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Tisztelt Bizottság! 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 80/2014.(IV.24.) számú határozatában döntött, 
hogy Vác Városának településfejlesztési koncepciójának és a településrendezési eszközének 
módosítási eljárását kezdje meg. A tervezés célja a legutóbbi módosítástól eltelt idő óta beérkezett 
tulajdonosi kérelmek és igények, a város által történő fejlesztések átvezetése, továbbá a meglévő 
tervben szereplő hiányosságok, elírások kijavítása, valamint a korábban városfejlesztési 
hatástanulmány által érintett területrészek felülvizsgálata. A Pestterv Kft. a szerződés alapján 
elkészítette az első részhatáridőre az előkészítő dokumentációt. A tervező jogosult a teljesített tervi 
munkafázisok szerinti dokumentációk részszámláinak kiállítására. Az előkészítő szakaszban történő 
tervezői közreműködés lezárása a teljes tervezői díj 10 %-a, azaz 1.001.760,- Ft. 
A beruházás fedezete Vác Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendeletében biztosított.  
A hivatkozott rendelet 7. § (6) bekezdése szerint azonban „a megtervezett felhalmozási 
feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az 
Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek, kivétel, ha a Képviselő-testület döntésével ettől 
eltekint”. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Képviselő-testületnek a hivatkozott rendelkezés alól a 
jogszabálynak megfelelően a felmentés megadását javasolni szíveskedjen. 
 
Vác, 2015. november 23. 
 
 
      Tisztelettel:  
 
 
         Lévai Dávid s.k. 
              főépítész  
 
 

 
 
 
 

Határozati javaslat 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy adjon felmentést a Vác Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 
5/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése alól a településrendezési eszközök 
módosítása célú beruházás tárgyában a költségvetési soron lévő fedezet 1.001.760,- Ft mértékéig. 
 
Határidő: soron következő KT ülés 
Felelős: főépítész 


