
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 2020. augusztus 27.-i rendkívüli ülésén az 
alábbi határozatokat hozta: 
 
 
Tárgy: Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás társulási tanácsülése 

 
79/2020.(VIII.27.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadásra javasolja az 
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási ülésén a DTKH Duna-Tisza 
közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a 
továbbiakban: DTKH) vételi ajánlatának elfogadásáról, a közös tőkerendezésről, 
valamint az ezzel kapcsolatos intézkedésekről szóló határozati javaslatokat a 
mellékletben foglalt tartalommal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Tárgy: Törvényi előírást meghaladó létszámú csoport fenntartói engedélyezése a Váci Kisvác-Középvárosi 
Óvodában 

80/2020.(VIII.27.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020/2021. nevelési 
évben elfogadja a Képviselő-testületnek a fenntartásában működő intézményben a 
kért létszámtúllépést a következőképpen: 
Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda: 
- Eötvos utcai Tagóvoda Kiscsoportjában 20 %-kal 
- Eötvös utcai Tagvoda Nagycsoportjában 20 %-kal 
- Hársfa utcai Tagóvoda Kiscsoportjában 20 %-kal 
- Hársfa utcai Tagóvoda Kis- Középső csoportjában 20 %-kal 
- Hársfa utcai Tagóvoda Nagy- középső csoportjában 20 %-kal 
- Hársfa utcai Tagóvoda Nagycsoportjában 20 %-kal 
- Nyár utcai Tagóvoda 1. Vegyes csoportjában 20 %-kal 
- Nyár utcai Tagóvoda 2. Vegyes csoportjában 20 %-kal 
- Nyár utcai Tagóvoda 3. Vegyes csoportjában 20 %-kal 
- Csányi úti Tagóvoda Kiscsoportjában 20 %-kal 
- Csányi úti Tagóvoda Nagy- középső csoportjában 20 %-kal 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: osztályvezető, intézményvezető 
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Tárgy: Védőnői körzetek újra osztása 
 

81/2020.(VIII.27.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 
61/2020.(VII.15.) sz. határozatában meghatározott Vác közigazgatási területének 
védőnői körzetek szerinti felosztását jelen előterjesztés melléklete szerint. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester; Igazgatási és Szociális ov. 
 
 
 

 
Tárgy: Váci Karakán Kajak-Kenu SE és a Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány közös kérelme 

 
 

82/2020.(VIII.27.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy 
a Váci Karakán Kajak-Kenu SE (2600 Vác, Levél u. 9/c.) az Önkormányzat 
tulajdonában álló 2600 Vác, József A. stny. 3149/7 hrsz. alatti ingatlant, (Váci 
Vízitúra Megállóhely) – szívességi használat jogcímén – székhelyként 
használhassa, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a székhelyhasználat 
jogcímét igazoló okiratot írja alá. 
 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 
 
 

 
Tárgy: Alapító okirat módosítás – Vác Város Levéltára 

 
 

83/2020.(VIII.27.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vác Város Levéltára 
alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
elfogadja, továbbá felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat, valamint a változásbejelentési eljárás során 
felmerülő, technikai módosítást érintő okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 
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Tárgy: Alapító okirat módosítás – Katona Lajos Városi Könyvtár 

 
 

84/2020.(VIII.27.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Katona Lajos Városi 
Könyvtár alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát elfogadja, továbbá felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, valamint a változásbejelentési eljárás során 
felmerülő, technikai módosítást érintő okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Tárgy: Alapító okirat módosítás – Madách Imre Művelődési Központ 

 
85/2020.(VIII.27.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Madách Imre 
Művelődési Központ alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát elfogadja, továbbá felhatalmazza a polgármestert a módosító 
okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, valamint a változásbejelentési 
eljárás során felmerülő, technikai módosítást érintő okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 
 

 
 
Tárgy: Alapító okirat módosítás – Tragor Ignác Múzeum  

 
 

86/2020.(VIII.27.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tragor Ignác 
Múzeum alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát elfogadja, továbbá felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, valamint a változásbejelentési eljárás során 
felmerülő, technikai módosítást érintő okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 
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Tárgy: Vác, Gombási út 7. sz. alatti SPAR parkoló használatára vonatkozó négyoldalú megállapodás 
 
 

87/2020.(VIII.27.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a négyoldalú 
használati megállapodás megkötését és felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja azt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
Tárgy: HÉSZ és SZT módosítása – 4397/1, 7002/2, 7002/8, 0360/41-43 hrsz. 

 
 

88/2020.(VIII.27.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4397/1, 7002/2, 7002/8, 

0360/41-43 hrsz. ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszközök 
módosításával kapcsolatos államigazgatási szervek véleményét elfogadja. A 
beérkezett vélemények alapján a településrendezési eszközök módosításához nem 
kell elkészíteni a 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálatot. 
 

2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
314/2012.(XI.08.) Kormányrendelet 38. § előírása alapján lefolytatott 
véleményezési eljárás során a  tervezet tartalmát vitató észrevétel nem maradt, a 
mellékelt „Tervezői válaszok” c. táblázat alapján az észrevételeket a tervekbe 
bedolgozták, ezáltal a véleményezési eljárást lezártnak tekinti. 
 

3. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a Tervező által összeszerkesztett 4397/1, 7002/2, 7002/8, 0360/41-43 
hrsz. ingatlanokra vonatkozó záróvéleményezési dokumentációt végső 
véleményezésre az illetékes Állami főépítésznek megküldje. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Tárgy: HÉSZ módosítása a Damjanich u. – Vám u. – Nagymező u. – Vásár u. által határolt területen 
TRSZ megkötése 

 
 
 

89/2020.(VIII.27.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vác, Damjanich u. – Vám u. – 

Nagymező u. – Vásár u. által határolt területre vonatkozó Településrendezési 
Szerződés tartalmával egyetért. 
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2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

Vác, Damjanich u. – Vám u. – Nagymező u. – Vásár u. által határolt területre 
vonatkozó Településrendezési Szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester; főépítész 
 
 

A határozatok Vác város honlapján is megtekinthetők. 
 
Vác, 2020. augusztus 28. 
 
 
 

dr. Zsidel Szilvia s.k. 
   jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kifüggesztve: 2020. augusztus 28.-án 
Levéve: 2020. szeptember 28.-án 


