
H I R D E T M É N Y 
 
 

 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. §-a alapján az 
alábbi tájékoztatást adom: 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 8-i ülésén az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
 
Tárgy:  A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 
 

 
 

143/2015.(VI.08.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a  
 

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

 

b) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és 
eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző 
évre vonatkozóan a kérelem benyújtásáig Volánbusz Zrt, mint a helyi közösségi 
közlekedés szolgáltatója részére a tárgyévet megelőző évre (2014-re) vonatkozóan  
nettó 72 millió forint összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatást nyújtott; 

 

c) pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva került megkötésre 
a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést. 

 
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 
dokumentumok aláírására. 

 
 

Határidő: 2015.június 10. Felelős: Polgármester 
    

 
Tárgy:  Óvodai pályázatokkal kapcsolatos felülvizsgálat 
 

144/2015.(VI.08.) sz. Képviselő-testület 
határozata 

 
1.)  Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

56/2015. (III.19.) sz. határozatát visszavonja. Az önrész forrásából 5 
MFt összeg marad a Hársfa utcai óvoda tető felújítására, 0.5 MFt összeg 
kerüljön vissza a Baba utcai bölcsőde tető felújítására. 
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2.)  Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

57/2015. (III.19.) sz. határozatát visszavonja. Az önrész forrásából 5.5 
MFt kerüljön a Baba utcai bölcsőde tető felújítására, 326.405 Ft az új 
Huszár utcai járda felújítási pályázatának önrészéhez csoportosítandó. A 
maradék összeg (17.345 Ft) kerüljön a dologi kiadások, pályázatokhoz 
kapcsolódó költségvetési sorra. 

 
3.)  Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

58/2015. (III.19.) sz. határozatát visszavonja. Az önrész forrásából a 
teljes összeg (5.843.750 Ft) kerüljön át az új Huszár utcai járda felújítási 
pályázatának önrészéhez. 

 
Határidő: 2015. június 9.    Felelős: polgármester 

 
Tárgy:  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – óvodai, iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása 

 
145/2015.(VI.08.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására – iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, felújítására pályázatot nyújt be 3.500.000 Ft önrésszel, 
abban az esetben ha a „Gyermekeinkért Alapítvány” az önrészt 2015.06.09-én 
10 óráig átutalja Vác Város Önkormányzat 11742094-15395429 számú 
bankszámlájára. 
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a benyújtandó 
pályázat aláírására. 
 
Határidő: 2015. június 09.    Felelős: polgármester 

 
 
Tárgy:  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
 

 
146/2015.(VI.08.) sz. Képviselő-testület 

határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására – belterületi járdák felújítására 
pályázatot nyújt be, melynek önrésze 6.170.155. Ft.  
Forrás: „Huszár utcai járda felújítás” sor 
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a benyújtandó 
pályázat aláírására. 
 
Határidő: 2015. június 09.    Felelős: polgármester 
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A határozat Vác város honlapján is megtekinthető.  
 
Vác, 2015. június 9. 
 
 

Deákné Dr. Szarka Anita s.k. 
          jegyző 

 
 
 
Kifüggesztve: 2015. június 9-én 
Levéve: 2015. július 9-én 


