
H I R D E T M É N Y 
 
 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. §-a alapján az 
alábbi tájékoztatást adom: 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 13.-i rendkívüli ülésén az 
alábbi határozatokat hozta: 
 
 

 
Tárgy: Váci Waldorf Alapítvány kérelme – jelzálogjog bejegyzés a 1620/7 hrsz-ú ingatlanra 
 

  
197/2018.(VIII.13.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Váci 
Waldorf Alapítvány, mint adós általi bankhitel felvétele során a Vác 1620/7 
hrsz-ú ingatlanra 60.000.000,- Ft tőke és annak valamennyi járuléka erejéig első 
ranghelyen az ingatlant terhelő jelzálogjogot és annak biztosítására elidegenítési 
és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre. Ez azzal a feltétellel történhet, hogy a 
Váci Waldorf Alapítvány kötelezettséget vállal a 60.000.000,- Ft erejéig 
felveendő hitelösszeg és annak kamatkötelezettségeinek finanszírozására. Az 
Alapítvány a teljes hitel visszafizetését 2028. augusztus hónapig teljesíti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ingatlan 
jelzálogszerződést a melléklet szerinti tartalommal aláírja. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 
       

Tárgy: Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 
 

  
198/2018.(VIII.13.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a: 
 

a.) helyi személyszállítási közszolgáltatást 2018. január 1-jétől december 31.-éig 
folyamatosan fenntartja; 
 

b.) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és 
eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet 
megelőző évre vonatkozóan a pályázat benyújtásáig a Volánbusz Zrt., mint a 
helyi közösségi közlekedés szolgáltatója részére a tárgyévet megelőző évre 
(2017-re) vonatkozóan nettó 90 millió forint összegű, saját forrásból származó, 
vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújtott; 
 



 2 

c.) pályázati eljárás útján került megkötésre a szolgáltatóval a közszolgáltatási 
szerződés. 
 

A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a pályázattal 
kapcsolatos dokumentumok aláírására.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ingatlan 
jelzálogszerződést a melléklet szerinti tartalommal aláírja. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
     

Tárgy: Keszeg u. – Párduc u. – 2. sz. főút – Harcsa u. által határolt tömbben az előkerti építési 
határvonal módosítása 

  
199/2018.(VIII.13.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 
1.   Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

településrendezési eszközök módosítását kezdeményező AMBRUS 
Acélszerkezet Gyártó és Építő Kft. megbízásából a Völgyzugoly Műhely 
Kft. által 2018. júliusában elkészített Telepítési Tanulmánytervét - a 
„Településrendezési eszközök módosítása településrendezési szerződés 
keretében: Keszeg utca - Párduc utca - 2. számú főút - Harcsa utca által 
határolt tömbben az előkerti építési határvonal módosítása” tárgyában. 

 
2.   Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a 

háromoldalú Településrendezési tervezési szerződés aláírására.  
 

Határidő: A Kt. döntést követő 30 napon belül  Felelős: Polgármester, főépítész 
 
3.   Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a 

háromoldalú Településrendezési tervezési szerződés aláírását követően a 
településrendezési eljárás megindítására. 

 
Határidő: A szerződés aláírását követően azonnal  Felelős: Polgármester, 
főépítész 
 

Tárgy: Felmentés kérése – településrendezési eszközök felülvizsgálatának elvégeztetésére 
 

200/2018.(VIII.13.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő – testülete felmentést ad Vác Város 
Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 23.) számú önkormányzati 
rendelet 7. § (6) bekezdése alól a településrendezési eszközök felülvizsgálatának 
elvégeztetésére, 5.000,- eFt értékben. 

Határidő: azonnal   Felelős: Breczné Zsigmond Jolán főépítész 
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Tárgy: Felmentés kérése – Kosdi úti körforgalom 
 

  
201/2018.(VIII.13.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő – testülete felmentést ad Vác Város 
Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2018.(II.23.) sz. önkormányzati 
rendelet 7. § (6) bekezdése alól Kosdi úti körfogalom (út tulajdonba vétele 
után) 3.000 eFt értékben. 

Határidő: azonnal     Felelős: Műszaki Osztály 

  
 

Tárgy: Waitzen Klasszik Veteránjármű Egyesület kérelme 
 

 
202/2018.(VIII.13.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Waizen Klasszik Veteránjármű Egyesület szervezésében 2018. 
szeptember 1.-jén (szombat) sorra kerülő rendezvény alkalmából a Földváry K. 
tér – Budapesti főút – Konstantin tér – Petróczy u. – József A. stny. – Duna-
parti rendezvény terület (pihenő) – Tímár u. – Budapesti főút – Köztársaság út 
– Március 15. tér – Köztársaság út – Dózsa Gy. út – Pap B. út útvonalat és a 
pihenő területének díjmentes használatához szükséges engedélyt, hozzájárulást 
kiadja azzal, hogy a szervezők a pihenő területét rendezett állapotban hagyják 
vissza.  

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Lengyel nagyköveti megkeresés Sandomierz lengyel várossal való testvérvárosi kapcsolat 
kialakításának szándékával  
 

  
203/2018.(VIII.13.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő – testülete nem támogatja Sandomierz 
lengyel várossal a testvérvárosi kapcsolat kiépítését, tekintettel ara, hogy már 
van lengyel testvérvárosi kapcsolata Vácnak, Zawadzkie.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
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Tárgy: Athéni nagyköveti megkeresés Chalkida görög várossal való testvérvárosi kapcsolat 
kialakításának szándékával  
 

 
204/2018.(VIII.13.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő – testülete nem támogatja Chalkida görög 
várossal a testvérvárosi kapcsolat kiépítését.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 
A határozatok Vác város honlapján is megtekinthetők.  
 
Vác, 2018. augusztus 13. 
  
 
 
 

Deákné Dr. Szarka Anita s.k. 
          jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kifüggesztve: 2018. augusztus 14.-én 
Levéve: 2018. szeptember 14.-én 


