
 
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 2016. december 15.-i ülésén az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
 

Tárgy:  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – október hónap 
 

264/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 246/2016, 
252/2016, 253/2016, 254/2016 számú lejárt határidejű határozatokról szóló 
jelentést. 

 
 
Határidő: azonnal                               Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2016. év október havi beszámolója 
 

265/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Váci 
Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2016. évi október havi beszámolója. 

 
 
Határidő: azonnal            Felelős: VV Kft. ügyvezető igazgató 

 
Tárgy: Váci 5189/12 hrsz-ú terület hasznosítása 
 

266/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Deákvár-
Bácska Satu köz 5189/12 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1000 
m2 nagyságú ingatlant 5.511.811,- Ft + ÁFA (bruttó 7.000.000,- Ft) azaz 
Ötmillió-ötszáztizenegyezer-nyolcszáztizenegy forint + ÁFA (bruttó Hétmillió 
forint) vételáron (Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86. 
§ (1) k. pontja szerint ezen ingatlanértékesítés ÁFA köteles) Bolgár Barbara 
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2600 Vác, Meszely u. 7. szám alatti lakos részére értékesíti azzal, hogy a 
kimérés, kitűzés vevő feladata és költsége. 

 
Határidő: 2017. január 31.  Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Likviditási jelentés 

 
267/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

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

 
Határidő: azonnal                             Felelős: Pénzügyi és Adó Ov. 

 
Tárgy: 2017. évi ellenőrzési terv 

 
268/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 119. § (5) bekezdése alapján 
jóváhagyja a 2017. 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. 2017. dec. 31.           Felelős: jegyző 

 
Tárgy: Javaslat Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkatervére 

 
269/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-
testület 2017. évre vonatkozó munkatervét a melléklet szerint elfogadja.  
 
Határidő: folyamatos                         Felelős: polgármester, jegyző 

Tárgy: 2016. évi külügyi beszámoló, 2017. évi külügyi terv 
 

270/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi külügyi 
eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 
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 2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi külügyi tervet 
jóváhagyja.  

 
 
Határidő: azonnal                               Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Alsóvárosi temető telekhatár rendezése 
 

271/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 4534, 4536/2 és 
4538 hrsz-ú területek határrendezését a mellékelt változási vázrajznak 
megfelelően és felhatalmazza a polgármestert a terület ingatlan-nyilvántartási 
módosításához szükséges szerződés aláírására. A változás földhivatali 
átvezetéséhez szükséges kiadások az Önkormányzatot terhelik. 

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

 
Tárgy: 1415/2 és 1437 hrsz-ú területek határrendezése 
 

272/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 1415/2 és 1437 
hrsz-ú területek határrendezését a mellékelt változási vázrajznak megfelelően, 
12.000 Ft/m2 értéken és felhatalmazza a polgármestert a terület ingatlan-
nyilvántartási módosításához szükséges szerződés aláírására. A változás 
földhivatali átvezetéséhez szükséges kiadások az Önkormányzatot terhelik. 

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

 
Tárgy: Vác város településrendezési eszközeihez készítendő környezeti vizsgálat és környezeti értékelés 
tematikája 

273/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet, valamint a 
véleményezési eljárásba bevont, környezet védelméért felelős szervek 
nyilatkozatai alapján – Vác Város településrendezési eszközeinek 
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felülvizsgálatához kapcsolódó környezeti értékelés tematikáját az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 

a.) A tematika tartalmazza 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 4. mellékletében 
felsorolt valamennyi tartalmi elemet, amelyek szükségesek a 
tervmódosításban szereplő terület-felhasználási, övezeti változások 
környezeti hatásainak megítéléséhez. 

b.) A véleményező szervek nyilatkozatainak megfelelően, tematikailag különös 
figyelemmel kell kidolgozni a felszíni vízvédelemmel, a vízfolyások és 
vízpartok által érintett területekkel kapcsolatos esetleges hatások és 
védelmi igények összefüggéseit. 

c.) Az Önkormányzat a településrendezési eszközök elkészítése során nem 
kíván a Natura 2000 területekre káros hatással járó változtatásokat 
végrehajtani, ezért a Natura 2000 határbecslés elkészítését nem látja 
indokoltnak, azt a tematikában nem szerepelteti.  

 
Határidő: folyamatos                         Felelős: polgármester, főépítész 

 
Tárgy: 1956-os emléktábla elhelyezés pályázati támogatása 

 
274/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az 1956-os 
Emlékbizottság megbízásából kiírt pályázatára való jelentkezéshez, mely 
kapcsán az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó 
történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító 
„Büszkeségpontok” létrehozására lehet támogatást igényelni. A pályázat 
keretén belül Csizmadi Ferenc mártír forradalmár emlékére készülne az 
emléktábla a Géza Király tér 10-14. sz. alatti Ferences templom melletti, 
lelkészség bejárati kapuja mögötti folyosóra. 
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a pályázattal 
kapcsolatos dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: azonnal                               Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Gólöröm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. székhelyhasználati kérelme 
 

275/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Gólöröm 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyeként 
2600 Vác, Stadion u. 2. sz. alatti ingatlan kerüljön bejegyzésre, valamint 
felhatalmazza a polgármestert a székhelyhasználati nyilatkozat aláírására.  
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Határidő: azonnal                              Felelős: Pető Tibor alpolgármester 

 
Tárgy: Vác Város Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe 
vételének ügye 

 
276/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi intézmények 
működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámadásról, 
valamint a megállapodás és a vagyonkezelési szerződés megkötésére, annak esetlegesen 
szükséges technikai jellegű módosítására és a szerződések aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
 

Sorszám Intézmény neve Intézmény székhelye 

1. Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola Árpád köz 1. 

2. Váci Földváry Károly Általános Iskola Nagymező u. 14. 

3. Váci Juhász Gyula Általános Iskola Báthori u. 17-19. 

4. 

Váci Petőfi Sándor Általános Iskola                            
Püspökszilágyi Tagintézménye:                                                     
Móra Ferenc Általános Iskola 

Deákvári főtér 5. 
Püspökszilágy, Kossuth 
Lajos u. 13. 

5. Váci Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti u. 7. 

6. 
Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti 
SZKI és Zeneiskola AMI Konstantin tér 8. 

7. Váci Madách Imre Gimnázium Brusznyai Á. u. 1. 
 
Határidő: azonnal                               Felelős: polgármester 

 
 
Tárgy: Szabadtéri rendezvények megengedett zajszintjének ellenőrzése és befejezésük időpontja 
 

277/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. 
évben megtartandó szabadtéri rendezvények szervezői részére előírja a zajszint 
mérést, amelynek díja a mindenkori szervezőt terheli. Továbbá a nappali és az 
éjszakai zajszint mérést az önkormányzat szakembereinek bevonásával 
végezzék el a szervezők. 
 
2.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem 
támogatja azt a javaslatot, mely szerint a Vác városában megrendezésre kerülő 
szabadtéri rendezvények – a főtéri szilveszteri rendezvény kivételével – 
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legkésőbb 24 órakor fejeződjenek be, biztosítva a pihenést a környéken 
lakóknak.  

 
 
Határidő: 2017. december 31., ill. folyamatos         Felelős: polgármester, jegyző 

 
Tárgy: Zászlók beszerzése 

 
278/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Váci 
Városfejlesztő Kft.-t, mint a feladat ellátóját, hogy a felvetett problémát 
vizsgálja meg és amennyiben lehetséges ennek forrását a költségvetési 
tárgyalások során kérje meg. 
 
Határidő: 2017. évi ktgv. tervezése           Felelős: VV Kft.  

 
Tárgy:  Mélygarázs vételéről szándéknyilatkozat 

 
Z-19/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Raiffeisen 
Corporate Lízing Zrt. irányában szándéknyilatkozatot tesz a 3208/A hrsz-on 
található mélygarázs felépítmény megvételével kapcsolatban. Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
tárgyalásokat kezdje meg, nettó 1.600.000 eFt vételár mellett. 
 

 
Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
 

 
Tárgy:  „Vác Város Művelődéséért” kitüntető cím odaítélése 

 
Z-20/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  2017-ben Vác Város 
Művelődéséért kitüntető címet adományoz  
 

Pálos Frigyes  
részére. 
 
Az elismeréshez tartozó jutalom összegét bruttó 315.000,- Ft összegben 
határozza meg a Képviselő-testület és egyben felkéri a Pénzügyi és Adó 
Osztály vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.  
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Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
 

Tárgy:  „Vác Város Művészeti Díj” kitüntető cím odaítélése 
 

Z-21/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete javaslatára 2017-ben a Vác 
Város Művészeti Díja elismerést  
 

Fekete István 
kapja. 
 
Az elismeréshez tartozó jutalom összegét bruttó 315.000,- Ft összegben 
határozza meg a Képviselő-testület és egyben felkéri a Pénzügyi és Adó 
Osztály vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.  
 

 
Határidő: azonnal     Felelős: polgármester, Pénzügyi és Adó Ov. 
 

 
Tárgy:  Közművelődést segítő munkáért kitüntető cím odaítélése 

 
Z-22/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a „Közművelődést segítő 
munkáért” elismerő oklevélben részesíti Kovács Erzsébetet, a Madách Imre 
Művelődési Központ munkatársát. 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elismeréshez adható 
pénzjutalmat a minimálbér kétszeresében határozza meg és egyben felkéri a 
Pénzügyi és Adó Osztály vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.  
 

 
Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
 
 

A határozatok Vác város honlapján is megtekinthetők.  
 
Vác, 2016. december 16. 
 

Deákné Dr. Szarka Anita s.k. 
          jegyző 

 
Kifüggesztve: 2016. december 16.-án 
Levéve: 2017. január 16.-án 


