
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 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva 
a Kormány 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletében kihirdetett, 

Magyarország egész területére vonatkozó veszélyhelyzetre tekintettel 
az alábbi határozatot adja ki 

 
 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác Március 15. tér 25. fsz. 4. szám alatti, nem lakás célú helyiség 

hasznosítása („volt Pikmajer”) 
 

 
122/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác Város Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező, Vác belterület 3100/A/4 hrsz-ú, természetben Vác, 
Március 15. tér 25. fsz. 4. szám alatti, társasházi, 382,32 m2 alapterületű ingatlanból 
179,86 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget és a 62,05 m2 alapterületű 
pincehelyiségrészt az alábbi feltételekkel, nyílt pályáztatással bérbeadásra hirdeti: 
 

- a bérleti szerződés 5 év határozott időre szól. 

- pályázati bérleti díjat a földszinti helyiségre: 15.420,- Ft/m2/év+Áfa  (179,86  m2) 

- pályázati bérleti díjat a pinceszinti helyiségre: 2.056,- Ft/m2/év+Áfa  (62,05  m2) 

összegben határozza meg, mely ezt követően minden év január 1. napjával az infláció 
mértékével módosul, legelőször 2021. január 1. napján. 
Pályázat feltétele az induló nettó pályázati bérleti díj összegének kétszerese, mint 
biztosítéknak a VV Kft. számlájára történő befizetése. 

 A szerződéskötés feltétele: 
 a bérlő  
 - a helyi rendeletben szabályozottak szerint a havi bérleti díj (nettó) 

összegének kétszeresét, mint biztosítékot a Váci Városfejlesztő Kft. 
számlájára megfizeti; 

 - a közjegyzői nyilatkozatot bemutatja.  
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Bérlő köteles a közüzemi igazolásokat arról, hogy a közműszolgáltatók felé 
tartozása nem áll fenn, a szerződéskötéstől számított 3 havonta a Váci 
Városfejlesztő Kft. vagyonhasznosítási részlegének bemutatni. Bérlő ezen 
kötelezettségének elmaradása a bérleti szerződés rendkívüli felmondással 
történő megszüntetését vonhatja maga után.  

 Bérlő a társasházi közös költség megfizetésére kötelezett. 
. 

Határidő: folyamatos                             
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3142/A/2 hrsz-ú, Vác, Köztársaság út 8. fsz. ajtó 2. 
szám alatti nem lakás célú helyiségre vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére 
vonatkozó kérelem – Főtéri Sógorok Kft. 
 
 

123/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy hozzájárul a Vác Város 
Önkormányzat nevében eljáró Váci Városfejlesztő Kft., mint Bérbeadó és a Főtéri 
Sógorok Kft., mint Bérlő között a 3142/A/2 hrsz-ú, Vác, Köztársaság út 8. fsz. ajtó 
2. szám alatti, a Vác Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező 23,74 m2 
alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan vonatkozásában létrejött bérleti 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéshez 2020. június 30. napjával 
azzal, hogy a 2020. június 30. napjáig esedékes bérleti díj, közüzemi díj és közös 
költség megfizetésére kötelezett.  
 
Határidő: 2020. június 30.      
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3188/A/17 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 22. fsz. 17. 
szám alatti, vendéglátó helyiség bérlőjének kérelme – Novel Idea Hungary Kft. 
 
 

124/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú, Vác 
belterület 3188/A/17 hrsz-ú, Vác, Március 15. 22. fsz. 17. szám alatti, 208 m2 
nagyságú, vendéglátó helyiség bérlőjének, a Novel Idea Hungary Kft.-nek a bérleti díj 
csökkentésére vonatkozó kérelmét nem támogatja. 
 
Határidő: azonnal                                  
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3189/2/A/2 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 20. fsz. 17. 
szám alatti, vendéglátó helyiség bérlőjének kérelme – Sugar Land Kft. 
 

125/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú, Vác 
belterület 3189/2/A/2 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 20. szám alatti, 76,43 m2 
nagyságú, nem lakás célú helyiség bérlőjének, a Sugar Land Kft.-nek a bérleti díj 
csökkentésére vonatkozó kérelmét nem támogatja. 
 
Határidő: azonnal                                  
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3192/A/3 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 3. 
szám alatti ingatlan bérlőjének kérelme – Muli Andrea 
 
 

126/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3192/A/3 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 3. szám alatti, 16 m2 
alapterületű üzlethelyiség bérlőjének – Muli Andreának – a bérleti díj módosítására 
vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint támogatja: 
A 2020. május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, a július havi 
bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, december havi 
bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre. 
 
Határidő: 2020. május 30.     
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg  

 
 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3192/A/4 és 5 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 16-18. 
fsz. 4-5. szám alatti ingatlan bérlőjének kérelme – Berkenyei András 
 
 

127/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3192/A/3 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 4-5. szám alatti, 
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összesen 46,6 m2 alapterületű üzlethelyiségek bérlőjének – Berkenyei Andrásnak – a 
bérleti díj módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint támogatja: 
A 2020. május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, a július havi 
bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, december havi 
bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre. 
 
Határidő: 2020. május 30.     
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg  

 
 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3216/A/10 hrsz-ú, Vác, Káptalan utca 18. ajtó 10. 
szám alatti ingatlan bérlőjének kérelme – Király Éva 
 
 

128/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3216/A/10 hrsz-ú, Vác, Káptalan utca 18. ajtó 10. szám alatti, 14 m2 
alapterületű üzlethelyiség bérlőjének – Király Évának – a bérleti díj módosítására 
vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint támogatja: 
A 2020. május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, a július havi 
bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, december havi 
bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre. 
 
Határidő: 2020. május 30.     
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg  

 
 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3086/A/2 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 16. 2. szám 
alatti ingatlan bérlőjének kérelme – Garaba Erika 
 
 

129/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3086/A/2 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 16. 2. szám alatti, 27,41 m2 
alapterületű üzlethelyiség bérlőjének – Garaba Erikának – a bérleti díj módosítására 
vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint támogatja: 
A 2020. május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, a július havi 
bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, december havi 
bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, amennyiben a 
fennálló április havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül megfizeti. 
 
Határidő: 2020. május 30.     
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg  
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Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3293/A/2 hrsz-ú, Vác, Széchenyi István utca 17. fsz. 
2. szám alatti ingatlan bérlőjének kérelme – Kyra Bt. 
 
 
 

130/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3293/A/2 hrsz-ú, Vác, Széchenyi István utca 17. fsz. 2. szám alatti, 15 
m2 alapterületű üzlethelyiség bérlőjének – a Kyra Bt-nek – a bérleti díj módosítására 
vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint támogatja: 
A 2020. május havi bérleti díj 30%-át, a június havi bérleti díj 50%-át, a július havi 
bérleti díj 90%-át, az augusztus, szeptember, október, november, december havi 
bérleti díj 100%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre, amennyiben a 
fennálló április havi bérleti díj tartozás arányos részét 5 napon belül megfizeti. 
 
Határidő: 2020. május 30.     
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg  

 
 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3192/A/13 hrsz-ú, Vác, Március 16-18. fsz. 13.  
szám alatti ingatlan bérlőjének kérelme – Start-BB Hony Kft. 
 
 
 

131/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3192/A/13 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 16-18. szám fsz. 13. szám 
alatti, 45 m2 alapterületű üzlethelyiség bérlőjének – a Start-BB Hony Kft-nek – a 
bérleti díj módosítására vonatkozó kérelmét nem támogatja. 
 
Határidő: azonnal     
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg  
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Tárgy: A Vác, Káptalan utca 20. 1. emelet 10. hrsz.: 3217/A/8 szám alatti ingatlan értékesítése 
 

132/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Vác Város Önkormányzatának 1/1 
arányú tulajdonában lévő 2600 Vác, Káptalan utca 20. 1. emelet 10. szám alatt 
található, 3217/A/8 hrsz.-ú ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítésre jelöli 
nyílt pályáztatással 14.030.480, -Ft vételár, továbbá 1.400.000, -Ft összegű pályázati 
biztosíték és több pályázó esetén 50.000, -Ft összegű licitlépcső meghatározásával. 

 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) j) pontja alapján az 
ingatlanértékesítés áfa mentes. 

 A vételárból az értékbecslés bruttó 30.480, -Ft összege a Váci Városfejlesztő Kft.-t 
illeti meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg  

 
Tárgy: Feladatellátási megállapodás Vác Város Önkormányzata, valamint a Váci Városfejlesztő Kft. és a 
Kft-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok között 
 

133/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a mellékelt feladatellátási 
megállapodást, mely Vác Város Önkormányzatának a Váci Városfejlesztő Kft-vel, éa 
Kft-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságokkal való 
együttműködésének kereteit rögzíti. Ezzel egyidejűleg a 2015. június 18.-án 
megkötött feladatellátási megállapodás, illetve annak módosításai hatályukat vesztik. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zábó Edina ügyvezető Váci Városfejlesztő Kft. 

 
Tárgy: Gazdasági Hivatal – SZMSZ módosítás 
 

134/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác Város Önkormányzat 
Gazdasági Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az 
előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: hivatalvezető 
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Tárgy: VV Kft. és a Kft.vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2020. március 
havi beszámolója 
 

135/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a Váci Városfejlesztő Kft. 
és a Kft-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2020. 
március havi beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgató  

 
Tárgy: VV Kft. javadalmazási szabályzata 
 
 

136/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a Váci Városfejlesztő Kft. 
javadalmazási szabályzatát és az alapító képviseletében az okiratot jóváhagyási 
záradékkal látja el. Ezzel egyidejűleg a Váci Városfejlesztő Kft. 2019. szeptember 19.-
én elfogadott javadalmazási szabályzata hatályát veszti. 
 
Határidő: 30 napon belül 
Felelős: Zábó Edina ügyvezető Váci Városfejlesztő Kft.  

 
 

Tárgy: Váci Hulladékgazdálkodási Kft. javadalmazási szabályzata 
 
 

137/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a Váci 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatát és az alapító 
képviselet5ében az okiratot jóváhagyási záradékkal látja el. Ezzel egyidejűleg a Váci 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. július 12.-én elfogadott javadalmazási 
szabályzata hatályát veszti. 
 
Határidő: 30 napon belül 
Felelős: Pintér Zoltán ügyvezető Váci Hulladékgazdálkodási Kft.  
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Tárgy: Váci Távhő Kft. javadalmazási szabályzata 
 

138/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a Váci Távhő Kft. 
javadalmazási szabályzatát és az alapító képviseletében az okiratot jóváhagyási 
záradékkal látja el. Ezzel egyidejűleg a Váci Távhő Kft. 2019. szeptember 19.-én 
elfogadott javadalmazási szabályzata hatályát veszti. 
 
Határidő: 30 napon belül 
Felelős: Völgyesi Viktor ügyvezető Váci Távhő Kft.  

 
Tárgy: Vác Piac Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója 
 
 

139/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác Piac Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 2019. évi mérlegbeszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ügyvezető 

 
Tárgy: Váci Hulladékgazdálkodási Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója és 2020. évi ületi terve 
 

140/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
1.) Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
2019. évi Egyszerűsített éves beszámolóját 147.061.000,- Ft mérlegfőösszeggel és 65.000,- 
Ft (veszteség) adózott, mérleg szerinti eredménnyel és dönt az eredmény, 
eredménytartalékba helyezéséről. 

 
2.) Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
2020. évi üzleti tervét. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pintér Zoltán ügyvezető Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
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Tárgy: Váci Távhő Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója és 2020. évi ületi terve 
 

141/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
1.) Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2019. évi Egyszerűsített éves beszámolóját 779.602.000,- Ft 
mérlegfőösszeggel és 14.337.000,- Ft (nyereség) adózott, mérleg szerinti eredménnyel és 
dönt az eredmény, eredménytartalékba helyezéséről. 

 
2.) Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti tervét.  

 
Határidő: azonnali 
Felelős: Völgyesi Viktor ügyvezető Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 

 
Tárgy: Váci Sport Kft. létesítményeiben alkalmazandó árszabás – Sportcsarnok, Stadion, Uszoda, Strand 
 

142/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a Váci Sport Közhasznú 
Nonprofit Kft. létesítményeiben, a Sportcsarnok, Stadion, Uszoda (téli) belépő és 
bérletárak esetében 2020. 07. 01.-től, a Strand (nyári) belépő és bérletárak esetében 
2020. 05. 29-től alkalmazandó, mellékelt árszabást. Ezzel egyidejűleg a 
21/2013.(II.12.) sz. Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság határozatával 
elfogadott vonatkozó árszabás hatályát veszti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Váci Sport Kft. ügyvezető igazgató 

 
Tárgy: Vác és Környéke TDM Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója, és szakmai beszámolója  
 

143/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác és Környéke TDM 
Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolóját és 2019. évi szakmai beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ügyvezető  
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Tárgy: Beszámoló a Váci Rendőrkapitányság 2019. évi munkájáról 
 

144/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Váci Rendőrkapitányság 2019. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: kapitányságvezető 

 
 

Tárgy: Beszámoló a 2019. évi közbeszerzésekről 
 

145/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a 2019. évről készült 
közbeszerzési beszámolót (1. sz. melléklet). 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Közbeszerzési Munkacsoport elnöke 

 
Tárgy: Versenyeztetési Szabályzat módosítása 
 

146/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a mellékletben kiadott új 
Versenyeztetési Szabályzatot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Csónakház forrásátcsoportosítás 
 

147/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva hozzájárul az M/3429-1/2019 számú támogatási 
szerződés támogatási összeg csökkentésről szóló módosítás aláírásához abban az 
esetben, amennyiben a VEKOP-4.1.1-15-2016-0004 azonosítószámú pályázati 
projektben megemelkedett támogatási összegről szóló támogatási szerződés hatályba 
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lépett. Egyben felkéri a Magyar Kajak-Kenu Szövetséget, hogy a felszabaduló 
36.000.000,- Ft-ot a Liszt Ferenc sétány 12. sz. alatt működő kajak-kenu épület 
felújítására szíveskedjenek átcsoportosítani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Likviditási jelentés 
 

148/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az Önkormányzat likviditási 
helyzetéről szóló jelentést elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi és Adó Ov. 

 
 

Tárgy: Törvényi előírást meghaladó létszámú csoport fenntartói engedélyezése a Váci Deákvári Óvodában 
 

149/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

Vác Város Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a 2020/2021. nevelési évben 
elfogadja a Képviselő-testületnek a fenntartásában működő intézményben a kért 
létszámtúllépést a következőképpen: 
 

Váci Deákvári Óvoda: 
- Diófa utcai Tagóvoda Kiscsoportjában 20%-kal 
- Diófa utcai Tagóvoda Középső csoportjában 20%-kal 
- Diófa utcai Tagóvoda Nagycsoportjában 20%-kal 
- Sirály utcai Tagóvoda  Kiscsoportjában 20 %-kal 
- Sirály utcai Tagóvoda  Középső csoportjában 20%-kal 
- Sirály utcai Tagóvoda I. Nagycsoportjában 20%-kal 
- Sirály utcai Tagóvoda II. Nagycsoportjában 20%-kal 
- Sirály utcai Tagóvoda I. Vegyes csoportjában 20%-kal 
- Sirály utcai Tagóvoda II. Vegyes csoportjában 20%-kal 
- Újhegyi úti Tagóvoda Kiscsoportjában 20%-kal 
- Újhegyi úti Tagóvoda Középső csoportjában 20%-kal 
- Újhegyi úti Tagóvoda I. Nagycsoportjában 20%-kal 
- Újhegyi úti Tagóvoda II. Nagycsoportjában 20%-kal 
- Újhegyi úti Tagóvoda Vegyes csoportjában 20%-kal 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: osztályvezető, intézményvezető 
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Tárgy: Pályázati kiírás a Váci Alsóvárosi Óvoda óvodavezetői megbízására 
 

150/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az Alsóvárosi Óvoda 
intézményvezetői megbízására az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 
pályázatot ír ki, valamint felkéri Vác Város Jegyzőjét, hogy a pályázati kiírást a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően tegye közzé, majd a beérkezett pályázatokat 
elbírálásra készítse elő. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
Tárgy: Bérleti díj engedmény a Seszták Optika Kft. részére 
 

151/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Seszták Optika Kft. (székhely: 
1204 Budapest, Szondi u. 37. adószám: 12716616-2-43) a 2020. májusban a havi 
bérleti díj 30 %-át, 2020. júniusában a bérleti díj 50 %-át, 2020. júliusában a bérleti díj 
90 %-át kell befizetni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala 

 
 
Tárgy: Elővásárlási jog a 02778 és 6324 hrsz-ú ingatlanon 
 

152/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác belterület 6324 hrsz-ú 
ingatlanra, valamint a Vác külterület 0279/16 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 jogával jelen adásvételben nem 
él, így a belterület 6324 hrsz-ú ingatlan II/80. sorszámú és a külterület  
0279/16 hrsz-ú ingatlan II/80. sorszámú, vételre felajánlott tulajdoni hányadait 
800.000,- Ft (azaz Nyolcszázezer forint) összegben,  mint egybefoglalt vételárban 
nem vásárolja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: főépítész 
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Tárgy: Bérleti díj engedmény az Ospinzió Kft. részére 
 

153/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az Ospinzió Kft. (székhely: 2600 
Vác, Venyige út 2., adószám: 22707640-2-13) a 2020. májusban a havi bérleti díj 30 
%-át, 2020. júniusában a bérleti díj 50 %-át, 2020. júliusában a bérleti díj 90 %-át kell 
befizetni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala 

 
Tárgy: Bérleti díj engedmény az KONI Bt. részére 
 

154/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a KONI Kereskedelmi, Szállítási 
és Oktatási Bt. (Autósiskola, székhely: 2642 Nógrád, Mátyás király u. 1. adószám: 
24013563-2-12) kérelmét nem támogatja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala  

 
 
Tárgy: Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye SZMSZ módosítás 
 
 

155/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Bölcsődék és Fogyatékosok 
Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés 
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Lívia igazgató 
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Tárgy: Szociális Szolgáltatások Háza SZMSZ módosítás 
 

156/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Szociális Szolgáltatások Háza 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés mellékletét 
képező tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Igazgató 

 
 
Tárgy: Váci Család- és Gyermekjóléti Központ SZMSZ módosítás 
 
 

157/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Család- és Gyermekjóléti 
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés 
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Igazgató 

 
Tárgy: Idősek Otthona és Klubja SZMSZ módosítás 
 

158/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác Város Önkormányzat Idősek 
Otthona és Klubja Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az 
előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Igazgató 
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Tárgy: Tragor Ignác Múzeum SZMSZ módosítás 
 

159/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Tragor Ignác Múzeum Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés mellékletét képező 
tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Igazgató 

 
 
Tárgy: Közszolgáltatási szerződés módosítása – Vác Civitas Művészeti Egyesület 
 
 

160/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy jóváhagyja, és aláírja a Vác Civitas 
Művészeti Egyesülettel 2018. december 13.-án kötött, 2019. március 21. napján 
módosított közszolgáltatási szerződés mellékelt tartalom szerinti módosítását. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Felügyelőbizottsági tag megválasztása – Váci Dunakanyar Színház 
 

161/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 2020. V. 21. napjától 2025. V. 20. 
napjáig 5 évre a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottság 
tagjának választja Tótváradi-Nagy Bencét. 
A felügyelőbizottság tagjának havi díjazását 40.000,- Ft összegben állapítja meg azzal, 
hogy egy természetes személy a 2009. évi CXXII. tv. 6. § (4) bekezdése alapján 
legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági 
tagság után részesülhet javadalmazásban. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
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Tárgy: Tóth Alexandra – Vác, Március 15. tér 22. fsz. 3. – bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti 
kérelem 
 

Z-27/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 

Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Tóth Alexandra részére a Vác, 
Március 15. tér 22. fsz. 3. szám alatti (hrsz.: 3188/A/3) 1 szoba, 48 m2 alapterületű, 
komfortos lakásra a bérleti jogot 2020. április 16. napjától piaci alapon 2020. 
december 31.-ig határozott időre biztosítja, a közjegyzői nyilatkozat 
bemutatásának feltételével, melynek költsége a Bérlőt terheli, továbbá a lejáró 
mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a bérlőt terheli. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: 2020. május 31.               
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
Tárgy: Dondóczi Árpád – Vác, Köztársaság út 10-12. C épület fsz. 1. – bérleti jogviszony meghosszabbítása 
iránti kérelem 
 

Z-28/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Dondóczi Árpád részére a Vác, 
Köztársaság út 10-12. C. épület fsz. 1. szám alatti (hrsz.: 3141/A/13) 2 szoba, 77 m2 
alapterületű, komfortos lakásra a bérleti jogot 2020. április 16. napjától  
2020. december 31.-ig határozott időre biztosítja, a közjegyzői nyilatkozat 
bemutatásának feltételével, melynek költsége a Váci Városfejlesztő Kft.-t terheli, 
továbbá a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a bérlőt 
terheli. 
(Közjegyzői nyilatkozat: Dondóczi Árpád, Vékony Mária, Dondóczi Norbert) 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: 2020. május 31.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
Tárgy: Kosztyán József – Vác, Tabán utca 28. fsz. 3.  – bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelem 
 

Z-29/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Kosztyán József részére a Vác, 
Tabán utca 28. fsz. 3. szám alatti (hrsz.: 2909/2/A/3) 1 szoba, 47 m2 alapterületű, 
komfortos lakásra a bérleti jogot 2020. május 1. napjától piaci alapú lakbér 
megfizetésével 2020. december 31.-ig határozott időre biztosítja, a közjegyzői 
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nyilatkozat bemutatásának feltételével, melynek költsége a Bérlőt terheli, továbbá a 
lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a bérlőt terheli. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: 2020. május 31.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
 

Tárgy: Keinauff Ildikó – Vác, Zöldfa utca 19. 3. emelet 11. – bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti 
kérelem 
 

Z-30/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Keinauff Ildikó részére a Vác, 
Zöldfa utca 19. 3. emelet 11. szám alatti (hrsz.: 4525/A/26) 1,5 szoba, 44 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakásra a bérleti jogot 2020. május 1. napjától 2020. december 31.-
ig határozott időre biztosítja, a közjegyzői nyilatkozat bemutatásának feltételével, 
melynek költsége a Váci Városfejlesztő Kft.-t terheli továbbá a lejáró mellékvízmérő 
óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a bérlőt terheli. 
(Közjegyzői nyilatkozat: Keinauff Ildikó, Csukárdi Krisztián, Csukárdi Adrienn) 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: 2020. május 31.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
 
Tárgy: Botos Béla István és Botos Béla Istvánné – Vác, Március 15. tér 22. fsz. 6. – bérleti jogviszony 
meghosszabbítása iránti kérelem 
 
 

Z-31/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Botos Béla István és Botos Béla 
Istvánné részére a Vác, Március 15. tér 22. fsz. 6. szám alatti (hrsz.: 3188/A/6) 1 szoba, 
47 m2 alapterületű, komfortos lakásra a bérleti jogot 2020. május 1. napjától piaci 
alapon 2020. december 31.-ig határozott időre biztosítja, a közjegyzői nyilatkozat 
bemutatásának feltételével, melynek költsége a Bérlőt terheli továbbá a lejáró 
mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a bérlőt terheli. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: 2020. május 31.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   
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Tárgy: dr. Vodicskáné Fazekas Rózsa – Vác, Kertész utca 3. fsz. 2. – bérleti jogviszony meghosszabbítása 
iránti kérelem 

Z-32/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy dr. Vodicskáné Fazekas Rózsa 
részére a Vác, Kertész utca 3. fsz. 2. szám alatti (hrsz.: 4216/A/2) 2 szoba, 46 m2 
alapterületű, komfortos lakásra a bérleti jogot 2020. május 1. napjától piaci alapú 
lakbér megfizetésével 2020. december 31.-ig határozott időre biztosítja, a 
közjegyzői nyilatkozat bemutatásának feltételével, melynek költsége a Bérlőt terheli 
továbbá a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a bérlőt 
terheli. 
(Közjegyzői nyilatkozat: dr. Vodicskáné Fazekas Rózsa, dr. Vodicska Miklós) 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: 2020. május 31.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
Tárgy: Kardos Ferenc – Vác, József Attila sétány 7. 1. emelet 4. – bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti 
kérelem 
 

Z-33/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Kardos Ferenc részére a Vác, 
József Attila sétány 7. 1. emelet 4. szám alatti (hrsz.: 3527/A/10) 1 szoba, 39 m2 
alapterületű, komfortos lakásra a bérleti jogot 2020. május 1. napjától 2020. 
december 31.-ig határozott időre biztosítja, a közjegyzői nyilatkozat 
bemutatásának feltételével, melynek költsége a Váci Városfejlesztő Kft.-t terheli 
továbbá a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a bérlőt 
terheli. 
(Közjegyzői nyilatkozat: Kardos Ferenc, Horváth Zsuzsanna) 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: 2020. május 31.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
Tárgy: Varsányi Zsuzsanna – Vác, Galcsek György utca 9. fsz. 2. – bérleti jogviszony meghosszabbítása 
iránti kérelem 
 

Z-34/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Varsányi Zsuzsanna részére a Vác, 
Galcsek György utca 9. fsz. 2. szám alatti (hrsz.: 3303) 1,5 szoba, 35 m2 alapterületű, 
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összkomfortos lakásra a bérleti jogot 2020. május 18. napjától 2020. december 31.-
ig határozott időre biztosítja, a közjegyzői nyilatkozat bemutatásának feltételével, 
melynek költsége a Váci Városfejlesztő Kft.-t terheli továbbá a lejáró mellékvízmérő 
óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a bérlőt terheli. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: 2020. május 31.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
 

Tárgy: Váci Rendőrkapitányság Révész Ákos József r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. Kapitányságvezető 
kérelme 
 

Z-35/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Váci Rendőrkapitányság részére 
Dudás Dániel r. főtörzsőrmester bérlő jelölésével – közérdekű lakáshoz juttatás 
jogcímen – a Vác, Zöldfa utca 21. 4. emelet 14. szám alatti 1,5 szoba, 44 m2 
alapterületű, összkomfortos bérlakásra 2024. szeptember 24. napjáig határozott időre 
egyszeri bérlőkijelölési jogot biztosít, piaci alapú lakbér megállapításával, két havi 
kaució megfizetése mellett. 
 
Határidő: 2020. május 31.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
Tárgy: Kardos Bence – Vác, Földváry Károly tér 16. 4. emelet 14. – bérleti jogviszony elismerése iránti 
kérelme elhunyt bérlő édesanyja Pécsi Anikó jogán 
 
 

Z-36/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
 Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Kardos Bence részére a Vác, 
Földváry Károly tér 16. 4. emelet 14. szám alatti (hrsz.: 4512/A/14) 2 szoba, 50 m2 
alapterületű, komfortos lakásra a bérleti jog folytatását – elhunyt édesanyja Pécsi 
Anikó jogán – piaci alapú lakbér megfizetésével 2020. július 14. napjáig határozott 
időre elismeri a közjegyzői nyilatkozat bemutatásának feltételével, melynek költsége 
a bérlőt terheli, továbbá a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének 
költsége is a bérlőt terheli.  
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül           
megállapításra. 
 
Határidő: 2020. május 31.                                 
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   
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Tárgy: Rácz Andorné – Vác, dr. Csányi László krt. 26. fsz. 1. – bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti 
kérelem 
 

Z-37/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Rácz Andorné részére a Vác, dr. 
Csányi László krt. 26. fsz. 1.szám alatti (hrsz.: 2763/1/A/1) 2 szoba, 47 m2 
alapterületű, összkomfortos lakásra a bérleti jogot 2020. május 16. napjától 2020. 
december 30.-ig határozott időre biztosítja, a közjegyzői nyilatkozat 
bemutatásának feltételével, melynek költsége a Váci Városfejlesztő Kft.-t terheli 
továbbá a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a bérlőt 
terheli. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: 2020. május 31.                          
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
 
Tárgy: „Váci Katedra” kitüntető cím odaítélése 
 

Z-38/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 2020. évben a „Váci Katedra” 
pedagógiai címet és a vele járó pénzbeli elismerést az alábbi 3 fő részére 
adományozza: 

Rakonczai Róbert Lászlóné 
Vári Tercia 

Sándori Lívia 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester   

 
 
Tárgy: „Vác Város Oktatást segítő munkáért” kitüntető cím odaítélése 
 
 

Z-39/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 2020. évben a „Vác város 
oktatását segítő munkáért” oklevelet és a vele járó pénzbeli elismerést az 
alábbi 3 fő részére adományozza: 
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Ruzsikné Jelinek Gabriella 
Havai Ildikó 
Forró Judit 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester   

 
 
 
Tárgy: „Vác Város Tehetséggondozásáért” kitüntető cím odaítélése 
 
 

Z-40/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a nevelés-oktatás terén 
eredményes tehetséggondozó, felzárkóztató munkájáért 2020. évben oklevelet 
és a vele járó pénzbeli elismerést az alábbi 2 fő részére adományozza. 
 

dr. Oros Csabáné 
Grauszman László 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester   

 
 
Tárgy: „Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért” kitüntető cím odaítélése 
 
 

Z-41/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy városi kitüntetések alapításáról és 
adományozásáról szóló 63/2013.(XII.13.) sz. rendelet 12/A §-a alapján 2020. évben: 
 

„Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért egyéni kitüntető címet” 
Petke Lajos 

 
„A Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért közösségi kitüntető címet” 

Royal Fitness edzőterem 
 

részére adományozza. 
 
Határidő: azonnal                      
Felelős:  polgármester; Igazgatási és Szociális Ov.   
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Tárgy: Közszolgáltatási díjkedvezmény 
 
 

Z-42/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
1.) Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy alább felsorolt személyeknek 
közszolgáltatási díjkedvezményt állapít meg: 

 

2020. május 1-től – 2021 április 30-ig 
mértéke a mindenkori közszolgáltatási díj 50 %-a 
- L.K. 

 

2020. június 1-től – 2021. május 31-ig 
mértéke a mindenkori közszolgáltatási díj 50 %-a 
- I.K. 
 

2.) Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az alább felsorolt személynek 
közszolgáltatási díjkedvezmény megállapítása iránti kérelmét elutasítja, mivel az 
egy főre jutó havi jövedelme meghaladja, egyedül élő személy esetében az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át. (71.250,- Ft) 
- Gy.Sné 

 
Határidő: azonnal                      
Felelős: osztályvezető   
 
 

 
Tárgy: Kérelem elbírálása – Branda Sándorné 
 
 
 

Z-43/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Branda Sándorné étkeztetési 
térítési díj összegének csökkentésére benyújtott kérelmét elutasítja, a mellékelt 
határozat alapján. 
 
Határidő: azonnal             
Felelős: polgármester 
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Tárgy: Kérelem elbírálása – Kováts Béla 
 

Z-44/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Kováts Béla étkeztetési térítési 
díj összegének csökkentésére benyújtott kérelmét elutasítja, a mellékelt 
határozat alapján. 
 
Határidő: azonnal             
Felelős: polgármester 
   

 
Tárgy: Kérelem elbírálása – Szelényi Erika 
 

Z-45/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Szelényi Erika étkeztetési 
térítési díj összegének csökkentésére benyújtott kérelmét elutasítja, a mellékelt 
határozat alapján. 
 
Határidő: azonnal             
Felelős: polgármester 
   

Tárgy: Kérelem elbírálása – Werner Judit Anna 
 

Z-46/2020.(V.21.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Werner Judit Anna étkeztetési 
térítési díj összegének csökkentésére benyújtott kérelmét elutasítja, a mellékelt 
határozat alapján. 
 
Határidő: azonnal             
Felelős: polgármester 
   

A határozat Vác város honlapján is megtekinthető. 
 
Vác, 2020. május 08. 

dr. Zsidel Szilvia s.k. 
   jegyző 

 
Kifüggesztve: 2020. május 21.én 
Levéve: 2020. június 21.-én 


