
 
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 2020. november 19.-én az alábbi határozatokat hozta: 
 
 

 
 

Tárgy: „Területi összefogással a megelőzésért” Alapítvány kérelme 
  
 

145/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Emberi Kapcsolatok Bizottság 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt hozzájárul ahhoz, hogy a 2019. évre kiírt 
egészségügyi primer prevenciós pályázat elszámolási határideje a „Területi 
összefogással a megelőzésért” Alapítvány esetében a támogatási megállapodás 
módosításával 2021. augusztus 31-re kerüljön változtatásra. 
 
Határidő: azonnal     
Felelős: osztályvezető 
 

 
 
 

Tárgy: Deákvári Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 
  
 

146/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Emberi Kapcsolatok Bizottság 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy jóváhagyja a Deákvári Óvodák 
Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. 
 
Határidő: azonnal     
Felelős: intézményvezető 
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Tárgy: Lakásügyek – Farkas Melinda – Vác, Zrínyi Miklós utca 2. I/1. – vételi szándék megerősítése 

  
147/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác Város Önkormányzatának 1/1 
arányú tulajdonát képező, 2600 Vác, Zrínyi Miklós utca 2. 1. emelet 1. szám alatti, 
2739/A/5 hrsz.-ú ingatlant értékesíti Farkas Melinda vevő részére 14.620.000, -Ft 
összegű vételáron azzal, hogy a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizet 2.924.000, -
Ft összegű vételárrészt. A fennmaradó 11.696.000, -Ft összegű vételárrész után pedig 
15 év kamattal terhelt részletfizetés biztosít számára, a 21/2014.(VI.20.) számú 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, elidegenítési-és terhelési tilalom, 
továbbá jelzálogjog kikötése mellett. Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. A szerződés megkötésével és a tulajdonváltozás ingatlan-
nyilvántartási bejelentésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.  
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) j) pontja szerint 
ezen ingatlan értékesítés mentes az áfa alól. 

Határidő: 2021. február 28.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 
Tárgy: Lakásügyek – Halmai László és Halmai Lászlóné – Vác, Rádi út 6. II/1. – vételi szándék 
megerősítése 

  
148/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác Város Önkormányzatának 1/1 
arányú tulajdonát képező, 2600 Vác, Rádi út 6. 2. emelet 1. szám alatti, 4217/A/9 
hrsz.-ú ingatlant értékesíti vevők részére 12.835.000, -Ft összegű vételáron, ½ - ½ 
tulajdoni arányban azzal, hogy a szerződés aláírásával egyidejűleg a vevők 2.567.000, -
Ft összegű vételárrészt fizetnek meg. A fennmaradó 10.268.000, -Ft összegű 
vételárrész után pedig 15 év, kamattal terhelt részletfizetést biztosít számukra, a 
21/2014.(VI.20.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, elidegenítési-és 
terhelési tilalom, továbbá jelzálogjog kikötése mellett. Felhatalmazza a Polgármestert 
az adásvételi szerződés aláírására. A szerződés megkötésével és a tulajdonváltozás 
ingatlan-nyilvántartási bejelentésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) j) pontja szerint 
ezen ingatlan értékesítés mentes az áfa alól. 

 
Határidő: 2021. február 28.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Lakásügyek – Őri József – Vác, Dózsa György út 25. fsz. 7. – vételi szándék megerősítése 

  
 

149/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 2483/A/7 hrsz-ú, természetben a 
2600 Vác, Dózsa György út 25. fsz. 7. szám alatt található lakás ingatlant Őri József 
részére 10.812.000, -Ft, egy összegben fizetendő vételár ellenében, adásvétel 
jogcímén értékesíti. Felhatalmazza Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. A 
szerződés megkötésével és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartási bejelentésével 
kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) j) pontja szerint 
ezen ingatlan értékesítés mentes az áfa alól. 
 
Határidő: 2021. február 28.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 
 
Tárgy: Lakásügyek – Antal Nóra – Vác, dr. Csányi László krt. 26. 4. emelet 3. – adásvételi ügylet 

megerősítése  
  
 

150/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy megerősíti a 173/2020. (X.12.) számú 
határozatban foglalt önkormányzati értékesítési szándékot, a mellékelt adásvételi 
szerződés szerinti tartalommal. 

 
Határidő: 2020. december 10.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Lakásügyek – Hávelné Dian Anikó – Vác, Nagymező utca 7/A. 3. emelet 11. – adásvételi 

ügylet megerősítése 

  
151/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy megerősíti a 174/2020. (X.12.) számú 
határozatban foglalt önkormányzati értékesítési szándékot, a mellékelt adásvételi 
szerződés szerinti tartalommal. 

 
Határidő: 2020. december 10.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 
Tárgy: Lakásügyek – Vastagné Muri Mária – Vác, Nagymező utca 7/A. 2. emelet 8. – adásvételi 

ügylet megerősítése 

 
152/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy megerősíti a 175/2020. (X.12.) számú 
határozatban foglalt önkormányzati értékesítési szándékot, a mellékelt adásvételi 
szerződés szerinti tartalommal. 

 
Határidő: 2020. december 10.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
Tárgy: Lakásügyek – Szabó Pál – Vác, Vám utca 14. 10. emelet 5. – adás vételi ügylet megerősítése  

 
153/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy megerősíti a 176/2020. (X.12.) számú 
határozatban foglalt önkormányzati értékesítési szándékot, a mellékelt adásvételi 
szerződés szerinti tartalommal. 

 
Határidő: 2020. december 10.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Lakásügyek – Hevesi Attila és Szegedi Marianna – Vác, dr. Csányi László krt. 60. fsz. 3.– adás 

vételi ügylet megerősítése 

  
 

154/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy megerősíti a 177/2020. (X.12.) számú 
határozatban foglalt önkormányzati értékesítési szándékot, a mellékelt adásvételi 
szerződés szerinti tartalommal. 

 
Határidő: 2020. december 10.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 
 
 
Tárgy: Ingatlanügyek – Vác belterület 3142/A/2 hrsz-ú, 2600 Vác, Köztársaság út 8. fsz. 2. szám alatti, 
üzlethelyiség megnevezésű, 23,74 m2 alapterületű helyiség – pályázat elbírálása 

  
 

155/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Gazdasági 
és Városfejlesztési Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az 
önkormányzati tulajdonban álló, Vác belterület 3142/A/2 hrsz-ú, 2600 Vác, 
Köztársaság út 8. fsz. 2. szám alatti, üzlethelyiség megnevezésű, 23,74 m2 alapterületű 
helyiség vonatkozásában, a Gold-Mer Team Kft. (székhely: 2600 Vác, Cifra köz 4.) 
pályázatát érvényesnek nyilvánítja. 
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó a közjegyző által hitelesített 
nyilatkozatot bemutatja és a bérleti díj (nettó) összegének kétszeresét - beszámítva a 
már megfizetett pályázati biztosíték összegét - mint biztosítékot a Váci Városfejlesztő 
Kft. számlájára megfizeti, továbbá a pályázatban leírt kötelezettségeket teljesíti. 

 
Határidő: 2020. november 30.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Ingatlanügyek – Az önkormányzati tulajdonú, Vác zártkert 20398/14 hrsz-ú, mezőgazdasági 
ingatlanra vonatkozó vételi szándék – dr. Ruzsa Erzsébet 

  
 

156/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác Város 
Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező, Vác zártkert 20398/14 hrsz-ú 
(Diósvölgy), 1307 m2 nagyságú, kert művelési ágú ingatlant 1.000.000,-Ft, azaz 
egymillió forint vételáron (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 
86.§ (1) k pontja alapján jelen ingatlanértékesítés mentes az általános forgalmi alól) dr. 
Ruzsa Erzsébet részére azzal, hogy a kimérés, kitűzés a vevő feladata és költsége, 
továbbá az ügyvédi munkadíj a vevő költsége.  

 
Határidő: 2020. december 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 
 
 
Tárgy: Ingatlanügyek – Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3192/A/7 hrsz-ú, Vác, Március 15. 
tér 16-18. fsz. 6. és 7. szám alatti ingatlan bérlőjének kérelme – Passport Club Kft. 

  
 

157/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati 
tulajdonban álló, Vác belterület 3192/A/6 és 3192/A/7 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 
16-18. fsz. 6 és 7. szám alatti szám alatti, összesen 45 m2 alapterületű, nem lakás célú 
helyiség bérlőjének (Passport Club Kft.) 2020. november, december és 2021. január 
havi bérleti díj 10 %-át kell megfizetnie a számlán megjelölt határidőre. 

 
Határidő: 2020. november 30.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Ingatlanügyek – Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3087/A/14 hrsz-ú, Vác Széchenyi 
utca 14. szám alatti ingatlan bérlőjének kérelme – Futura Lux Bt. 

  
 

158/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati 
tulajdonban álló, Vác belterület 3087/A/14 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 14. szám 
alatti szám alatti, 43 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség bérlőjének – a Futura 
Lux Bt-nek – a bérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelmét nem támogatja. 

 
Határidő: 2020. november 30.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 
 
 
Tárgy: Ingatlanügyek – Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3087/A/22 hrsz-ú, Vác Széchenyi 
utca 10-12. fsz. 2. szám alatti ingatlan bérlőjének kérelme – Futura Lux Bt. 

  
 

159/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati 
tulajdonban álló, Vác belterület 3087/A/22 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 10-12. fsz. 2. 
szám alatti szám alatti, 52 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség bérlőjének – a 
Futura Lux Bt-nek – a bérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelmét nem támogatja. 

 
Határidő: 2020. november 30.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Ingatlanügyek – Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 987/10 hrsz-ú, Vác, Deákvári főtér 
987/10. alatti, 27 m2 alapterületű, autóbuszváró megnevezésű, önálló felépítményrész hasznosítása 

  
 

160/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác Város Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező, Vác belterület 987/10 hrsz-ú, természetben 2600 Vác, 
Deákvári főtér 987/10. szám alatti, autóbuszváró megnevezésű, 27 m2 nagyságú 
felépítményrésze Szekeres Odett Lilla (székhely: Vác, Cserje utca 17.) pályázatát 
eredménytelennek nyilvánítja. 
Az ingatlant a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 123/2020.(IX.14.) számú 
határozatában foglaltak szerint továbbra is pályáztatja. 

 
Határidő: folyamatos     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 
 
Tárgy: Ingatlanügyek – Golden-Network Bt. részletfizetési kérelme 

  
 

161/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Golden-Network 
Bt., mint bérlő részletfizetési kérelmét támogatja 3 havi (3 x 146 440, Ft) részletben 
történő megfizetésével, azzal, hogy a részletfizetési megállapodás aláírásával 
egyidejűleg a teljes tartozás 25 %-át (146 440, Ft) köteles egyösszegben megfizetni. 

 
Határidő: 2020. november 30.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Ingatlanügyek – Vác belterület 2707/1/A/25 hrsz-ú, Vác, Zrínyi utca 9. szám alatti, 35 m2 
alapterületű irodahelyiség hasznosítása 

  
 

162/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác belterület 
2707/1/A/25 hrsz-ú, Vác, Zrínyi utca 9. szám alatti, 35 m2 alapterületű 
irodahelyiséget értékesítésre jelöli, nyílt pályáztatással 7.700.000.-Ft + Áfa induló 
vételáron.   
A pályázati biztosíték összege: 770.000,-Ft. (max.10%.) 
Licitlépcső: 50.000,-Ft + Áfa 
Vevőt terheli az ügyvédi munkadíj költsége, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés 
költsége. 
A vételárból az értékbecslés összege, azaz bruttó 57.150,-Ft a Váci Városfejlesztő 
Kft.-t illeti meg. 

 
Határidő: folyamatos     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 
Tárgy: Vác, Zrínyi Miklós utca 4. II/10. sz. alatti ingatlan értékesítése 

  
 

163/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, 
hogy a Vác Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő 2600 Vác, Zrínyi 
Miklós utca 4. 2. emelet 10. szám alatt található, 2745/A/10 hrsz.-ú ingatlant (a 
továbbiakban: Ingatlan) értékesítésre jelöli nyílt pályáztatással 20.450.800, -Ft vételár, 
továbbá 2.040.000, -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 38.100, -Ft összege, az értékbecslés aktualizálás 
bruttó 12.700, -Ft összege, azaz összesen 50.800, -Ft összeg a Váci Városfejlesztő 
Kft-t illeti meg. 

 
Határidő: folyamatos     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Vác, Budapest főút 73. fsz. 2. hrsz.: 3673/A/2 sz. alatti ingatlan értékesítése 

 
  

164/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác Város Önkormányzatának 1/1 
arányú tulajdonában lévő 2600 Vác, Budapesti főút 73. fsz. 2. szám alatt található 
3673/A/2 hrsz.-ú ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítésre jelöli nyílt 
pályáztatással 16.144.450, -Ft vételár, továbbá 1.610.000, -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 a Váci Városfejlesztő Kft-t 
illeti meg. 

 
Határidő: folyamatos     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 
 
Tárgy: Vác, Kölcsey Ferenc utca 17. V/1. hrsz.: 4474/20/A/31 sz. alatti ingatlan értékesítése 

 
  

165/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác Város Önkormányzatának 1/1 
arányú tulajdonában lévő 2600 Vác, Kölcsey Ferenc utca 17. 5. emelet 1. szám alatt 
található 4474/20/A/31 hrsz.-ú ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítésre jelöli 
nyílt pályáztatással 14.344.450, -Ft vételár, továbbá 1.430.000, -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 a Váci Városfejlesztő Kft-t 
illeti meg. 

 
Határidő: folyamatos     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Vác, Kölcsey Ferenc utca 19. IX/1. hrsz.: 4474/19/A/54 sz. alatti ingatlan értékesítése 

 
  

166/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Vác Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő 2600 Vác, 
Kölcsey Ferenc utca 19. 9. emelet 1. szám alatt található 4474/19/A/54 hrsz.-ú ingatlant (a 
továbbiakban: Ingatlan) értékesítésre jelöli nyílt pályáztatással 14.444.450, -Ft vételár, 
továbbá 1.440.000, -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 a Váci Városfejlesztő Kft-t illeti 
meg. 

 
Határidő: folyamatos     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 
 
Tárgy: Vác, Ráci út 2. I/5. hrsz.: 4147/A/5 sz. alatti ingatlan értékesítése 

 
  

167/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác Város Önkormányzatának 1/1 
arányú tulajdonában lévő 2600 Vác, Rádi út 2. 1. emelet 5. szám alatt található 
4147/A/5 hrsz.-ú ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítésre jelöli nyílt 
pályáztatással 17.044.450, -Ft vételár, továbbá 1.700.000, -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 a Váci Városfejlesztő Kft-t 
illeti meg. 

 
Határidő: folyamatos     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Vác, II. Rákóczi Ferenc tér 8-10. A épület fsz. 3. hrsz.: 2626/A/3 sz. alatti ingatlan értékesítése 

 
  

168/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác Város Önkormányzatának 1/1 
arányú tulajdonában lévő 2600 Vác, II. Rákóczi Ferenc tér 8-10. A épület fsz. 3. szám 
alatt található 2626/A/3 hrsz.-ú ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítésre jelöli 
nyílt pályáztatással 1.444.450, -Ft vételár, továbbá 140.000, -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 a Váci Városfejlesztő Kft-t 
illeti meg. 

 
Határidő: folyamatos     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 
 
Tárgy: Vác, Tímár utca 8-10. B. épület fsz. 1. hrsz.: 3505/A/3. sz. alatti ingatlan értékesítése 

 
  

169/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác Város Önkormányzatának 1/1 
arányú tulajdonában lévő 2600 Vác, Tímár utca 8-10. B épület fsz. 1. szám alatt 
található 3505/A/3 hrsz.-ú ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítésre jelöli nyílt 
pályáztatással 13.144.450, -Ft vételár, továbbá 1.310.000, -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 a Váci Városfejlesztő Kft-t 
illeti meg. 

 
Határidő: folyamatos     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Vác, Vám utca 14. VIII/6. hrsz.: 4526/4/A/53. sz. alatti ingatlan értékesítése 

 
  

170/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác Város Önkormányzatának 1/1 
arányú tulajdonában lévő 2600 Vác, Vám utca 14. 8. emelet 6. szám alatt található 
4526/4/A/53 hrsz.-ú ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítésre jelöli nyílt 
pályáztatással 15.444.450, -Ft vételár, továbbá 1.540.000, -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 a Váci Városfejlesztő Kft-t 
illeti meg. 

 
Határidő: folyamatos     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 
Tárgy: Vác, Vám utca 14. X/1. hrsz.: 4526/4/A/60. sz. alatti ingatlan értékesítése 

 
  

171/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác Város Önkormányzatának 1/1 
arányú tulajdonában lévő 2600 Vác, Vám utca 14. 10. emelet 1. szám alatt található 
4526/4/A/60 hrsz.-ú ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítésre jelöli nyílt 
pályáztatással 13.744.450, -Ft vételár, továbbá 1.370.000, -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 a Váci Városfejlesztő Kft-t 
illeti meg. 

 
Határidő: folyamatos     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Vác 4526/8 hrsz-ú közterület egy részének lekerítése 

  
172/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy támogatja a váci 4526/8 hrsz-ú 
földterületen kerítés megépítését, mely a Vác, 4526/11, /12, /13, /14 hrsz-ú 
ingatlanok biztonságosabb használatát segíti. A kivitelezést a szomszédos játszótéri 
kerítéssel összhangban – hasonló magasságban, minőségben – kell kialakítani, s az 
ezzel kapcsolatos költségeket a kérelmezőknek kell viselniük. 

 
Határidő: folyamatosan     
Felelős: Műszaki Osztály vezetője 
 

 
Tárgy: Vác 1533/63 hrsz-ú közparkból 234 m2 terület megvásárlása 

 
173/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy nem támogatja a váci 1533/63 hrsz-ú 
önkormányzati közparkból 234 m2 terület értékesítését a 1533/64 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosa számára. 

 
Határidő: folyamatosan     
Felelős: Műszaki Osztály vezetője 
 

 
Tárgy: Környezetvédelmi Munkacsoport 

  
174/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Szomoru Gergely helyett mindenkori 
környezetvédelmi referens kerüljön megjelölésre a Környezetvédelmi Munkacsoport 
titkáraként. 

 
Határidő: azonnal     
Felelős: Környezetvédelmi referens 
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Tárgy: Közlekedési Munkacsoport tagok módosítása 

  
 

175/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Közlekedési Munkacsoport tagjai 
közül Magos Attilát törli, és a Műszaki Osztály mindenkori osztályvezetője a 
munkacsoportban a titkári feladatokat látja el. 

 
Határidő: azonnal     
Felelős: Műszaki Osztály vezetője 
 

 
 
 
Tárgy: Autóbusszal végzett helyi személyszállítás menetrend módosítása 

  
 

176/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a jelen előterjesztés mellékletét 
képező helyi menetrend módosítást bevezeti 2020. december 13-tól Vác város 
közigazgatási területén 

 
Határidő: azonnal     
Felelős: Műszaki Osztály vezetője 
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Tárgy: Helyi területi védelem alatt álló területen – Karolina Katolikus Általános Iskola SZK és AMI 
kisépületének bontása és beépítési terve 

  
 

177/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
1. Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 

Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 9/31-2/2020. tervtanácsi vélemény 
alapján a Gasparik Kázmér utca 2. szám alatti, 3463/2 hrsz-on lévő földszintes 
„Szegényház” és étkező épületének bontásához átruházott hatáskörben hozzájárul. 
 

2. Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Gasparik Kázmér utca 2. szám 
alatti, 3463/2 hrsz. alatti iskolaépület átalakítása és bővítése során a telken 
elhelyezendő két különálló épület elhelyezését támogatja. 

 
Határidő: azonnal     
Felelős: mb. főépítész 

 
 
 
 

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

  
 
 

178/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-
Ügyrendi Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a 
Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft-vel egységes szabályrendszer alapján működő 
gazdasági társaságok 2020. szeptember havi beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal     
Felelős: VV Kft. ügyvezető 
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Tárgy: Halgazdálkodási jogot biztosító haszonbérleti szerződés módosítása 

  
 
 

179/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy hozzájárul a Buki 
Horgász Egyesülettel (2600 Vác, Szederfasor 4.) kötött, a Vác 5567/2 hrsz-ú és Vác, 
5568 hrsz-ú, természetes tavak vonatkozásában, halgazdálkodási jogot biztosító 
haszonbérleti szerződés 2025. december 31. napjáig történő meghosszabbításához, 
27.000,- Ft + Áfa/év haszonbérleti díj megállapítása mellett.  
 
Határidő: 2025. december 31.    
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 

Tárgy: Vác, 1901/2 hrsz-ú terület hasznosítása 
  
 

180/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
1/1 tulajdonában álló, Vác, belterület 1901/2 hrsz-ú, kivett beépítetlen megnevezésű, 
1063 m2 alapterületű ingatlant értékesítésre jelöli, nyílt pályáztatással 8.900.000,- Ft + 
Áfa vételáron. 
A pályázati biztosíték összege: 890.000,- Ft (max. 10 %) 
Licitlépcső: 50.000,- Ft + Áfa 
Vevőt terheli az ügyvédi munkadíj költsége, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés 
költsége. 
A vételárból az értékbecslés összege, azaz bruttó 57.150,- Ft a Váci Városfejlesztő 
Kft-t illeti meg. 
 
Határidő: folyamatos     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Folyószámla hitelkeret szerződés 

  
 

181/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntéseket hozza: 
 
A folyószámlahitel futamideje 2021. január 02-től 2021. december 21.-ig tart, a 
rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 800.000.000,- Ft. 
 
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául – figyelembe véve a mindenkor 
hatályos államháztartási jogszabályokat – a Képviselő-testület felajánlja az 
Önkormányzat központi támogatását és saját bevételeit. 
 
Vállaljon kötelezettséget arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és 
járulékait a futamidő évében – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – 
a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai 
során figyelembe veszi.  
 
Hatalmazza fel a Polgármestert, a Jegyzőt és a Pénzügyi és Adó Osztály vezetőjét 
arra, hogy a folyószámla-hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az 
ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a szerződést aláírja az Önkormányzat 
képviseletében. 
 
Határidő: 2020. december 31.     
Felelős: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi és Adó Ov. 

 
 

 
Tárgy: Likviditási jelentés 

  
 
 

182/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja. 
 
Határidő: azonnal     
Felelős: Pénzügyi és Adó Ov. 
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Tárgy: Beszámoló a 2020. I-III. negyedévi gazdálkodásról 

  
 
 

183/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
2020. évi I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal     
Felelős: Pénzügyi és Adó Ov. 
 

 
 

Tárgy: 2021. évi költségvetési koncepció 
  
 

184/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 2021. évi 
önkormányzati költségvetés a koncepcióban foglaltak és a vonatkozó, az 
Országgyűlés által elfogadott jogszabályok alapján készüljön el. 
 
Határidő: folyamatos, ill. a 2021. évi költségvetés előterjesztése    
Felelős: Polgármester, Jegyző 
 

 
 

 
Tárgy: Vác, Diadal tér – HÉSZ eseti módosítás indítása 
 

  
185/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

1.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI.3.) Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Diadal tér - 3694/1 és 3694/3 hrsz-ú területet kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítja. 
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2.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI.3.) Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy Diadal tér -3694/1 és 3694/3 hrsz-ú területre vonatkozó 
telepítési tanulmányt befogadja. 

3.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI.3.) Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a hatályos településrendezési eszközök módosítását a Diadal 
tér - 3694/1 és 3694/3 hrsz-ú területre vonatkozóan tárgyalásos eljárásban 
megindítja. 

Határidő: azonnal     
Felelős: mb. főépítész 
 
 

 
 
 
Tárgy: Településrendezési szd. – Szt. László út – Csuka u. – Amur u. – Horgásztói út által határolt terület 
HÉSZ módosításával kapcsolatban 

  
 
 

186/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Szent László út – 
Csuka utca – Amur utca – Horgásztói út által határolt területre vonatkozó 
településrendezési szerződést, jelen előterjesztés mellékletét képző tartalommal 
aláírja.  
 
Határidő: azonnal     
Felelős: mb. főépítész, polgármester 
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Tárgy: Magyar u. – Rádi út – Vásár u. – Damjanich u. által határolt terület telepítési tanulmány és beépítési 
terv elfogadása 

  
 
 

187/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 

1.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI.3.) Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a 30/2020. (II.19.) számú Képviselő - testületi határozatát 
visszavonja. 

2.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI.3.) Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Magyar utca - Rádi út - Vásár utca - Damjanich utca 
által határolt területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 

3.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI.3.) Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Korényi és Társa Építész Kft. által készített Magyar utca - 
Rádi út - Vásár utca - Damjanich utca által határolt területre vonatkozó 
telepítési tanulmányt és beépítési tervet befogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy 
az Ln-4 építési övezetben minden lakáshoz 2 gépjármű elhelyezését kell 
biztosítani a telken belül. 

4.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI.3.) Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a hatályos településrendezési eszközök módosítását a Magyar 
utca - Rádi út - Vásár utca - Damjanich utca által határolt területre 
vonatkozóan tárgyalásos eljárásban megindítja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: mb. főépítész 
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Tárgy: Partnerségi egyeztetés lezárása és településrendezési szd. – Konstantin tér – Múzeum u. – Budapesti főút 
által határolt terület HÉSZ módosításával kapcsolatban 

  
 

188/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
1.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 

Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselő 
Testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Konstantin tér – Múzeum 
utca – Budapesti főút által határolt területre vonatkozó településrendezési szerződést 
jelen előterjesztés mellékletét képző tartalommal aláírja. 

2.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselő 
Testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Konstantin tér – Múzeum 
utca – Budapesti főút által határolt területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 

 
Határidő: azonnal     
Felelős: mb. főépítész, polgármester 
 

 
 
 

Tárgy: Partnerségi egyeztetés lezárása és településrendezési szd. – Konstantin tér – Múzeum u. – Budapesti főút 
által határolt terület HÉSZ módosításával kapcsolatban 

  
 

189/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
1.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 

Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselő 
Testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Konstantin tér – Múzeum 
utca – Budapesti főút által határolt területre vonatkozó településrendezési eszközök 
módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetést lezárja. 

2.  Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselő 
Testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a végső szakmai 
véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítészi hatáskörében eljáró Pest 
Megyei Kormányhivatalnál kezdeményezi. 

 
Határidő: azonnal     
Felelős: mb. főépítész, polgármester 
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Tárgy: Jávorszky Ödön Kórház kiterjesztett területre Településszerkezeti terv módosítás 
  
 
 

190/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 268/2017. (XI. 
23.) számú Kt. határozattal jóváhagyott Vác Város Önkormányzat 
Településszerkezeti Tervének Vác, Alsó Törökhegyi – Janicsár –Kertvárosi sor - 
Kálvária – Kosdi út által határolt tömbre vonatkozó módosítását a jelen előterjesztés 
1. melléklete szerint beterjesztett tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: azonnal     
Felelős: mb. főépítész 
 
 
 

Tárgy: Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyek 
számára - önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással 20 m3/h alatti fogyasztók esetén 

  
 

191/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 

- A 2021. május 1.-től 2023. október 01.-ig tartó 20 m3 alatti földgáz energia 
beszerzés szerződéses időszakára vonatkozóan a mellékelt ajánlatot elfogadja, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a csatolt nyilatkozatok, szerződések és 
dokumentumok aláírására és annak esetlegesen szükséges technikai 
módosítására. 

- A közbeszerzési eljárás lefolytatása során nem alkalmazandó Vác Város 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, ez esetben a szindikátusi 
szerződésben foglaltak az irányadók. 

 
Határidő: azonnal     
Felelős: polgármester 
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Tárgy: Versenyeztetési Szabályzat módosítása 

  
 
 

192/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a 
mellékletben kiadott új Versenyeztetési Szabályzatot. 

 
Határidő: azonnal     
Felelős: polgármester 
 
 
 

Tárgy: Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala intézményvezetői álláshelyének betöltésére érkezett 
pályázatok elbírálása 

  
 

193/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Belencsák Ágnes 
pályázót bízza meg a Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala intézményvezetői 
feladatainak ellátásával 2021. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig. 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. tv. és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
végrehajtásáról szóló a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat 
ellátó egyes költségvetési intézményeknél 77/1993.(V.12.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók. A vezetői pótlék a pótlékalap 500 %-ában kerül 
megállapításra. 

 
Határidő: 2021. január 01.    
Felelős: polgármester 
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Tárgy: Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala alapító okiratának módosítása 

  
194/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Vác Város 
Önkormányzat Gazdasági Hivatala 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: azonnal     
Felelős: polgármester 
 

 
Tárgy: Váci Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása 

  
195/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Váci 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, valamint 
az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot az előterjesztés 
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 

 
Határidő: 2020. november 20.    
Felelős: polgármester 
 

 
Tárgy: Vác, Gomási út 7. sz. alatti SPAR parkoló használatára vonatkozó háromoldalú megállapodás 

  
196/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a jelen előterjesztés 
mellékletét képező módosított megállapodás tervezetet elfogadja, aláírja és a szerződő 
felek részére megküldi. 

 
Határidő: azonnal     
Felelős: polgármester 
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Tárgy: Bagolybükk Környezet- és Természetvédő Egyesület kérelme tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat tételére 

  
 
 

197/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Bagolybükk 
Környezet- és Természetvédő Egyesület (székhely: 2600 Vác, Patakföld dűlő 
21167/8., képviseli: Kovács Orsolya elnök önállóan) a Tesco Áruházak „Ön 
választ, mis segítünk” pályázata elnyerésének megfelelő igazolása esetén a 
környezetvédelmi nevelés támogatása érdekében hozzájárul ahhoz, hogy Vác Város 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Váci Árpád Fejedelem Általános 
Iskola (2600 Vác, Árpád köz 1., Hrsz. 2216, kivett udvar és általános iskola 
megnevezésű ingatlan) udvarán épült Öko tanteremhez 1 db magaságyást  
(230 cm x 120 cm), 1 db 1 m3 térmértékű IBC esővízgyűjtő tartályt, 1 db 460 l 
űrmértékű zárt komposztálót és 1 db levegőminőség mérő műszert telepítsen. 

Határidő: azonnal     
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

Tárgy: Autóbusz személyszállítás 2019. évi beszámolójának elfogadása 
  
 
 

198/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a 
Volánbusz Zrt. Vác város részére autóbusszal végzett helyi személyszállítás 
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó 2019. évi beszámolóját. 

 
Határidő: azonnal     
Felelős: Műszaki Ov. 
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Tárgy: Vác és Környéke TdM Nonprofit Kft. használati kérelme 

  
 
 

199/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 
Vác és Környéke TdM Nonprofit Kft. (2600 Vác, Március 15. tér 17.) Vác belterület, 
3105/1/A/2. hrsz-ú, természetben a 2600 Vác, Március 15. tér 17. fsz. 2. szám alatti 
helyiség 2020. december 01. napjától 2021. március 31. napjáig történő használatához 
hozzájárul, 4000,-Ft+Áfa/hó, azaz négyezer forint + Áfa/hó használati díj 
megfizetése mellett. 
  
Határidő: 2020. november 27.                      
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 
 
 
 
 

Tárgy: Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye intézményvezető jogviszonyának megszüntetése 
  
 
 

Z-18/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Farkas Lívia, a 
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (2600 Vác, Kölcsey Ferenc utca 4.) 
intézményvezetőjének vezető megbízású és közalkalmazotti jogviszonyát közös 
megegyezéssel megszünteti 2020. december 31. napjával, „Munkáltató által adott 
egyéb juttatás” jogcímén 5 (öt) havi távolléti díjának megfelelő összeg, azaz  
3.785. 790,- Ft megfizetése mellett.  
 
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: polgármester 
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Tárgy: Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye megbízott intézményvezető megválasztása 

  
 

Z-19/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, úgy dönt, hogy Bölcsődék és 
Fogyatékosok Intézménye (székhelye: 2600 Vác, Kölcsey Ferenc utca 4.) megbízott 
intézményvezetőjének  

Sívóné Cseh Katalin-t 
 

választja meg 2021. január 1. naptól 2021. március 31. napjáig határozott időtartamra. 
A megbízott intézményvezető a vezetői feladatokat közalkalmazotti jogviszony 
keretében látja el. 
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII. 26.) Korm.rendelet 
rendelkezései az irányadók. A vezetői pótlék a pótlékalap 350 %-ban kerül 
megállapításra. 

 
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: polgármester 
 

 
 
Tárgy: Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye intézményvezetői pályázat kiírása 

  
 
 

Z-20/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Bölcsődék és Fogyatékosok 
Intézménye intézményvezetői megbízására az előterjesztés mellékletében foglaltak 
szerinti 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: 2021. március 31. 
Felelős: jegyző 
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Tárgy: „Vác Város Sportjáért” kitüntető cím odaítélése 

  
 
 

Z-21/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.03.) 
Korm.rend. 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 
46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 2020. évben a 
„Vác Város Sportjáért” kitüntető címet és a vele járó pénzbeli elismerést az alábbi 
személyek részére adományozza: 
 

Németh András mesteredző 
id. Veres Ferenc volt elnökségi tag - Reménység Sport Egyesület 

Nógrádi Tivadar, Noé Gábor masters evezős páros 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 

Tárgy: Lakásügy – Kurdi Beatrix – Vác, Március 15. tér 27. fsz. 2 – bérleti jogviszony meghosszabbítása 
iránti kérelem 

  
Z-22/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottságának feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Kurdi Beatrix részére a Vác, Március 15. tér 27. 
fsz. 2. szám alatti (hrsz.: 3099/1) 2 szoba, 60 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra a 
bérleti jogot piaci alapon 2020. november 1. napjától 2023. október 31. napjáig 
határozott időre biztosítja, közjegyzői nyilatkozat bemutatásának feltételével, melynek 
költsége, továbbá a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége 
a Bérlőt terheli. (Közjegyzői nyilatkozat: Kurdi Beatrix, Albach Zsolt) 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: 2020. november 30.                                                     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg   
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Tárgy: Lakásügy – Gombik Krisztina – Vác, Széchenyi István utca 8. I/10. – bérleti jogviszony 
meghosszabbítása iránti kérelem 

  
 

Z-23/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottságának feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Gombik Krisztina részére a Vác, Széchenyi István 
utca 8. 1. emelet 10. szám alatti (hrsz.: 3090/A/10) 1,5 szoba, 44 m2 alapterületű, 
komfortos lakásra a bérleti jogot piaci alapon 2020. november 1. napjától 2023. 
október 31. napjáig határozott időre biztosítja, közjegyzői nyilatkozat bemutatásának 
feltételével, melynek költsége, továbbá a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, 
vagy cseréjének költsége a Bérlőt terheli. 
(Közjegyzői nyilatkozat: Gombik Krisztina, Gombik Sándor, Magyari Mercédesz 
Dalma) 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 

      
Határidő: 2020. november 30.                                                          
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
 

 
 
 

Tárgy: Lakásügy – Nemess István László – Vác, Széchenyi István utca 8. I/7. – bérleti jogviszony 
meghosszabbítása iránti kérelem 

  
 

Z-24/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rend. 1.§-
ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok 
Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Nemess István László részére a 
Vác, Széchenyi István utca 8. 1. emelet 7. szám alatti (hrsz.: 3090/A/7) 2 szoba, 58 m2 alapterületű, 
komfortos lakásra a bérleti jogot 2020. november 1. napjától 2023. október 31. napjáig határozott 
időre biztosítja azzal a feltétellel, hogy a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének 
költsége a Bérlőt terheli. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 

   
Határidő: 2020. november 30.                                                        
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg   
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Tárgy: Lakásügy – Rakonczai Lászlóné – Vác, Kert utca 10. fsz. 8. – bérleti jogviszony meghosszabbítása 
iránti kérelem 

  
Z-25/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottságának feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Rakonczai Lászlóné részére a Vác, Kert utca 10. 
fsz. 8. szám alatti (hrsz.: 4051/A/8) 1 szoba + hall, 64 m2 alapterületű, komfortos 
lakásra a bérleti jogot piaci alapú lakbér megfizetéssel 2020. november 1. napjától 
2023. október 31. napjáig határozott időre biztosítja közjegyzői nyilatkozat 
bemutatásának feltételével, melynek költsége, továbbá a lejáró mellékvízmérő óra 
hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a Bérlőt terheli. (Közjegyzői nyilatkozat: 
Rakonczai Lászlóné, Rakonczai Kornél) 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 
Határidő: 2020. november 30.                                                        
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
 

 
 
 

Tárgy: Lakásügy – Bukros Erika – Vác, Budapesti főút 9. fsz. 2. – bérleti jogviszony meghosszabbítása 
iránti kérelem 

  
Z-26/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottságának feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Bukros Erika részére a Vác, Budapesti főút 9. fsz. 
2. szám alatti (hrsz.: 3496) 1,5 szoba 46 m2 alapterületű, komfortos lakásra a bérleti 
jogot 2020. november 1. napjától 2023. október 31. napjáig határozott időre biztosítja 
azzal a feltétellel, hogy a lejáró mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének 
költsége a Bérlőt terheli. 

 A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 
 

Határidő: 2020. november 30.                                                        
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg   
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Tárgy: Lakásügy – Varga Zoltánné – Vác, Erzsébet utca 26. A. épület fsz. 1. – bérleti jogviszony 
meghosszabbítása iránti kérelem 

  
 

Z-27/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottságának feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Varga Zoltánné részére a Vác, Erzsébet utca 26. 
A. épület fsz. 1. szám alatti (hrsz.: 2752/A/1) 1 szoba 40 m2 alapterületű, komfortos 
lakásra a bérleti jogot piaci alapú lakbér megfizetéssel 2020. november 1. napjától 
2023. október 31. napjáig határozott időre biztosítja közjegyzői nyilatkozat 
bemutatásának feltételével, melynek költsége, továbbá a lejáró mellékvízmérő óra 
hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a Bérlőt terheli. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra. 

 
Határidő: 2020. november 30.                                                        
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
 

 
 
 

Tárgy: Lakásügy – Temesvári Réka – Vác, dr. Csányi László krt. 28. II/3. – bérleti jogviszony 
meghosszabbítása iránti kérelem 

  
 

Z-28/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottságának feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Temesvári Réka részére a Vác, dr. Csányi László 
krt. 28. 2. emelet 3. szám alatti (hrsz.: 2763/1/A/28) 2 szoba 59 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakásra a bérleti jogot piaci alapú lakbér megfizetésével 2020. 
november 1. napjától 2023. október 31. napjáig határozott időre biztosítja közjegyzői 
nyilatkozat bemutatásának feltételével, melynek költsége, továbbá a lejáró 
mellékvízmérő óra hitelesítésének, vagy cseréjének költsége a Bérlőt terheli. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra 

 
Határidő: 2020. november 30.                                                        
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg   
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Tárgy: Lakásügy – Ambrusné Dombi Mária részletfizetési kérelme 

  
 
 

Z-29/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében 
eljárva úgy dönt, hogy Ambrusné Dombi Mária, mint jogcím nélküli lakáshasználó 
részletfizetési kérelmét támogatja 36 havi (36 x 5.565,- Ft) részletben történő 
megfizetésével, azzal, hogy a részletfizetési megállapodás aláírásával egyidejűleg a 
teljes tartozás 25%-át (66.777,- Ft) köteles egyösszegben megfizetni. 
 
Határidő: azonnal                                                        
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
 

 
 

Tárgy: Lakásügy – Gelencsér Anita részletfizetési kérelme 
  
 
 

Z-30/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében 
eljárva úgy dönt, hogy Gelencsér Anita, mint bérlő részletfizetési kérelmét 
támogatja 24 havi (24 x 5.061,- Ft) részletben történő megfizetésével, azzal, hogy a 
részletfizetési megállapodás aláírásával egyidejűleg a teljes tartozás 25%-át (40.489,- 
Ft) köteles egyösszegben megfizetni. 
 
Határidő: azonnal                                                        
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg   
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Tárgy: Lakásügy – Vígh Andrea részletfizetési kérelme 

  
 
 

Z-31/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében 
eljárva úgy dönt, hogy Vígh Andrea, mint bérlő részletfizetési kérelmét támogatja 
36 havi (36 x 16.718,- Ft) részletben történő megfizetésével, azzal, hogy a 
részletfizetési megállapodás aláírásával egyidejűleg a teljes tartozás 25%-át (200.618,- 
Ft) köteles egyösszegben megfizetni. 
 
Határidő: azonnal                                                        
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg   

 
 

 
 

Tárgy: Közszolgáltatási díjkedvezmény 
  
 
 

Z-32/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága feladat- és 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az alábbi személyeknek közszolgáltatási 
díjkedvezményt állapít meg, melynek mértéke, a mindenkori közszolgáltatási díj 50%-
a. A támogatás 2020. december 1. – 2021. november 30. időszakra vonatkozik. 
 
1. Horváth György   2600 Vác, Kárász utca 19. II/2. 
2. Bossányi Gyula Tibor  2600 Vác, Vám utca 12. IX/58. 
3. Szunyogh László   2600 Vác, Szent István tér 4. III/7. 
 
Határidő: azonnal                                                        
Felelős: osztályvezető   
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Tárgy: Lakásügyek – Berki Erika és Balogh Imre – Vác, Gasparik Kázmér utca 8. fsz. 2. – vételi szándék 
kérelem 

  
 

Z-33/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Berki Erika és Balogh Imre kérelmét 
megismerte és elvi hozzájárulását adja a Vác Város Önkormányzatának 1/1 arányú 
tulajdonát képező, Vác, Gasparik Kázmér utca 8. fsz. 2. (hrsz.: 3461/A/2) alatti 
ingatlan értékesítéséhez. 
 Az értékbecslés elkészítése és díja bérlőt terheli. 
 Az értékbecslés ismeretében kerül sor az ingatlan értékesítéséről szóló döntésre. 

 
Határidő: 2021. január 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 

 
Tárgy: Lakásügyek – Kovács Miklós és Kovács Miklósné – Vác, Nagymező utca 9. IV/14. – vételi szándék 
kérelem 

  
 

Z-34/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Kovács Miklós és Kovács Miklósné 
kérelmét megismerte és elvi hozzájárulását adja a Vác Város Önkormányzatának 1/1 
arányú tulajdonát képező, Vác, Nagymező utca 9. 4. emelet 14. (hrsz.: 
4518/15/A/43) alatti ingatlan értékesítéséhez. 
Az értékbecslés elkészítése és díja bérlőt terheli. 
Az értékbecslés ismeretében kerül sor az ingatlan értékesítéséről szóló döntésre. 

 
Határidő: 2020. december 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Lakásügyek – Szunyog László és Szunyog Lászlóné – Vác, Szent István tér 4. III/7. – vételi 
szándék kérelem 

  
 

Z-35/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 

 
Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Szunyog László és Szunyog Lászlóné 
kérelmét megismerte és elvi hozzájárulását adja a Vác Város Önkormányzatának 1/1 
arányú tulajdonát képező, Vác, Szent István tér 4. 3. emelet 7. (hrsz.: 2733/1/A/27) 
alatti ingatlan értékesítéséhez. 
Az értékbecslés elkészítése és díja bérlőt terheli. 
Az értékbecslés ismeretében kerül sor az ingatlan értékesítéséről szóló döntésre. 

 
Határidő: 2021. január 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
 
 

Tárgy: Lakásügyek – özv. Garai Györgyné – Vác, Erzsébet utca 26. B. épület fsz. 9. – vételi szándék 
kérelem 

  
Z-36/2020.(XI.19.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 
 

Vác Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm.rend. 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 
feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Özv. Garai Györgyné kérelmét 
megismerte és elvi hozzájárulását adja a Vác Város Önkormányzatának 1/1 arányú 
tulajdonát képező, Vác, Erzsébet utca 26. B. épület fsz. 9. (hrsz.: 2752/A/9) alatti 
ingatlan értékesítéséhez. 
Az értékbecslés elkészítése és díja bérlőt terheli. 
Az értékbecslés ismeretében kerül sor az ingatlan értékesítéséről szóló döntésre. 

 
Határidő: 2021. január 31.     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
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A határozatok Vác város honlapján, a Váci Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, 
valamint Jegyzői Kabinetének 105. sz. irodájában is megtekinthetők. 
 
 
 
 
 
 
Vác, 2020. november 19. 
 

 
 
 
dr. Zsidel Szilvia s.k. 

   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
Kifüggesztve: 2020. november 19.-én 
Levéve: 2020. december 19.-én 


