
 
 

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 2021. február 5.-én az alábbi határozatokat hozta: 
 

 
 

Tárgy: Településrendezési eszközök módosításának indítása – SPAR áruház mögötti garázsok (4530/10, 
4530/424 hrsz. 

  
35/2021.(II.05.) 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 feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Vendég Andrea 
kezdeményezésére a településrendezési eszközök módosítását, Tölgyesi Diána által 
2020. áprilisában elkészített Telepítési Tanulmánytervét – az „Avar u. garázsok 
4530/10 és 4530/424 hrsz. – szabályozásának módosítása” tárgyában elfogadja és a 
településrendezési eszközök módosítását egyszerűsített eljárásban megindítja.  

 
Határidő: azonnal     
Felelős: mb. főépítész; polgármester 

 
Tárgy: Feladatellátási megállapodás módosítása és kegyeleti közszolgáltatási szerződés kötése 

  
36/2021.(II.05.) 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 Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, 
hogy elfogadja a Feladatellátási Megállapodás 2. sz. módosítását, a határozat 
melléklete szerinti tartalommal, egyúttal dönt a szerződés aláírásáról. 

 
Határidő: 2021. február 20.     
Felelős: dr. Varga Borbála ügyvezető Váci Városfejlesztő Kft.  
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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 Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, 
hogy elfogadja a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződést a határozat melléklete 
szerinti tartalommal, egyúttal dönt a szerződés aláírásáról. 

 
Határidő: 2021. február 20.     
Felelős: dr. Varga Borbála ügyvezető Váci Városfejlesztő Kft.  
 
 

Tárgy: Használati megállapodás kötése a Váci Sport Nonprofit Kft.-vel 
  
 

37/2021.(II.05.) 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 feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Vác Város Sportcsarnokát, 
(2600 Vác, Bán Márton u. 3., Vác, 1899/22 hrsz.), a Műfüves Labdarúgó Pályát (2600 
Vác, Bán Márton u. 1., 1899/32 hrsz.), a Vác Városi Strand és Uszodát (2600 Vác, Ady 
Endre stny. 16., 3147 hrsz.) a Vác Városi Sportstadiont (2600 Vác, Stadion út 2. sz., 
4549 hrsz.) – ingatlanokat, valamint a szerződés 1. sz. mellékletében rögzített tételes 
eszközlista szerinti gépeket, berendezéseket, felszereléseket – ingóságokat a 
használatba adási szerződés megkötésétől számított öt évig terjedő határozott időre a 
Váci Sport Nonprofit Kft. részére ingyenes használatba adja, és a vonatkozó szerződést 
megköti.   

 
Határidő: 2021. február 5.     
Felelős: polgármester 
 
 
 

Tárgy: Megállapodás kötése az MKSZ-szel és a Váci Sport Nonprofit Kft-vel 
  
 

38/2021.(II.05.) 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 feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác Város 
Önkormányzat, a Váci Sport Nonprofit Kft., valamint a Magyar Kézilabda Szövetség 
közötti, a 2600 Vác, Bán Márton u. 3., Vác, 1899/22 hrsz. alatti ingatlan gépészeti 
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rendszere és klímaberendezése telepítési munkái végzésére az Önkormányzat által az 
MKSZ Országos Tornaterem Felújítási Programja keretében 2020.-ban beadott 
pályázat szerinti építési beruházások elvégzésére, az építési beruházás eredményeként 
létrejövő vagyongyarapodás átruházására, az ingatlan használatára, hasznosítására, 
valamin az egyéb járulékos kérdések rendezésére 366 napig terjedő határozott időre 
szóló, az előterjesztés mellékletét képező megállapodást megköti, és a polgármester azt 
aláírja. 

 
Határidő: 2021. február 5.    
Felelős: polgármester 

 
 
 
 
A határozatok Vác város honlapján, a Váci Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint 
Jegyzői Kabinetének 105. sz. irodájában is megtekinthetők. 
 
Vác, 2021. február 05. 
 

 
 
dr. Zsidel Szilvia s.k. 

   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kifüggesztve: 2021. február 05. 
Levéve: 2021. március 05. 


