyamatos           Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Vác, külterület 070/9 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék 
 

25/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vác Város Képviselő-testület 
úgy dönt, hogy a Vác, 070/9 hrsz-ú, 2357 m2 nagyságú, szántó megnevezésű 
ingatlant 270.000,- Ft, azaz kettőszázhetvenezer forint vételáron (az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Tv. 86. § (1) k. pontja alapján jelen 
ingatlanértékesítés mentes az általános forgalmi adó alól) Maka István 2600 
Vác, Mályva u. 11. sz. alatti lakos részére értékesíti azzal, hogy a kimérés, 
kitűzés vevő feladata és költsége. 

 
Határidő: folyamatos           Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Vác, külterület 070/10, 070/11, 070/15 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi szándék 

 
26/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vác, külterület 
070/10 hrsz-ú, 2552 m2 nagyságú, szántó megnevezésű ingatlant 300.000,- Ft, 
azaz háromszázezer forint vételáron, a 070/11 hrsz6-ú, 4453 m2 nagyságú, 
szántó megnevezésű ingatlant 570.000,- Ft, azaz ötszázhetvenezer forint 
vételáron és a 070/15 hrsz-ú, 622 m2 nagyságú, gyümölcsös megnevezésű 
ingatlant 150.000,- Ft, azaz Százötvenezer forint vételáron, (az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Tv. 86. § (1) k. pontja alapján jelen 
ingatlanértékesítések mentesek az általános forgalmi adó alól) Maka István 
2600 Vác, Mályva u. 11. sz. alatti lakos részére értékesíti azzal, hogy a kimérés, 
kitűzés vevő feladata és költsége.  

 
Határidő: folyamatos      Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 



Tárgy: Zrínyi u. 9. irodahelyiség térítésmentes használata – VV Kft. társasházkezelő részleg 
 

27/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váci Városfejlesztő Kft. 
Társasházi részlegvezetőjének kérelmét, mely szerint az önkormányzati 
tulajdonú, Vác, Zrínyi u. 9. sz. alatti, 2707/1/A/25 hrsz-ú, 35 m2 alapterületű 
irodahelyiséget térítésmentesen használhassa, támogatja. 

 
Határidő: 2017. március 1.   Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 
 
Tárgy: Zrínyi u. 9. sz. alatti irodahelyiség térítésmentes használata – parkolási részleg 

 
 
 

28/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váci 
Városfejlesztő Kft. Társasházi részlegvezetőjének kérelmét, mely szerint az 
önkormányzati tulajdonú, alábbi ingatlanokat: 
- Vác, Zrínyi u. 9. sz. alatti, 2707/1/A/29 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, 

30 m2 alapterületű, irodahelyiséget; 
- Vác, Zrínyi u. 9. sz. alatti, 2707/1/A/30 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, 

39 m2 alapterületű, irodahelyiséget térítésmentesen használhassa, 
támogatja. 

 
Határidő: 2017. március 1.  Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 
 
Tárgy: Vác, Ulrich K. köz 3. fsz.1. sz. alatti ingatlan értékesítésre jelölése 

 
 
 

29/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vác Város 
Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő Vác, Ulrich Károly köz 3. 
fsz. 1. sz. alatt található, 94 m2 alapterületű, 5414/1/A/1 hrsz-ú lakás 
megnevezésű ingatlan 430/1000 tulajdoni hányadát (a továbbiakban: Ingatlan) 
értékesítésre jelöli nyílt pályáztatással 4.500.000,- Ft induló vételáron, 50.000,- 
Ft pályázati biztosíték meghatározásával. 

 
Határidő: folyamatos              Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 



 
Tárgy: Likviditási jelentés 

 
30/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat likviditási 
helyzetéről szóló jelentést elfogadja. 

 
Határidő: azonnal                      Felelős: Pénzügyi és Adó Ov. 

 
Tárgy: Beszámoló a Váci Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről 

 
31/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Polgármesteri 
Hivatal 2016. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja. 

 
2.) A 2017. évre meghatározott feladatokat megvitatta, azokkal egyetért.  

 
Határidő: azonnal                       Felelős: jegyző  

 
Tárgy: Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. kérelme 
 

32/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Dunakanyar Színház 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kérelmét elfogadja. Továbbá felhatalmazza a 
polgármestert, valamint a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a kiemelt előadó-művészeti szervezet státusz eléréséhez 
szükséges intézkedéseket kezdje meg. 

 
Határidő: folyamatos           Felelős: polgármester; 

              Váci Dunakanyar Színház ügyvez.ig. 

Tárgy: Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatal alapító okiratának módosítása 
 

33/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Vác Város 
Önkormányzat Gazdasági Hivatal alapító okiratát és a módosító okiratát, 
továbbá felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat és a módosító okirat 
aláírására, illetve az esetlegesen felmerülő hiánypótlás megtételére.  

 
Határidő: azonnal                        Felelős: polgármester 

 



Tárgy: Madách Imre Művelődési Központ 2016. évi szakmai beszámolója 
 

34/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 
Madách Imre Művelődési Központ 2016. évre vonatkozó szakmai 
beszámolóját.  

 
Határidő: azonnal                       Felelős: MIMK igazgató 

 
 

Tárgy: Támogatási kérelem benyújtása az ASP rendszerhez 
 

35/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció 
az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás 
alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony 
létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.  

 
Határidő: azonnal                       Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés kötése 
 

36/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a DMRV Zrt-vel 
kötendő Víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződést és felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására.  

 
Határidő: folyamatos                     Felelős: Pénzügyi és Adó Ov. 

Tárgy: 3500 hrsz-ú terület egy részének elidegenítése 
 

37/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3500 hrsz-ú önkormányzati 
ingatlanból 35 m2-es rész, 700.000,- Ft áron történő eladását a mellékelt 
vázlatnak megfelelően jóváhagyja Karácsonyi Károlyné és társai kérelmezők 
részére, s felhatalmazza a polgármestert a telekalakítási szerződés aláírására. A 
földterület vételárának megfizetésén túl a további ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéssel járó költségeket a kérelmezőknek kell viselniük.  

 
Határidő: folymatos                      Felelős: Műszaki O. mb. ov.  



 
Tárgy: Kőszentes híd barokk szobrainak önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezése 
 

 
38/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXVI. Tv. 13. §-ban foglaltaknak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. 
évi CVI. Tv. 36. § (2) bekezdésének c.) pontja alapján a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 
tulajdonában lévő Vác, Szent László út – Gombás-patak találkozásánál 
található, Kőszentes hídon (1830/6 hrsz.) lévő 6. db szobor ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását. A szobrokat az Önkormányzat a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 
bekezdés 7.) pontjában meghatározott kulturális örökség helyi védelmi 
feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és ennek megfelelően 
használni. Vác Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését, valamint a kulturális örökségi elem védettségéhez 
kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.  

 
Határidő: azonnal                      Felelős: Műszaki O. mb. ov. 

 
 

Tárgy: Felmentés kérése az I. Világháborús névsor elszámolásához 
 

 
39/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felmentést ad a 
Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet alól, 5.939 
eFt mértékben az I. Világháborús hősi halottak névsorát tartalmazó táblákra.  

 
Határidő: azonnal                      Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.; 
                Műszaki O. mb. ov. 

Tárgy: Elővásárlási jog 0277/8 hrsz-ú ingatlan 
 

40/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vác, 0277/8 hrsz-ú 
ingatlannak a 9786/240949 tulajdoni hányada vonatkozásában – az 
önkormányzat településrendezési érdekből elrendelt – elővásárlási jogát jelen 
adás-vételi jogügyletben bruttó 450.000,- Ft eladási áron nem érvényesíti.  

 
Határidő: azonnal                        Felelős: főépítész 

 



Tárgy: Közterületek elnevezése 
 

41/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 1. sz. mellékletben 
felsorolt közterületek elnevezését, a meglévők módosítását, illetve a megszűnő 
közterületek esetében a törlést.  

 
Határidő: azonnal                        Felelős: főépítész 

 
Tárgy: Települési Arculati kézikönyv (TAK), HÉSZ jogharmonizációs és településképi rendelet 
megalkotása 

 
42/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elkészítteti a Települési 
Arculati Kézikönyvet, a Településképi rendeletet megalkotja és 
lebonyolítja a HÉSZ vonatkozó jogharmonizációját.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti munkák 
elvégzésére megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező kiválasztásának 
eljárást indítsa el. 

 
Határidő: 2017.10.01.                   Felelős: polgármester; 
      (Rendeletek hatályba lépésére)       főépítész 
 
 
2.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület felmentést ad a Vác Város 

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet alól 1 millió Ft 
értékben a Települési Arculati Kézikönyv elkészítéséhez.  

 
Határidő: azonnal                    Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.; 
                főépítész 

 
 
 
Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 
 

 
43/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tervezőt, vizsgálja meg a 2.71 
módosítási területen a Középvárosi temető lakóövezetben való megtartását a 
hatályos HÉSZ szerint. 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 

 



Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 
 

44/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tervezőt, vizsgálja meg: a 
2.72 módosítási területen a szoc. bérlakások ingatlana ne kerüljön Gazdasági-
kereskedelmi-szolgáltató övezetbe. 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 

Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 
 

45/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tervezőt, hogy a 2.66 
módosítási területen (Horváth Mihály utca) vizsgálja meg a változtatás lehetőségét a 
tervezetben: a lakásszám maximalizálás törlését az Lk-9 övezetben, a kártalanítási 
veszély kizárása érdekében. 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 

 
Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 
 

 
46/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tervezőt, hogy a 2.65 
módosítási területen vizsgálja meg a változtatás lehetőségét a tervezetben: lakásszám 
maximalizálás törlését a kártalanítási veszély kizárása érdekében. 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 

Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 
 

47/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tervezőt, hogy a 2.64 
módosítási területen vizsgálja meg a változtatás lehetőségét a tervezetben: Lke-2 
övezet megtartását, a kártalanítási veszély kizárása érdekében. 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 

 
 
 
 



Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 
 

48/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tervezőt, vizsgálja meg a 2.63 
módosítási területen - a Burgundia negyed területén - a beépíthetőségének 
csökkentésének, a társasház építési tilalom előírásának törlését, a kártalanítási veszély 
kizárása érdekében. 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 

Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 
 

49/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tervezőt, hogy a 2.56 
módosítási területen vizsgálja meg a változtatás lehetőségét, az Ln-3 övezet 
megtartását a kártalanítási veszély kizárása érdekében. 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 

Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 
 

 
50/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tervezőt, vizsgálja meg a 2.53 
módosítási területen a Conti-tech 0290/7; 8; 85; 86 hrsz.-ú ingatlanának Gip-3 
övezetbe átsorolását. 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 

 
 
 
Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 

 
51/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tervezőt, vizsgálja meg a 
változtatás lehetőségét, a 12 m-es szabályozási szélesség megtartását a 2.37 jelű 
módosítási területen, azaz az út szabályozási szélesség 12m-ről 10m-re 
csökkentésének visszavonását - a Dózsa György úttal párhuzamos telekfelosztó 
magánút esetében. 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 



Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 
 

52/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tervezőt, vizsgálja meg, 
hogy a 2.19 jelű módosítással jelölt – a Levéltárat és annak bővítési területét is 
magába foglaló - tömb ne legyen átsorolva lakóövezetbe.  

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 

Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 
 

53/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tervezőt, vizsgálja meg a 
HÉSZ tervezet L4-L5 lapjain a Gip-10 övezet Gip-9-re javítását a 2561/1 hrsz.-ú 
ingatlanon. 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 

 
Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 
 

54/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tervezőt, vizsgálja meg a Kápolna 
utca - Ösvény utca találkozásánál a hatályos szabályozási terven a lépcső melletti 
autóforduló kialakítása érdekében jelölt szabályozási vonal törlését, és az útnál a 
területváltozás legalizálását. 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 

 
Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 

 
55/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tervezőt, vizsgálja meg, hogy 
a váci viszonyok között hol kell lehetővé tenni/megengedni a különleges területek 
övezeteiben a busz, a teherjármű parkoló terület és garázs létesíthetőségét, 3,5 to 
felett, sportrendezvények, szűrő-buszok, teherszállítás miatt. 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 

 
 
 



Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 
 

56/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tervezőt, vizsgálja meg, hogy 
a váci viszonyok között hol lehet/kell megtiltani talajvizes kút, ill. 2. (ivóvíz) vízadó 
réteg kútjának létesítését a HÉSZ tervezetben. 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 

Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 
 

57/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tervezőt, vizsgálja meg, hogy 
a váci viszonyok között hol lehet/kell megengedni a biológiai szennyvíztisztító 
kisberendezés létesítését: tanyaközpont, külterületi gyér beépítés, vagy ahol a 
szennyvízhálózat elérhetőségét aránytalanul magas költséggel lehetne megoldani. 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 

 
Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 
 

 
58/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tervezőt, vizsgálja meg, hogy 
a váci viszonyok között milyen megoldással lehet kezelni a klímaberendezések 
kondenzvizének kivezetését. 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 

 
Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 
 

59/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tervezőt, hogy ne legyen 
változás a közművesítettség előírásában a HÉSZ tervezetben. 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 

 
 
 



Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 
 

60/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tervezőt, vizsgálja meg, hogy 
a váci viszonyok között hol, mely övezetek esetében értelmes törölni a magassági 
korlátozást, 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 

Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 
 

61/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tervezőt, vizsgálja meg, hogy 
a váci viszonyok között hogyan lehet érvényt szerezni a terepre illesztésnek a lejtő 
felőli homlokzat magasság bevezetése által, 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 

Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 
 

 
62/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván a HÉSZ tervezetben 
előírásokat megállapítani arra, hogy a váci viszonyok között milyen paraméterek 
betartásával valósítható meg az épületek terepre illesztése, mekkora lehet a támfalak, 
rézsűk mérete, természetes terepszint megváltoztatásának mértéke. 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 

 
 
 
Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 
 

63/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tervezőt, vizsgálja meg, hogy 
mely mezőgazdasági területek alkalmasak birtokközpont létesítésére, OTÉK szerinti 
beépítési előírásokkal, 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 

 
 



Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 
 

64/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tervezőt, vizsgálja meg, hogy a 
Belvároson, további területi védelem alatt álló településrészeken, alközpontokon kívül 
legyen lehetőség nyílt csapadékvíz elvezető árok létesítésére is, ha a közterület 
szélessége megengedi. 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 

 
Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 

 
65/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tervezőt a Kialakult 
magasság (építménymagasság, homlokzatmagasság, párkánymagasság, 
gerincmagasság) új meghatározására a HÉSZ tervezetben: Kialakult magasság: a 
meglévő magassági érték, illetve a telektömböt alkotó épületek magasságának átlagos 
értéke, melytől egy szintnyire el lehet térni, 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 

Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 
 

66/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tervezőt a HÉSZ 
tervezetben 1,5 db parkoló/lakás (első lakás esetében 2 db parkoló) előírására. Csak 
az e feletti lakásonkénti többlet teljesíthető gépi eszköz alkalmazásával is. 

Továbbá: 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tervezőt a HÉSZ 
tervezetben annak előírására, hogy a kötelezően előírt parkoló mennyiséget 
épületen belül kelljen elhelyezni, új épület esetében. Bővítésből, átépítésből 
eredő parkoló-többlet telken belül szabadban is elhelyezhető, ha ott nem 
lehetséges, akkor közterületen, megváltás ellenében, amely alól a vonatkozó 
önkormányzati rendelet szerint felmentés adható. 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 

 
 
 
 
 



Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata során felmerült észrevételekkel kapcsolatos döntések 
 

67/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő–testülete a 104/2016. (V. 05.) számú Kt. 
határozatát visszavonja, és felkéri a Tervezőt HÉSZ tervezetből a lakásszám 
korlátozásra vonatkozó előírások törlésére. 

Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, főépítész 

Tárgy: Polgármester szabadságának ütemezése 
 

68/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fördős Attila 
polgármester 2017. évre megállapított szabadságát az alábbi ütemezés szerint 
hagyja jóvá: 
 

Július 17-21, 24-28  10 nap 
November 6-10, 13-17 10 nap 
Összesen:   20 nap 
 
Határidő: polgármester      Felelős: polgármester, jegyző 
 

Tárgy: Szabadtéri rendezvények megengedett zajszintjének ellenőrzése 
 
 

69/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évben 
megtartandó szabadtéri rendezvényeken tájékoztató jellegű zajszintmérést 
nem ír elő a mindenkori hangosító berendezést használó rendezvények 
szervezőinek.  
 
Határidő: 2017. február 23., ill. folyamatos   Felelős: polgármester, jegyző 
 
 

Tárgy: VEKOP-4.1.1-15 számú pályázathoz terület biztosítása 
 

70/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

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

133/2016.(V.19.) sz. határozatát visszavonja. 
 
2.) A VEKOP-4.1.1-15 sz-ú „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának 

fejlesztése” című pályázat megvalósítását az önkormányzati tulajdonú 
3149/7 hrsz-ú területen engedélyezi és felhatalmazza a polgármestert az 



ehhez szükséges dokumentumok és a konzorciumi megállapodás 
aláírására.  

 
Határidő: azonnal        Felelős: polgármester 
 

Tárgy: Vác és Vidéke ipartestület támogatási megállapodása 
 

71/2017.(II.23.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vác és Vidéke 
Ipartestület támogatási megállapodását (5.939 eFt mértékben az I. 
Világháborús hősi halottak névsorát tartalmazó táblákra) jóváhagyja és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal        Felelős: Műszaki Ov. 
 

A határozatok Vác város honlapján is megtekinthetők.  
 
Vác, 2017. február 24. 
 
 
 

Deákné Dr. Szarka Anita s.k. 
          jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kifüggesztve: 2017. február 24.-én 
Levéve: 2017. március 24.-én 


