
 
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 26.-án az alábbi határozatokat hozta: 
 
 
Tárgy: Vásártéri terület hasznosítása 

  
200/2020.(XI.26.) 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 hozzájárul a Vác 
Piac Kft-vel kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a 
Vác belterület, 4257 hrsz-ú, Vásári terület vonatkozásában, 2020. december 31. 
napjával. 

 
Határidő: 2020. december 31.     
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
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 hozzájárul a Vác 
belterület, 4257 hrsz-ú, - Rádi út, Vásár utca, Jegenye utca és a volt „Eu Comfort Kft.” 
által határolt – Vásári terület Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala általi 
ingyenes használatához 2021. január 1. napjától kezdődően, határozatlan időre szóló 
használati megállapodás alapján. A használat célja az értékesítési lehetőség biztosítása 
kistermelők, őstermelők számára (ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét), mint 
önkormányzati közfeladat ellátása. 
 

Határidő: 2020. december 31.     
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 
 

Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. tulajdonosi szerkezetének átalakítása és a feladatellátási 
szerződés megkötése  

 
 

201/2020.(XI.26.) 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 
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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 
jóváhagyja, hogy a Vác és Környéke TDM Kft. tulajdonosi szerkezete átalakuljon és 
az a valós fenntartói működtetéssel egyezően kizárólagos önkormányzati tulajdonba 
kerüljön. E döntési jogkörében támogatja, hogy Vác Város Önkormányzat, mint a 
Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa a tulajdonostársak 
üzletrészeit megvásárolja.  
 
Határidő: következő Kt. ülés  
Felelős: polgármester; Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 
 

Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. tulajdonosi szerkezetének átalakítása és a feladatellátási 
szerződés megkötése  

 
 

202/2020.(XI.26.) 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 támogatja a Vác és Környéke 
TDM Nonprofit Kft. és Vác Város Önkormányzat között a turisztikai feladatok 
ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés megkötését, Vác Város Önkormányzat 
képviseletében aláírja és a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-nek megküldi azt. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester; Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 

 
Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. tulajdonosi szerkezetének átalakítása és a feladatellátási 
szerződés megkötése  

 
 

203/2020.(XI.26.) 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 bruttó 3.000.000,- Ft, azaz 
bruttó Hárommillió forint egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2020. 
november 27-től 2020. december végéig ellátandó feladatok költségeire a Vác és 
Környéke TDM Nonprofit Kft. részére, a vonatkozó támogatási megállapodást a 
polgármester az önkormányzat képviseletében megköti és az érintett félnek megküldi. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester; Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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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 26. 
 

 
 
 
dr. Zsidel Szilvia s.k. 

   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kifüggesztve: 2020. november 26.-án 
Levéve: 2020. december 26.-án 


