
 
 

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. december 21.-én az alábbi határozatokat hozta: 
 
Tárgy: Vác, Március 15. tér 15. szám alatti helyiség bérlőjének kérelme  

  
265/2020.(XII.21.) 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 Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló Vác, belterület 3106 hrsz-ú, Vác, 
Március 15. tér 15. szám alatti, 99 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség 2020. 
decemberi hónap bérleti díjának 10%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt 
határidőre. 

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

Tárgy: Vác, 4550/2 hrsz-ú ingatlanon fekvő halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási joga – alhaszonbérleti 
szerződés  

266/2020.(XII.21.) 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 Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Váci Dunai Sporthorgász Egyesület részére a Vác, 4550/2 hrsz-ú 
ingatlan d. alrészletű „kivett természetes tó” művelési ágú halgazdálkodási vízterület 
halgazdálkodási jogát alhaszonbérbe adja 15 évre, és az erről szóló szerződést az 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja és aláírja. 

 
Határidő: azonnal     
Felelős: polgármester 
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Tárgy: Vác, Március 15. tér 22. fsz. 1. szám alatti helyiség bérlőjének kérelme  

  
267/2020.(XII.21.) 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 Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, Vác belterület 3188/A/1 hrsz-ú, 
Vác, Március 15. tér 22. fsz. 1. szám alatti helyiség bérlőjének a bérleti díj csökkentésére 
vonatkozó kérelmét nem támogatja. 

 
Határidő: azonnal     
Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
Tárgy: Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye zárva tartásának engedélyezése 
 
 

268/2020.(XII.21.) 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 jóváhagyja a Vác Város 
Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye zárva tartását 2020. december 
22. és 2020. december 31. között. 

 
Határidő: azonnal    
Felelős: intézményvezető 
 

Tárgy: Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza – megbízás intézményvezetői feladatok 
ellátására 

 
269/2020.(XII.21.) 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 Vác Város Önk9ormányzat Szociális Szolgáltatások Háza intézményvezetői 
tisztségének ellátására Fischer Kornélt bízza meg határozott időtartamra 2021. 
január 6. napjától 2021. december 31. napjáig. 
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2. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. tv. és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv-nek 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 300 %-ában kerül megállapításra. 

 
Határidő: 2021. január 05. 
Felelős: polgármester 
 

 
 
 
Tárgy: SZSZH intézményvezetői megbízásra pályázati kiírás előkészítése 
 

270/2020.(XII.21.) 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 felkéri Vác Város Jegyzőjét, 
hogy a Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza intézményvezetői 
megbízására a pályázati kiírást a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítse elő. 
 
Határidő: 2021. januári Kt.    
Felelős: jegyző 

 
Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szd. 
 

271/2020.(XII.21.) 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 Város Önkormányzata, 
a „Zöld Híd B.I.G.G.” Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
által kötendő Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 
mellékletét képező tartalommal elfogadja és aláírja. 

 
Határidő: azonnal    
Felelős: polgármester 

 
Tárgy: Vállalkozási szd. tudomásul vétele – DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Kft. 
 

272/2020.(XII.21.) 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 a Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a jelen előterjesztés mellékletét 
képező, a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Váci 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között kötendő vállalkozási szerződést 
tudomásul veszi. 

 
Határidő: azonnal    
Felelős: Váci Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvez. ig.  
 

 
 

Tárgy: Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer pályázat 
 

273/2020.(XII.21.) 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 város pályázatot nyújt be a 
Generali a Biztonságért Alapítvány által kiírt Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer 
kiépítésére. A pályázathoz szükséges maximum  
1.150.000,- Ft + áfa összegű önrészt a Képviselő-testület a város 2021. évi 
költségvetésében biztosítja.  

 
Határidő: azonnal    
Felelős: polgármester 
 

Tárgy: Országos Bringapark Program pályázat 
 

274/2020.(XII.21.) 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 város pályázatot nyújt be a 
Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség által kiírt Országos Bringapark Programra, 
kerékpáros pumpapálya megépítésére, mely a Duna-parton az EuroVelo kerékpárút 
melletti területen (a baseball pálya szomszédságában) kerül elhelyezésre. A pályázathoz 
szükséges 20.000.000,- Ft összegű önrészt a Képviselő-testület a város 2021. évi 
költségvetésében biztosítja.  

 
Határidő: azonnal    
Felelős: polgármester 
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Tárgy: Rózsakertért Alapítvány – Vác Város Önkormányzat részére közérdekű célra történő 
kötelezettségvállalás elfogadása  

 
275/2020.(XII.21.) 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 Rózsakertért Alapítvány 
közérdekű célra történő 416.831,- Ft összegű kötelezettségvállalását köszönettel 
elfogadja, és közérdekű kötelezettségvállalás keretében történő adomány juttatásáról 
szóló megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja  és aláírja.  

 
Határidő: azonnal    
Felelős: polgármester 

Tárgy: Vagyonkezelési szd. módosítás – Váci Tankerületi Központ 
 

276/2020.(XII.21.) 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 Váci Tankerületi Központ – Vác Város Önkormányzat között kötendő, jelen 
előterjesztés mellékletét képző módosító szerződést elfogadja, valamint a 
megállapodást megköti, 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 
az Északpesti Református Egyházmegyével kötendő, jelen előterjesztés mellékletét 
képző vagyonkezelési szerződés tervezetét megismerte, elfogadta, valamint a 
megállapodást megköti, aláírja.  

 
 

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

 
Tárgy: Vác, Törökhegyi út 4. I/2. sz. alatti lakás bérbeadás 
 

277/2020.(XII.21.) 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.§ 
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(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Vác, Törökhegyi út 4. I/2. sz. 
alatti 46 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakást piaci alapon – jelenlegi 
állapotában – bérbeadásra hirdeti 3 év határozott időre. 
A lakbér mértéke a helyi rendeletben szabályozottak alapján kerül megállapításra.  
 

 
Határidő: folyamatos    
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
 

Tárgy: Vác, Csányi krt. 34. sz. alatti ingatlanok értékesítése 
 

278/2020.(XII.21.) 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 Város Önkormányzat 
1/1 tulajdonát képező Vác belterület 3299/A/4 hrsz-ú, 2600 Vác, Csányi krt. 34 I/4. 
sz. alatti ingatlant 42.188.100,- Ft, azaz Negyvenkettőmillió-száznyolcvannyolcezer-
egyszáz forint vételáron, a Vác belterület 3299/A/3 hrsz-ú, 2600 Vác, Csányi krt. 34. 
fsz. 3. sz. alatti ingatlan 2.800.000,- Ft, azaz Kettőmillió-nyolcszázezer forint vételáron 
értékesíti a Staféta Ház Kft. részére, az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 
Az értékesítésnél a Magyar Államnak elővásárlási joga van. 
A vételárból az értékbecslés összege, azaz bruttó 38.100,- Ft a Váci Városfejlesztő Kft-
t illeti meg.  
 
Határidő: 2021. február 28. 
Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

 
 
Tárgy: Lakásbérleti szd. közös megegyezéssel történő megszüntetése – Március 15. tér 19. I/4. 

  
 

Z-76/2020.(XII.21.) 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 hozzájárul a 2600 Vác, Március 
15. tér 19. I/4. sz. alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséhez az előterjesztés mellékletét képező megállapodásban 
foglaltak szerinti tartalommal, a Vác, belterület 3188/A/10 hrsz-ú, természetben a 
2600 Vác, Március 15. tér 22. I/10. sz. alatti lakás 3 év határozott idejű bérbeadásával 
egyidejűleg. 
A 2600 Vác, Március 15. tér 22. I/10. sz. alatti lakás lakbére a helyi rendeletben 
szabályozottak alapján kerül megállapításra azzal, hogy a bérleti szerződés megkötéséig 
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bérlőnek igazolnia kell a szociális helyzet alapján biztosított lakbérfizetés feltételeinek 
fennállását (a bérleti díj összege: 19.530,- Ft/hó) ennek hiányában a lakás bérbeadására 
piaci alapú bérleti díj (a bérleti díj összege: 39.060,- Ft/hó) megállapításával kerül sor.  

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

 
 

 

A határozatok Vác város honlapján, a Váci Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint 
Jegyzői Kabinetének 105. sz. irodájában is megtekinthetők. 
 
 
 
 
 
Vác, 2020. december 21. 
 

 
 
 
 
 
dr. Zsidel Szilvia s.k. 

   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kifüggesztve: 2020. december 21.-én 
Levéve: 2021. január 21.-én 

 


