
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 határozatokat adja ki 

 
 
Tárgy: Vác, Sziréna köz 7. A. épület fsz. 3. szám alatti ingatlan értékesítése 

 
169/2020.(VI.15.) 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, Sziréna köz 7. A. épület fsz. 3. szám alatt 
található, 2709/10/A/3 hrsz.-ú ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítésre jelöli 
nyílt pályáztatással 8.509.450, -Ft vételár, továbbá 830.000, -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 44.450, -Ft összege és a lakás lomtalanítása, 
fertőtlenítése bruttó 165.000, -Ft összege, azaz összesen 209.450, -Ft összeg a Váci 
Városfejlesztő Kft.-t illeti meg. 
 
Határidő: folyamatos                 
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 

Tárgy: Vác, Széchenyi u. 8. fsz. 1. sz. alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Mojzerné Buna Brigitta 
 

 
170/2020.(VI.15.) 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, Széchenyi u. 8. fsz. 1. sz. 
alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelmét nem támogatja. 
 
Határidő: azonnal                 
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Vác belterület 3213/A/7 hrsz-ú, Vác, Káptalan utca 12. fsz. 7. szám alatti ingatlan bérlőjének 
kérelme – dr. Agócs-Jesztei Ágnes 
 

 
171/2020.(VI.15.) 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 3213/A/7 hrsz-ú, Vác, Káptalan utca 12. fsz. 7. szám alatti, 24 m2 
alapterületű üzlethelyiség bérlőjének – dr. Agócs-Jesztei Ágnesnek – a bérleti díj 
módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint támogatja: 
A 2020. március, április, 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. június 30.   
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 
Tárgy: Vác belterület 3180/A/54 hrsz-ú, Vác, Káptalan utca 3. szám alatti, Központi Piacon található 
ingatlan bérlőjének kérelme – Kurcbacher Mihályné 

 
172/2020.(VI.15.) 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 3180/A/54 hrsz-ú, Vác, Káptalan utca 3. szám alatti, Központi Piacon 
található, 30,2 m2 alapterületű üzlethelyiség bérlőjének – Kurcbacher Mihálynénak – 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. június 30.                   
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Vác Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Vác belterület 3102/1/A/2 hrsz-ú, Vác, 
Március 15. tér 21. fsz. 2 szám alatti, nem lakás célú helyiség bérlőjének bérleti jogviszony átadásról szóló 
kérelme – Robako Bt. 

 
173/2020.(VI.15.) 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, 3102/1/A/2 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 21. fsz. 2. 
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szám alatt található, 41 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség bérlője a Robako Bt. 
és a Szokolyai Sólyom Völgye Szolgáltató Kft. (cg.szám: 13-09-104156, székhely: 
2624 Szokolya, Jókai utca 19.) egymás között, nem lakás célú helyiség bérleti 
jogviszony átadása tárgyában létrejött megállapodásához az alábbi feltételekkel járul 
hozzá 

-  a bérleti jogot átvevő bérleti jogviszonya 2020. év július hó 1. napjától, két projektnek 
(„A Múzeum Negyed fejlesztése és a Barokk Belváros fejlesztése”) hivatalos 
megkezdéséig, amelynek pontos időpontjáról 30 nappal korábban írásban értesíti a 
Bérlőt Bérbeadó, de legfeljebb 2022. február 28. napjáig terjedő időszakra jön létre 

-   tevékenységi kör: kereskedelem-szolgáltatás 
-  A bérleti díjat 2020. július 1. napjától 22.794,-Ft/m2/év + Áfa (41 m2) összegben 

határozza meg, mely minden év január 1. napjával, az infláció mértékével módosul, 
legelőször 2021. január 1. napján. 

 
 

A Robako Bt. a fennálló tartozásának megfizetésére köteles 2020. június 30. napjáig. 
 Szerződéskötés feltétele továbbá, hogy a bérleti jogot átvevő a közjegyző által 

hitelesített nyilatkozatot bemutatja. 
 
 
 A bérlő a szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget kell, hogy vállaljon 

arra, hogy a közmű szolgáltatók felé a szerződést legkésőbb az átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben írt időponttól számított 15 napon belül megköti. Amennyiben 
a bérlő a fenti határidőn belül a szolgáltatókkal a szerződést nem köti meg, 
úgy a bérbeadó késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke 
naponta a bérleti díj 0,5 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése 
nem mentesíti a bérlőt az alól, hogy a fenti szerződéseket a szolgáltatókkal 
megkösse. Továbbá a közmű szolgáltatókkal történő szerződéskötés 
elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül, mely alapján azonnali 
hatályú bérleti jogviszony felmondásra kerülhet sor a Bérbeadó részéről. 

 Amennyiben a bérlőnek felróható okból (pl. a közüzemi díjak nem fizetése 
miatt) a szolgáltató felbontja a közüzemi szerződést, az ebből eredő kárt és a 
visszakötés, illetve a visszakötéshez esetlegesen szükséges közműfejlesztés 
díját a bérlő köteles viselni. 

 
 
 A 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.  
 
 
Határidő: 2020. július 1.      
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Vác Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Vác belterület 3299/A/4 hrsz-ú, Vác, dr. 
Csányi László krt. 34. I/4. szám alatti, nem lakás célú helyiség bérlőjének bérleti jogviszony átadásról szóló 
kérelme – Tommery Kft. 

 
174/2020.(VI.15.) 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, 3299/A/4 hrsz-ú, Vác, dr. Csányi László krt. 34. I/4. 
szám alatt található, 219 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség bérlője a Tommery 
Kft. és a Majoros Pláza Kft. (cg.szám: 13-09-202224, székhely: 2600 Vác, Honvéd 
utca 8.) egymás között, nem lakás célú helyiség bérleti jogviszony átadása tárgyában 
létrejött megállapodásához az alábbi feltételekkel járul hozzá 

-  a bérleti jogot átvevő bérleti jogviszonya 2020. év július hó 1. napjától, 2021. 
december 31. napjáig terjedő időszakra jön létre 

-   tevékenységi kör: kizárólagosan önvédelmi sportoktatás 
-  A bérleti díjat 2020. július 1. napjától 4.641,-Ft/m2/év + Áfa (219 m2) összegben 

határozza meg mely minden év január 1. napjával, az infláció mértékével módosul, 
legelőször 2021. január 1. napján. 

 
 Szerződéskötés feltétele továbbá, hogy a bérleti jogot átvevő a közjegyző által 

hitelesített nyilatkozatot bemutatja. 
 
 A bérlő a szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget kell, hogy vállaljon 

arra, hogy a szolgáltatók felé a szerződést legkésőbb az átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben írt időponttól számított 15 napon belül megköti. Amennyiben 
a bérlő a fenti határidőn belül a szolgáltatókkal a szerződést nem köti meg, 
úgy a bérbeadó késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke 
naponta a bérleti díj 0,5 %-a.  

 
 A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a bérlőt az 

alól, hogy a fenti szerződéseket a szolgáltatókkal megkösse. Továbbá a 
közmű szolgáltatókkal történő szerződéskötés elmaradása súlyos 
szerződésszegésnek minősül, mely alapján azonnali hatályú bérleti jogviszony 
felmondásra kerülhet sor a Bérbeadó részéről. 

 
 Amennyiben a bérlőnek felróható okból (pl. a közüzemi díjak nem fizetése 

miatt) a szolgáltató felbontja a közüzemi szerződést, az ebből eredő kárt és a 
visszakötés, illetve a visszakötéshez esetlegesen szükséges közműfejlesztés 
díját a bérlő köteles viselni. 

 A 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.  
 
Határidő: 2020. július 1.      
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Vác belterület 3099/1 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 27. szám alatti pincehelyiségre vonatkozó bérleti 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó kérelem – Fraktál Informatika Kft. 
 

 
175/2020.(VI.15.) 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 Fraktál Informatika Kft., mint Bérlő között, a 3199/1 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 
27. szám alatti, a Vác Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező, 118,5 m2 
alapterületű, pincehelyiség ingatlan vonatkozásában létrejött bérleti szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetéshez 2020. augusztus 01. napjával azzal, hogy 
2020. július 31. napjáig esedékes bérleti díj, közüzemi díj és közös költség 
megfizetésére kötelezett.  
 
Határidő: 2020. július 31.                     
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 

Tárgy: Vác belterület 1620/33 hrsz-ú, a volt Laktanya területén található, „volt Szakközépiskola és 
Kollégium” épületére vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó kérelem – 
Borsza-Build Kft. 
 

176/2020.(VI.15.) 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 Borsza-Build Kft., mint Bérlő között a Vác, belterület 1620/33 hrsz-ú, a volt 
Laktanya területén található, a Vác Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező, 
7552 m2 alapterületű, „volt Szakközépiskola és Kollégium” épületének 
vonatkozásában közös megegyezéssel történő megszüntetéshez 2020. július 01. 
napjával azzal, hogy a 2020. június 30. napjáig esedékes bérleti díj, közüzemi díj és 
közös költség megfizetésére kötelezett.  
 
Határidő: 2020. július 31.                     
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Vác belterület 3299/A/2 hrsz-ú, Vác, dr Csányi László krt. 34.   fsz. 2. szám alatti, nem lakás 
célú helyiségrész hasznosítása  

 
177/2020.(VI.15.) sz. polgármesteri  

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
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meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, 
Vác belterület 3299/A/2 hrsz-ú, Vác, dr. Csányi László krt. 34. szám alatti, 24,41 m2 
alapterületű társasházi üzlethelyiség vonatkozásában a Specko-Time Kft. (székhely: 
1048 Budapest, Bőröndös utca 9. 3/8., képviseli: Specziár Viktor ügyvezető) 
pályázatát érvényesnek nyilvánítja. 
Szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó a közjegyző által hitelesített 
nyilatkozatot bemutatja és a bérleti díj (nettó) összegének háromszorosát - 
beszámítva a már megfizetett biztosíték összegét -, mint biztosítékot a Váci 
Városfejlesztő Kft. számlájára megfizeti. 

 
Határidő: július 15.                         
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Ügyvezető lemondása, új ügyvezető választása – VV Kft. 

 
178/2020.(VI.15.) 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 Zábó Edinának a Váci 
Városfejlesztő Szolgáltató Kft. (cg.: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, 
Köztársaság út 34., statisztikai számjele: 14867361-6420-113-13, adószáma: 
14867361-2-13) ügyvezetőjének vezető tisztségviselői jogviszonyáról 2020. 
június 30. nappal történő lemondását. 
 
Határidő: azonnal                         
Felelős: polgármester 

 
 

Tárgy: Ügyvezető lemondása, új ügyvezető választása – VV Kft. 
 

 
179/2020.(VI.15.) 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 Zábó Edinának a Váci 
Városfejlesztő Szolgáltató Kft. (cg: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, 
Köztársaság út 34., statisztikai számjele: 14867361-6420-113-13, adószáma: 
14867361-2-13) fennálló megbízási jogviszonyát 2020. június 30. napjával közös 
megegyezéssel megszünteti a mellékletben foglalt „Megbízási szerződés 
megszüntetése” szerint. 
 
Határidő: azonnal                         
Felelős: polgármester 
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Tárgy: Ügyvezető lemondása, új ügyvezető választása – VV Kft. 
 

180/2020.(VI.15.) 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 Zábó Edina ügyvezetőnek a 
Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nél (székhelye: 2600 Vác, Bán Márton u. 3., 
cg: 13-09-119906, adószáma: 18676271-2-13) betöltött munkaviszonya alapján a 
munkabére 2020. július 01. napjától kezdődően: 600.000,- Ft/hó.  
 
Határidő: azonnal                         
Felelős: polgármester 

 
 

Tárgy: Ügyvezető lemondása, új ügyvezető választása – VV Kft. 
 

 
181/2020.(VI.15.) 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 Városfejlesztő Szolgáltató 
Kft. (cg: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34., statisztikai számjele: 
14867361-6420-113-13, adószáma: 14867361-2-13) ügyvezetőjének dr. Varga 
Borbálát választja meg 2020. július 01. napjától 2025. június 30. napjáig szóló 
határozott időtartamra. Az ügyvezető az ügyvezetői feladatokat munkaviszony 
keretében látja el. Munkabére: 700.000,- Ft. 
 
Határidő: azonnal                         
Felelős: polgármester 

 
 
Tárgy: Ügyvezető lemondása, új ügyvezető választása – VV Kft. 
 

 
182/2020.(VI.15.) 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 Városfejlesztő Szolgáltató 
Kft. (cg: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34., statisztikai számjele: 
14867361-6420-113-13, adószáma: 14867361-2-13) létesítő okiratának 
módosítását a melléklet szerint elfogadja, aláírja, valamint az eljáró bíróság által 
előírt technikai jellegű módosítások miatt okiratokat aláírja.  
 
Határidő: azonnal                         
Felelős: polgármester 
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Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. SZMSZ módosítás 

 
183/2020.(VI.15.) 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. 
2020. június 17. napjától hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát.  
Ezzel egyidejűleg a Váci Városfejlesztő Kft. 2018. február 22. napján elfogadott 
Szervezeti és Működési Szabályzata 2020. június 16. napján hatályát veszti.   
 
Határidő: 2020. június 17.  
Felelős: Zábó Edina ügyvezető Váci Városfejlesztő Kft. 

 
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. Közszolgáltatási Szerződés megszüntetése 
 

184/2020.(VI.15.) 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 
Önkormányzata és a Váci Városfejlesztő Kft. között 2017. december 14. napján 
létrejött Közszolgáltatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 
2020. június 17. napjával.  

 
Határidő: 2020. június 17.  
Felelős: Zábó Edina ügyvezető Váci Városfejlesztő Kft. 

 
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. Feladatellátási megállapodás módosítása 

 
185/2020.(VI.15.) 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 2020. június 17. 
napjától hatályos Feladatellátási megállapodás módosítását. 

 
Határidő: 2020. június 17.  
Felelős: Zábó Edina ügyvezető Váci Városfejlesztő Kft. 

 
Tárgy: Váci Női Kézilabda SE elnökének bérleti díj csökkentés iránti kérelme 
 

186/2020.(VI.15.) sz. polgármesteri  
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
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meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Váci Női Kézilabda SE 
elnökének bérleti díj csökkentése iránti kérelmét az alábbiak szerint támogatja: 
 
A Sportegyesület felnőtt csapata 2020. 07. 01. napjától 9.000,- Ft/óra, az utánpótlás 
csapatok 10.000,- Ft/óra bérleti díj ellenében vehetik igénybe edzéseik és 
mérkőzéseik idejére Vác Város Sportcsarnokát. A bérleti díjak tartalmazzák az egyéb 
kiegészítő helyiségek bérleti díját (pl. konditerem, tornaszoba, VIP szoba), valamint a 
hangosítás szolgáltatást is. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Váci Sport Kft. ügyvezető igazgató 

 
Tárgy: Vác Város Labdarúgó Sport Egyesület díjcsökkentési kérelme 
 

187/2020.(VI.15.) 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 Vác Város Labdarúgó 
SE elnökének azon kérését, hogy 2020. 07. 01.-től a Stadionban található FŰ1 és 
FŰ2 pályák egységesen, minden alkalommal 10.000,- Ft/óra díjért kerüljenek 
bérbeadásra. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Váci Sport Kft. ügyvezető igazgató 

 
Tárgy: Váci Vasutas SE díjcsökkentési kérelme 

 
188/2020.(VI.15.) 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 nem fogadja el a Váci Vasutas SE 
elnökének azon kérését, hogy 2020. 07. 01.-től a Sportegyesület a Sportcsarnok 
tornaszobáját és konditermét együttesen továbbra is a régi 1.500,- Ft/óra bérleti 
díjért használhassa. Az új díjszabást figyelembevéve díjkedvezmény a tornaszoba és 
konditerem együttes használatára 2.000,- Ft/óra bérleti díjban érvényesíthető. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Váci Sport Kft. ügyvezető igazgató 

 
Tárgy: Szuperinfó –Vác Futsal Sport Egyesület díjcsökkentési kérelme 
 

189/2020.(VI.15.) 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 2020. 07. 01.-től a Szuperinfó-Vác 
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Futsal SE, 10.000,- Ft/óra kedvezményes bérleti díjért veheti igénybe a 
Sportcsarnokot. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Váci Sport Kft. ügyvezető igazgató 

 
 
Tárgy: VV Kft. és a Kft-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2020. április havi 
beszámolója 

 
190/2020.(VI.15.) 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. 
április havi beszámolóját. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgató 

 
 
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója és 2020. évi üzleti terve 
 

 
191/2020.(VI.15.) 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 elfogadja a Váci Városfejlesztő 
Kft. 2019. évi Egyszerűsített éves beszámolóját 674.084.000,- Ft 
mérlegfőösszeggel és -4.610.000,- 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. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a Váci Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti 
tervét. 

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

 
Tárgy: Váci Sport Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója és 2020. évi üzleti terve 

 
192/2020.(VI.15.) sz. polgármesteri  

határozat 
 

1.) Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
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meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a Váci Sport 
Nonprofit Kft. 2019. évi Egyszerűsített éves beszámolóját 120.927.000,- Ft 
mérlegfőösszeggel és -24.754.000,- 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. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a Váci Sport Nonprofit Kft. 2020. évi 
üzleti tervét. 

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

 
 
Tárgy: Váci Városimázs Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója és 2020. évi üzleti terve 
 

 
193/2020.(VI.15.) 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 elfogadja a Váci Városimázs 
Nonprofit Kft. 2019. évi Egyszerűsített éves beszámolóját 50.248.000,- Ft 
mérlegfőösszeggel és 4.719.000,- Ft veszteséggel és dönt a veszteség következő 
évekre történő elhatárolásáról. 

 
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 elfogadja a Váci Városimázs Nonprofit Kft. 2020. 
évi üzleti tervét. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Kegyes Zoltán ügyvezető Váci Városimázs Kft.  

 
 
Tárgy: Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. „v.a.” 2019. XII. 31. – 2020. V.18. időszakra 
vonatkozó Egyszerűsített éves beszámolója, mint a végelszámolási időszakot záró beszámoló 
 

 
194/2020.(VI.15.) 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 elfogadja az Észak-Pest Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft. „v.a.” 2019. XII. 31. – 2020. V. 18. időszakra 
vonatkozó végelszámolást záró egyszerűsített éves beszámolóját 1.880.000,- Ft 
mérlegfőösszeggel és 856.000,- Ft veszteséggel, mint a végelszámolási időszakot 
záró beszámolót.  
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2.) Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 
Az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság („v.a.”) (cg: 13-09-180992., székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.) 
legfőbb szerve a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 111-112. §-ában foglaltakra tekintettel 
az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Elfogadja a felügyelőbizottság, illetve könyvvizsgáló jelentésével együtt az alábbi 

dokumentumokat: 
a.) az adóbevallásokat, 
b.) a számviteli jogszabályokban előírt, a végelszámolásához szükséges 

dokumentumokat, (utolsó üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját) 
c.) a vagyonfelosztási javaslatot, amelyben a végelszámoló díjának mértékére is 

indítványt tesz. 1 
 
A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon értéke 1.853.339 Ft, amely a 
társaság egyedüli tagja részére kerül átadásra. 2 
A felosztott vagyon kiadásának lebonyolítására a végelszámoló köteles, a vagyon 
kiadásának időpontja a cég törlésére vonatkozó végzés meghozatalát követő 30 
napon belül. 3 
 

2.) Kijelenti, hogy nincsenek a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a 
részvételével működő egyesületek, alapítványok. 4 
 

3.) Kijelenti, hogy a cégnek nincsen olyan ismert követelése vagy tartozása, amelyről a 
vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek. 5 

 
4.) Kijelenti, hogy a cégnél nincsen munkavállalói érdekképviselet, ezen okra tekintettel 

a munkavállalói érdekképviseletet a végelszámolás megindításáról tájékoztatni nem 
kellett. 6 

 
5.) A végelszámoló díjazásra nem jogosult, a végelszámolással, a cég megszűnésével 

kapcsolatosan felmerülő egyéb költségeket az alapító viseli, az iratanyagokat az 
alapító őrzi ingyenesen. 7 

 
6.) A végelszámolást befejezettnek nyilvánítja, a cég törlése iránti kérelmet terjeszt elő. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: végelszámoló  

 
 
1Ctv. 111. § (1) a) b) c) 
2Ctv. 111. § (2) 
3Ctv. 112. § (3) 
4Ctv. 111. § (1) e) 
5Ctv. 112. § (5) 
6Ctv. 1. sz. melléklet V./d) pont 
7Ctv. 111. § (3) 
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Tárgy: Vác, 3101 hrsz-ú Március 15. tér 23. sz. alatti ingatlanra vonatkozó kérelem - MIMK 
 

195/2020.(VI.15.) 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 Madách Imre Művelődési 
Központ kérelmét, melyben kérte, hogy a Vác, Március 15. tér 23. sz. alatti, Vác, 
belterület 3101 hrsz-ú ingatlan fölszintjét – 292,29 m2 alapterülettel – ingyenesen 
használhassa, 2020. július 01. napjától 2035. június 30. napjáig támogatja, az ingyenes 
használatot biztosítja, azzal, hogy a közművek megfizetése a Használót terheli. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Váci Dunakanyar Színház Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója és 2020. évi üzleti terve 
 

 
196/2020.(VI.15.) 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 Dunakanyar Színház 2019. 
évi tevékenységéről szóló mérlegbeszámolót és szakmai beszámolót elfogadja, 
egyúttal a 2020. évre vonatkozó üzleti tervet jóváhagyja. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Váci Dunakanyar Színház Kft. ügyvezető igazgató 

 
Tárgy: Váci Dunakanyar Színház Kft. alapító okiratának módosítása 
 

 
197/2020.(VI.15.) 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 Dunakanyar Színház 
Nonprofit Kft. alapítói határozatát és az egységes szerkezetbe foglalt alapítói okiratát 
jóváhagyja és aláírja, továbbá a bírósági változásbejelentési eljárás során esetlegesen 
felmerülő, technikai módosítást érintő okiratokat aláírja. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester és dr. Varga Katalin 
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Tárgy: Gyermekeiket egyedül nevelő szülők nyári gyermekkedvezmény ügye 
 

198/2020.(VI.15.) 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 támogatja a 2020. július 01.-től – 
2020. augusztus 31.-ig terjedő időszakra 10 alkalommal, 50 %-os kedvezmény 
nyújtását a gyermekét egyedül nevelő szülők és gyermekeik részére a Váci Sport 
Közhasznú Nonprofit Kft. saját szervezésű (váci sportcsarnok, váci stadion, váci 
strand), valamint a váci Madách Imre Művelődési Központ rendezvényein. 
A Váci Sport Kft. intézményeiben naponta 12 óráig nyújt kedvezményt. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Igazgatási és Szociális Ov. 

 
Tárgy: Bölcsődék és óvodák nyári leállása 

 
199/2020.(VI.15.) 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 Önkormányzat 
Képviselő-testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának 3/2020 (I.15.) sz. határozatát 
az alábbiak szerint módosítja: 
 

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye, Deákvári Óvodák, Váci- Kisváci- 
Középvárosi Óvoda és a Váci Alsóvárosi Óvoda 2020. év nyári zárva tartása az alábbi 
táblázat szerint történik: 

 
 I. II. 

 2020. augusztus 03-től 2020. augusztus 10-től 

 2020. augusztus 07-ig 2020. augusztus 14-ig 

 Nyitás: 2020. aug.10. Nyitás: 2020. augusztus 17. 
Váci Kisvác-Középvárosi 

Óvoda 
Hársfa utcai  

tagóvoda 
Csányi krt-i  
tagóvoda 

 Eötvös utcai tagóvoda Nyár utcai tagóvoda 

Váci Alsóvárosi Óvoda 

Vám utcai tagóvoda 

Kölcsey utcai tagóvoda 

 Kertész utcai tagóvoda 

Váci Deákvári Óvoda 

Folyamatos ellátást biztosít  

Bölcsődék és 
Fogyatékosok Intézménye Folyamatos ellátást biztosít 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Igazgatási és Szociális Ov. 
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Tárgy: Váci Sport Kft. Strand területén a nyári nyitva tartásban alkalmazandó árszabás módosítása 
 

200/2020.(VI.15.) 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 Sport Közhasznú 
Nonprofit Kft. Strand területén, a nyári nyitvatartásban alkalmazandó, a 
142/2020.(V.21.) sz. Polgármesteri határozattal elfogadott árszabásának azon 
módosítását, mely a „Strandfürdő Nyári Belépő és Bérlet árak”-ra vonatkozó 
mellékletet 2020. VI. 15.-től módosítja. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Váci Sport Kft. ügyvezető igazgató 

 
Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat módosítása 

 
201/2020.(VI.15.) 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 mellékletben kiadott új 
Közbeszerzési Szabályzatot. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
 
Tárgy: Vác Város Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámcsökkentése 
 

 
202/2020.(VI.15.) sz. polgármesteri  

határozat 

Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. sz törvény 46.§ (4) bekezdésben 
foglalt felhatalmazása alapján úgy dönt, hogy a Vác Város Önkormányzata által 
fenntartott alábbi intézmények engedélyezett álláshelyeinek csökkentését a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés  b) 
pontjában foglaltak figyelembevételével az alábbiak szerint rendeli el: 

 

1. Vác Város Polgármestere elrendeli Vác Város Önkormányzat Gazdasági 
Hivatala engedélyezett álláshelyének (fő) csökkentését 11 álláshellyel (fő). 

2. Vác Város Polgármestere elrendeli a Madách Imre Művelődési Központ 
engedélyezett álláshelyének (fő) csökkentését 3 álláshellyel (fő). 

3. Vác Város Polgármestere elrendeli a Vác Város Levéltára engedélyezett 
álláshelyének (fő) csökkentését 1 álláshellyel (fő). 
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4. Vác Város Polgármestere elrendeli a Katona Lajos Városi Könyvtár 
engedélyezett álláshelyének (fő) csökkentését 3 álláshellyel (fő). 

Vác Város Polgármestere kijelenti, hogy Vác Város Önkormányzat költségvetési 
szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken 
vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás 
következtében Vác Város Önkormányzata fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámleépítéssel érintett közalkalmazottak – munkaviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítás nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség. 

A létszámleépítéssel érintett közalkalmazottak jogviszonya felmentéssel szűnik meg. 
 
Vác Város Polgármestere megbízza a fenti intézmények munkáltatói jogkörének 
gyakorlóit, hogy az elrendelt létszámleépítés végrehajtásáról gondoskodjon a 
jogszabály által előírt módon és a jogszabály által előírt határidőben, melynek kezdő 
napja 2020. június 16. napja. 
 
Határidő: folyamatos    
Felelős:  polgármester 
             Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatalának intézményvezetője 
             Madách Imre Művelődési Központ intézményvezetője   
             Vác Város Levéltárának intézményvezetője 
             Katona Lajos Városi Könyvtár intézményvezetője 

   
Tárgy: Váci Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása 

 
203/2020.(VI.15.) 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 Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés mellékletét 
képező tartalommal jóváhagyja. 

 
Határidő: 2020. június 17.  
Felelős: jegyző 

 
Tárgy: Magyar u. – Damjanich u. sarkán található asztal és pad áthelyezése 

 
204/2020.(VI.15.) 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 Magyar u. és a Damjanich u. 
sarkán található 1 db asztalt és 2 db padot a Gombás-patak partján található 
piknikparkba helyezzenek át, biztonságosan rögzítve, teljes fertőtlenítéssel. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
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Tárgy: Kórház kiterjesztett területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása 
 

205/2020.(VI.15.) 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 úgy dönt, hogy az 1.melléklet szerinti 363/3, 363/4, 
363/5, 363/6, 363/9, 363/11, 363/17, 363/21, 363/22, 363/23, 363/25, 363/26, 
363/28, 363/29, 363/30, 363/31, 363/32, 363/33, 364/1, 364/5, (363/11), 
(363/14), (365/1), (365/2), 365/4, 415/2, 416/2, 417 helyrajzi számú ingatlanokat 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, annak érdekében, hogy a településrendezési 
eljárás tárgyalásos eljárás keretében lefolytatható lehessen.  
1. melléklet:   

 

 
kiemelt fejlesztési terület lehatárolása 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester, főépítész 
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Tárgy: Kórház terület átadás-átvétel 
 
 

206/2020.(VI.15.) 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 úgy dönt, hogy a 365/5 hrsz területből kialakítandó átjáró 
területét, a gázfogadó kivételével, a 2. sz. mellékletben lehatárolt területtel az 
önkormányzat ingyenesen tulajdonába kívánja venni, valamint a 365/9 hrsz.-ú 
önkormányzati ingatlant ingyenesen át kívánja adni az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ részére. 

2. melléklet: 
 

 
részlet a tervezett szabályozási tervből – az átadandó és az átvételre kerülő területtel  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester, főépítész 

 
 
Tárgy: Beépítetlen területű földrészlet átminősítése - Kórház 

 
207/2020.(VI.15.) 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 365/9 hrsz-ú önkormányzati 
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tulajdonú földrészletet kivett, közút művelési ág helyett kivett, beépítetlen területű 
földrészletté kívánja átminősíteni. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester, jegyző, vagyonnyilvántartó 

 
Tárgy: Településkép védelméről szóló rendelet 2. módosításának indítása 
 

208/2020.(VI.15.) 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 elindítja a 31/2017.(XII.15.) 
rendelet 2. módosítását, a partnerségi egyeztetés lebonyolításával. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: főépítész 

 
Tárgy: Munkácsy parkban hulladékgyűjtő edények és KRESZ táblák kihelyezése 
 

 
209/2020.(VI.15.) 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 engedélyezi a Munkácsy park 
területére 2-2 db kutyaürülék- és hulladékgyűjtő edény kihelyezését a park sétáló 
útvonalán. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Műszaki Osztály 

 
Tárgy: Vác város területén 5 db új kézi hulladékgyűjtő edény elhelyezése 
 

 
210/2020.(VI.15.) 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 engedélyezi az alábbi helyszíneken 
a kézi hulladékgyűjtő edények kihelyezését: 
 

- Eötvös J. u. 10. sz., csatolt fotó szerint 
- Erzsébet u. 2. sz., csatolt fotó szerint 
- Jókai M. u. 1. sz., csatolt fotó szerint 
- Jókai M. u. 10. sz., csatolt fotó szerint 
- Piac u. közjegyzői iroda előtt, csatolt fotó szerint 
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Az edények beszerzéséhez szükséges fedezet a 2020. évi költségvetés: beruházási 
kiadások, egyéb fejlesztések, Belvárosban új szemetes edények elhelyezése soron 
biztosított. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Műszaki Osztály 

 
 
Tárgy: Likviditási jelentés 
 

211/2020.(VI.15.) 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: Gombos Gézáné – Vác, Galcsek György utca 9. fsz. 6. – bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti 
kérelem 

 
Z-48/2020.(VI.15.) 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 Gombos Gézáné részére a Vác, 
Galcsek György utca 9. fsz. 6. szám alatti (hrsz.: 3303) 0,5 szoba, 18 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakásra a bérleti jogot 2020. május 18. napjától 2021. január 31. 
napjáig 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: Gombos Gézáné, Gombos István Géza) 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: 2020. június 30.                                   
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
Tárgy: Molnár Róbert – Vác, Kossuth Lajos tér 8. fsz. 3. – bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelem 
 
 

Z-49/2020.(VI.15.) 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 Molnár Róbert részére a Vác, 
Kossuth Lajos tér 8. fsz. 3. szám alatti (hrsz.: 3219/2) 1 szoba, 43 m2 alapterületű, 
komfortos lakásra a bérleti jogot 2020. június 1. napjától 2021. január 31. napjáig 
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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. június 30.                                   
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
Tárgy: Vörös Józsefné – Vác, Kossuth Lajos tér 6. fsz. 10. – bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti 
kérelem 
 

Z-50/2020.(VI.15.) 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 Vörös Józsefné részére a Vác, 
Kossuth Lajos tér 6. fsz. 10. szám alatti (hrsz.: 3218/A/10) 1 szoba, 34 m2 alapterületű, 
komfortos lakásra a bérleti jogot 2020. június 1. napjától 2021. január 31. napjáig 
határozott időre piaci alapú lakbér megfizetésével 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. június 30.                                   
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
 
Tárgy: Farkas Melinda – Vác, Zrínyi Miklós utca 2. 1. emelet 1. – bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti 
kérelem 
 

Z-51/2020.(VI.15.) 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 Farkas Melinda részére a Vác, 
Zrínyi Miklós utca 2. 1. emelet 1. szám alatti (hrsz.: 2739/A/5) 2 szoba, 55 m2 
alapterületű, komfortos lakásra a bérleti jogot 2020. június 1. napjától 2021. január 31. 
napjáig 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. június 30.                                  
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   
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Tárgy: Vidovszki Krisztina – Vác, Széchenyi István utca 8. fsz. 4. – bérleti jogviszony meghosszabbítása 
iránti kérelem 
 
 

Z-52/2020.(VI.15.) 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 Vidovszki Krisztina részére a Vác, 
Széchenyi István utca 8. fsz. 4. szám alatti (hrsz.: 3090/A/4) 1 szoba, 37 m2 alapterületű, 
komfortos lakásra a bérleti jogot piaci alapon 2020. június 1. napjától 2021. január 31. 
napjáig 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. június 30.                                   
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
 

Tárgy: Varnyaczki Rita – Vác, Zöldfa utca 14. 2. emelet 6. – bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti 
kérelem 
 
 

Z-53/2020.(VI.15.) 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 Varnyaczki Rita részére a Vác, 
Zöldfa utca 14. 2. emelet 6. szám alatti (hrsz.: 4518/4/A/6) 2 szoba, 56 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakásra a bérleti jogot 2020. június 1. napjától 2021. január 31. napjáig 
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. 
(Közjegyző nyilatkozat: Varnyaczki Rita, Nagy Ferenc) 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: 2020. június 30.                                   
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
Tárgy: Prétor László és Prétorné Bőgér Anikó – Vác, Deákvári főút 9., 1. emelet 4. – bérleti jogviszony 
meghosszabbítása iránti kérelem 
 

Z-54/2020.(VI.15.) 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 Prétor László és Prétorné Bőgér 
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Anikó részére a Vác, Deákvári főút 9. 1. emelet 4. szám alatti (hrsz.: 1582/21/A/4) 2,5 
szoba, 60 m2 alapterületű, komfortos lakásra a bérleti jogot 2020. június 1. napjától 
2021. január 31. napjáig 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. 
(Közjegyző nyilatkozat: Prétor László, Prétorné Bőgér Anikó, Prétor László Dávid, 
Prétor Ákos) 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: 2020. június 30.                                   
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
Tárgy: Záborszky Edéné – Vác, Kossuth Lajos utca 13. fsz. 3. – bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti 
kérelem 
 

Z-55/2020.(VI.15.) 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 Záborszky Edéné részére a Vác, 
Kossuth Lajos utca 13. fsz. 3. szám alatti (hrsz.: 3434/A/3) 1 szoba, 47 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakásra a bérleti jogot 2020. június 1. napjától 2021. január 31. napjáig 
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. 
(Közjegyző nyilatkozat: Záborszky Edéné. Vajda Lívia) 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: 2020. június 30.                                   
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
Tárgy: Gyetven János – Vác, Erzsébet utca 26. A. épület 1. emelet 6. – bérleti jogviszony meghosszabbítása 
iránti kérelem 

Z-56/2020.(VI.15.) 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 Gyetven János részére a Vác, 
Erzsébet utca 26. A. épület 1. emelet 6. szám alatti (hrsz.: 2752/A/6) 2 szoba, 63 m2 
alapterületű, komfortos lakásra a bérleti jogot 2020. június 1. napjától 2021. január 31. 
napjáig 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. 
(Közjegyző nyilatkozat: Gyetven János, Gyetven Jánosné) 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: 2020. június 30.                                   
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   
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Tárgy: Kosdi László – Vác, Báthori Miklós utca 3. fsz. 10. – bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti 
kérelem 
 

Z-57/2020.(VI.15.) 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 Kosdi László 
részére a Vác, Báthori Miklós utca 3. fsz. 10. szám alatti (hrsz.: 3447/A/10) 1 
szoba, 54 m2 alapterületű, komfortos lakásra a bérleti jogot 2020. június 1. 
napjától 2021. január 31. napjáig 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. június 30.                                   
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
Tárgy: Polyák Erika Ibolya – Vác, Köztársaság út 45. fsz. 8. – bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti 
kérelem 
 

Z-58/2020.(VI.15.) 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 Polyák Erika Ibolya részére a Vác, 
Köztársaság út 45. fsz. 8. szám alatti (hrsz.: 2863/A/8) 1,5 szoba, 53 m2 alapterületű, 
komfortos lakásra a bérleti jogot 2020. július 1. napjától 2021. január 31. napjáig 
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. június 30.                                   
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
Tárgy: Gyulai Ferencné – Vác, Szent István tér 3. 4. emelet 1. – bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti 
kérelem 
 

Z-59/2020.(VI.15.) 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 Gyulai 
Ferencné részére a Vác, Szent István tér 3. 4. emelet 1. szám alatti (hrsz.: 
2764/A/20) 2 szoba, 54 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra a bérleti jogot 
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piaci alapú lakbér megfizetésével 2020. július 1. napjától 2021. január 31. 
napjáig 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. június 30.                                   
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
Tárgy: Radics Sándor és Radics Sándorné – Vác, Földváry Károly tér 17. 2. emelet 3. szám – vételi szándék 
kérelem 

Z-60/2020.(VI.15.) 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 Önkormányzatának 
1/1 arányú tulajdonát képező, Vác, Földváry Károly tér 17. 2. emelet 3. szám alatti 
ingatlanra vonatkozóan Radics Sándor és Radics Sándorné bérlők kérelmét 
megismerte.  
Az értékbecslés elkészítése és díja bérlőket terheli. 
Az értékbecslés ismeretében kerül majd sor az ingatlan értékesítéséről szóló döntésre. 

 
Határidő: folyamatos                                      
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
Tárgy: Perlusz Lívia – Vác, Vám utca 10. 7. emelet 4. szám – vételi szándék kérelem 
 

Z-61/2020.(VI.15.) 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 Önkormányzatának 
1/1 arányú tulajdonát képező, Vác, Vám utca 10. 7. emelet 4. szám alatti ingatlanra 
vonatkozóan Perlusz Lívia bérlő kérelmét megismerte.  
Az értékbecslés elkészítése és díja bérlőt terheli. 
Az értékbecslés ismeretében kerül majd sor az ingatlan értékesítéséről szóló döntésre. 

 
Határidő: folyamatos                                      
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
Tárgy: Rateczki Sándor – Vác, Vám utca 10. 5. emelet 4. szám – vételi szándék kérelem 
 

Z-62/2020.(VI.15.) 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 Önkormányzatának 
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1/1 arányú tulajdonát képező, Vác, Vám utca 10. 5. emelet 4. szám alatti ingatlanra 
vonatkozóan Rateczki Sándor bérlő kérelmét megismerte. 
Az értékbecslés elkészítése és díja bérlőt terheli. 
Az értékbecslés ismeretében kerül majd sor az ingatlan értékesítéséről szóló döntésre. 

 
Határidő: folyamatos                                      
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   
 

Tárgy: Dondóczi Árpád – Vác, Köztársaság út 10-12. C. épület fsz. 1. – vételi szándék kérelem 
Z-63/2020.(VI.15.) 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 Önkormányzatának 
1/1 arányú tulajdonát képező, Vác, Köztársaság út 10-12. C. épület fsz. 1. szám alatti 
ingatlanra vonatkozóan Dondóczi Árpád bérlő kérelmét megismerte. 
Az értékbecslés elkészítése és díja bérlőt terheli. 
Az értékbecslés ismeretében kerül majd sor az ingatlan értékesítéséről szóló döntésre. 

 
Határidő: folyamatos                                      
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
Tárgy: Közszolgáltatási díjkedvezmény 
 

Z-64/2020.(VI.15.) 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 alább felsorolt személynek 
közszolgáltatási díjkedvezmény megállapítása iránti kérelmét elutasítja, mivel az egy 
főre jutó havi jövedelem (59.865,- Ft) meghaladja a családban élők esetében az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át (57.000,- Ft). 
- Bucsányiné Szabó Tünde 2600 Vác, Földváry tér 16. II/1. 

 
Határidő: azonnal                                     
Felelős: Igazgatási és Szociális Ov.   
 

Tárgy: Vác Város Közszolgálatáért kitüntetés odaítélése 
 

Z-65/2020.(VI.15.) 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 Közszolgálatáért” 
kitüntető címet 2020. évben Tumbász Andrásnénak adományozza. 

 
Határidő: azonnal                                     
Felelős: Kászonyi Károly PÜB elnök; dr. Zsidel Szilvia jegyző   
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Tárgy: Vác Város Egészségügyéért kitüntető cím odaítélése 
 

Z-66/2020.(VI.15.) 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 Egészségügyéért” 
kitüntető címet Nagy Magdolna körzeti nővérnek adományozza. 

 

Határidő: azonnal                                     
Felelős: polgármester; Igazgatási és Szociális Ov.   

 
 

Tárgy: ifj. Csámpai István lakás bérleti jogviszony folytatási kérelme 
 

Z-67/2020.(VI.15.) 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 ifj. Csámpai István és családja 
részére a Vác, Külső-Rádi út 23. D/1. fsz. 1. sz. alatti 2,5 szobás, 70 m2-es komfortos 
önkormányzati bérlakásra a bérleti jogot 2021. január 31.-ig biztosítja, a közjegyzői 
nyilatkozat bemutatásának feltételével, melynek költsége a Bérlőt terheli, továbbá a 
lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a bérlőt terheli. 

 
Határidő: azonnal                                     
Felelős: Műszaki Osztály   
 

Tárgy: Fellebbezés a 66/1159-1/2020.05.07. sz. határozat ellen 
 

Z-68/2020.(VI.15.) 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, mint másodfokú hatóság, Weisz György Károly 
(2600 Vác, dr. Csányi krt. 86. fsz. 1.) közigazgatási bírság elengedése iránt benyújtott 
fellebbezését elutasítja, egyidejűleg a 66/1159-1/2020. sz. elsőfokú határozatot 
helyben hagyja a mellékelt alakszerű határozatban leírtak alapján.  

 
Határidő: azonnal                                     
Felelős: polgármester   

 
A határozat Vác város honlapján is megtekinthető. 
 
Vác, 2020. június 15. 

dr. Zsidel Szilvia s.k. 
   jegyző 

 
Kifüggesztve: 2020. június 15.-én 
Levéve: 2020. július 15.-én 


