
 

 
 

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-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2020. március 09-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: 
 
 

 

Tárgy: Részletfizetési kérelem 
 
 
 

38/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy 
dönt, hogy átruházott hatáskörben Adamcsek Sándor részletfizetési kérelmét nem támogatja. 
 
Határidő: azonnal                                                                    Felelős: Közterület-Felügyelet ov. 
 

 
 
 

 
Tárgy: Beszámoló Vác város környezeti állapotáról – 2019. évre 
 
 
 

39/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem 
javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az előterjesztés részét képező „Vác város környezeti 
állapot jelentése 2019. évre” című jelentést. 
 
Határidő: 2020. márc. KT ülés                                                                             Felelős: Jegyző 
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Tárgy: Veresegyház polgármesterének kérelme 
 
 

40/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

1.Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze és támogassa, hogy a 2021-27 közötti 
európai uniós költségvetés tervezésekor a 71. számú vasútvonal korszerűsítése kerüljön be az új 
fejlesztési célok közé. 
 
2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert, hogy a határozat-kivonat 
egy példányát juttassa el Veresegyház Város polgármestere részére, aki összegyűjtve, együttesen 
küldi meg a 71. számú vasútvonal felújítását kezdeményező és támogató képviselő-testületi 
határozatokat a közlekedéspolitikáért felelős miniszternek, Vác és Dunakeszi térség egyéni 
országgyűlési képviselőinek, Pest Megye Közgyűlése elnökének, valamint a MÁV vezetőjének. 
 
Határidő: 2020. márc. KT ülés                                                                   Felelős: polgármester 
 
 
 

 
Tárgy: A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről, valamint egyéb elnevezésekről 
szóló 46/2012. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
 

41/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről, valamint egyéb 
elnevezésekről szóló 46/2012. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
Határidő: 2020. márc. KT ülés                                                                   Felelős: polgármester 
 
 

 
 

Tárgy: A közterület használatáról és rendjéről szóló 34/2014. (XI.14.) önkormányzat rendelet módosítása 
 
 

42/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
közterületek használatáról és rendjéről szóló 34/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet 
módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Határidő: 2020. márc. KT ülés                                                                  Felelős: polgármester 
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Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről szóló 
31/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
 

43/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről szóló 
31/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Határidő: 2020. márc. KT ülés                                                                   Felelős: polgármester 
 
 

 
 

Tárgy: A fás szárú növények védelméről szóló 10/2014. (III.21.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
 

44/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a fás 
szárú növények védelméről szóló 10/2014. (III.21.) önkormányzati rendelet módosítását 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Határidő: 2020. márc. KT ülés                                                                    Felelős: polgármester 
 
 

 
 

Tárgy: A korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról szóló 30/2018. (VIII.14.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
 
 

45/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról szóló 30/2018. (VIII.14.) 
önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Határidő: 2020. márc. KT ülés                                                                    Felelős: polgármester 
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Tárgy: Váci Kajak Kenu Sportegyesület kérelme 
 
 

46/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Váci Kajak Kenu 
Sportegyesület (székhely: 2600 Vác, Bottyán u. 17., nyilvántartási szám: 13-02-0006732, képviseli: 
dr. Ese Ferenc elnök önállóan) az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló 2600 Vác, Liszt 
Ferenc sétány 12. szám alatti ingatlant (önkormányzati tulajdonú csónakházat) – szívességi 
használat jogcímén – székhelyként használhassa, továbbá hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 
székhelyhasználat jogcímét igazoló okiratot írja alá. 
 
Határidő: 2020. márc. KT ülés                                                                     Felelős: Jogi Osztály 
 

 
 

Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása településrendezési szerződések keretében, egy eljárásban – a 
4397/1 hrsz, 7002/2, 7002/8 hrsz, 0360/41-43 hrsz. ingatlanok vonatkozásában – a partnerségi egyeztetés 
lezárása, egyeztetési dokumentáció elfogadása 
 
 

47/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Vác Város 30/2017. (XI.24.) önk. rendelet, Helyi Építési 
Szabályzat módosításának a 4397/1; 0360/41-42-43; 7002/2 és 7002/8 hrsz-ú területre vonatkozó 
tervezeteinek partnerségi egyeztetését zárja le, és a HÉSZ módosítás tervezetét egycsomagban a 
megyei állami főépítész és az érintett államigazgatási szervek felé egyszerűsített eljárás lefolytatása 
céljából terjessze be. 
 
Határidő: 2020. márc. KT ülés                                                   Felelős: polgármester, főépítész 
 
 

 
Tárgy: Épített környezet védelme – Értékvédelmi pályázat – támogatás felosztása 
 
 

48/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága – 
átruházott hatáskörben – a 2020. évi értékvédelmi pályázati keretet az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint osztja fel. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos                                    Felelős: főépítész, Pénzügyi- és Adó ov. 
 

 
 
 
 



5 

 

Tárgy: Sajátos jogintézmények – elővásárlási jog a 0279/16 és a 6328 hrsz-ú ingatlanokon – GVVB határozat 
visszavonása 
 
 

49/2020. (III.09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
101/2019. (VI.11.) sz. GVVB határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal                                                                                  Felelős: főépítész, jegyző 
 
 

 
Tárgy: Sajátos jogintézmények – elővásárlási jog a 0279/16 és a 6328 hrsz-ú ingatlanokon – GVVB határozat 
visszavonása 
 

50/2020. (III.09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Vác belterület 6328 hrsz-ú ingatlan vételre felajánlott 
4856/60350 arányú tulajdoni hányadára, és a Vác külterület 0279/16 hrsz-ú ingatlan vételre 
felajánlott, 47505/590364 arányú tulajdoni hányadára vonatkozó 186/2019. (VI.20.) KT 
határozatát vonja vissza. 
 
Határidő: 2020. márc. KT ülés                                                              Felelős: főépítész, jegyző 
 
 

 
Tárgy: Vác 20070/29 hrsz-ú zártkerti út értékesítése 
 
 

51/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem 
támogatja a váci 20070/29 hrsz-ú önkormányzati út értékesítését.  
 
Határidő: azonnal                                                                           Felelős: Műszaki Osztály vez. 
 
 
Tárgy: Magyar Közút NP Zrt. fölelhelyezési kérelme 
 
 

52/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
átruházott jogkörben nem járul hozzá, hogy a Magyar Közút NP Zrt. Pest Megyei Igazgatósága az 
ároktisztítás és padkarendezés során kitermelt földet térítésmentesen az önkormányzati tulajdonú, 
egykori lőtér (1891/2 hrsz.) területén a Váci Városfejlesztő Kft-vel előzetesen egyeztetett 
időpontban elhelyezzen. 
 
Határidő: azonnal                                                                      Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
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Tárgy: Közlekedési munkacsoport 
 
 

53/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
átruházott jogkörben Közlekedési Munkacsoportot hoz létre, mely 7 főből áll. 
Tagjai: Molnár Nándor, Espár Péter, Makrai Zsolt, Dobrocsi Endre, Huszák János, Komáromi 
Zsolt, Magos Attila. 
A megalakulás után tagok maguk közül elnököt választanak, ügyrendjét maga határozza meg. 
 
Határidő: azonnal                                                                           Felelős: Műszaki Osztály vez. 
 
 
 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác zártkert 20809 hrsz-ú, mezőgazdasági ingatlan értékesítése 
 
 

54/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy 
dönt, hogy a 10/2020 (I. 13.) sz. határozatát visszavonja és javasolja Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének értékesítésre a Vác Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező, Vác 
zártkert 20809 hrsz-ú, 3270 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlant 2.000.000,-Ft, azaz kétmillió 
forint vételáron (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) k pontja alapján 
jelen ingatlanértékesítés mentes az általános forgalmi alól) Maka István részére azzal, hogy a 
kimérés, kitűzés a vevő feladata és költsége, továbbá az ügyvédi munkadíj a vevő költsége.  
 
Határidő: márciusi Kt.                                               Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
                                                                                                 Vagyonhasznosítási részleg 

 
 

 
Tárgy: A Dóm-Home Kft. kérelme – tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
 
 

55/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem 
javasolja Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a 
3765/1 hrsz szám alatt nyilvántartott, természetben 2600 Vác, Budapesti főút 2-8. szám alatt 
található ingatlan vonatkozásában az IBRON TRADE Kft. (2600 Vác, Galcsek utca 8-10., 
cégjegyzékszám: 13-09-182382, képviseli: Herczeg Norbert ügyvetető) tulajdonjoga adásvétel 
jogcímen bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásban. 
 
Határidő: márciusi Kt.                                                          Felelős: Váci Városfejlesztő Kft.  
                                                                                                             Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: CUKIBA 12 Kft. bérleti díj fizetés alóli mentesség iránti kérelem 
 

56/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
                                 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem 
járul hozzá, hogy a CUKIBA 12 Kft., mint bérlő bérleti díj fizetési kötelezettsége alól a Vác, 
belterület 3100/A/4 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 25. fsz. 4. szám alatti, 382,32 m2 alapterületű, 
üzlethelyiség megnevezésű ingatlanból 179,86 m2 alapterületű helyiség és 62,05 m2 alapterületű 
pincerész vonatkozásában, a bérlemény felújításának kivitelezési munkái időtartama alatt 
mentesüljön. 
Határidő: azonnal                                                                Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
                   Vagyonhasznosítási részleg            

 
 
Tárgy: CUKIBA 12 Kft. felújítási és bérbeszámítás iránti kérelme  
 

57/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
            

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 176/2019 (IX.09.) számú 
határozatát hatályában fenntartja, és nem járul hozzá annak módosításához. Kötelezi a bérlőt, 
hogy a bérleti szerződést változatlan tartalommal 10 napon belül aláírja.   
 
Határidő: március 20.                                                          Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
                   Vagyonhasznosítási részleg     

                        
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
hozzájárul ahhoz, hogy a CUKIBA 12 Kft., mint bérlő, a jelen előterjesztéshez mellékelt tervek 
szerinti felújítást elvégezze legkésőbb 2020. augusztus 31. napjáig a Vác Város Önkormányzatának 
1/1 arányú tulajdonát képező, Vác, belterület 3100/A/4 hrsz-ú, természetben 2600 Vác, Március 
15. tér 25. fsz. 4. szám alatti ingatlanon a Vác Város Önkormányzatának az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint 
elidegenítésükről szóló 21/2014. (VI.20.) számú rendeletében foglaltak szerint, amennyiben az a) 
pontban foglalt feltételeknek eleget tesz. 
 
Határidő: március 20.                                                           Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
                    Vagyonhasznosítási részleg     
                                 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
hozzájárul ahhoz, hogy a CUKIBA 12 Kft., mint bérlő – a jelen előterjesztéshez mellékelt 
költségvetés alapján – a Vác Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező, Vác, 
belterület 3100/A/4 hrsz-ú, természetben 2600 Vác, Március 15. tér 25. fsz. 4. szám alatti 
ingatlanon végzett felújítás kapcsán felmerülő költségeit, a bérleti jogviszony időtartama alatt, 2020. 
szeptember 1. napjától kezdődően – amennyiben a felújítási munkálatok 2020. augusztus 31. 
napjáig befejeződnek – érvényesítse bérbeszámítással, nettó 22.055.360.- forint, azaz nettó 
huszonkettőmillió-ötvenötezer-háromszázhatvan forint tekintetében, amennyiben az a) 
pontban foglalt feltételeknek eleget tesz. A bérbeszámítás ütemezése akként kerül meghatározásra, 
hogy a bérlő jogosult a havi bérleti díj összegébe havi 138.448,- forint összeget beszámítani, amely 
összeg a bérleti díj 45 %-ának felel meg.   
 
Határidő: 2020. szeptember 1-től                                         Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
                      Vagyonhasznosítási részleg            
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Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3097/1 hrsz-ú, természetben 2600 Vác, Március  15. tér 
„felülvizsgálat alatt”-i műemléki védelem alatt álló, 370 m2 alapterületű térfelszínből  311,20 m2 burkolt 
térfelszín (terasz) ingatlanra vonatkozóan benyújtott 2 órás használati  kérelem 
 
 

58/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztése Bizottsága úgy 
dönt, hogy a Fody Event and Party Service Kft. kérelméhez, mely szerint a Vác belterület 3097/1 
hrsz-ú, természetben 2600 Vác, Március 15. tér „felülvizsgálat alatt”-i műemléki védelem alatt álló, 
370 m2 alapterületű térfelszínből 311,20 m2 burkolt térfelszín (terasz) ingatlan területén 2020. május 
09. napján, 2 órás fogadást tartsanak, hozzájárul, 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint használati díj 
megfizetése mellett, azzal, hogy a megjelölt összeget az esküvő előtt befizetni köteles és a területet 
rendeltetésszerű, tiszta, hulladéktól mentes állapotban adja vissza. 
  
Határidő: 2020. május 09.                                                   Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
                                                                                                    Vagyonhasznosítási részleg 
  
 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3293/A/1 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 17. fsz. 1. szám 
alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Bánszky Imre 
 
 

59/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy 
dönt, hogy Vác Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező, Vác belterület 3293/A/1 
hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 17. fsz. 1. szám alatti, 67 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű 
ingatlanra Bánszky Imre, mint bérlő által benyújtott vételi szándékot elviekben nem támogatja.  
 
Határidő: 2020. márc. KT ülés                                              Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
                                                                                                  Vagyonhasznosítási részleg 
 
 
Tárgy: A Vác belterület 3192/A/6 és 3192/A/7 hrsz-ú, Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 6-7. szám alatti, 
önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Passport Club Kft. vételi szándék 
   
 

60/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy 
dönt, hogy nem javasolja elfogadásra Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Vác 
Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező, Vác belterület 3192/A/6 és 3192/A/7 
hrsz-ú, természetben Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 6-7. szám alatti, összesen 46 m2 alapterületű, 
üzlethelyiség megnevezésű ingatlanokra a Passport Club Kft., mint bérlő által benyújtott vételi 
szándékot.  
 
Határidő: márciusi Kt.                                                          Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
                                                           Vagyonhasznosítási részleg 
 
 



9 

 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3180/A/33,34,35 hrsz-ú, Vác Káptalan utca 3. szám 
alatti, a Központi Piac főépületében található üzlethelyiségek hasznosítása  
 
 

61/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy 
dönt, hogy a Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 28/2019.(II.04.) 
számú határozatát visszavonja és a Vác Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Vác 
belterület 3180/A/33,34,35 hrsz-ú, Vác, Káptalan utca 3. szám alatti, a Központi Piac főépületében 
található 18+18+8 m2 alapterületű üzlethelyiségeket az alábbi feltételekkel, nyílt pályáztatással 
bérbeadásra hirdeti: 

- a bérleti jogviszony 3 év határozott időre szól. 
- a tevékenységi kör: kereskedelem-vendéglátás-szolgáltatás  
- a pályázati bérleti díjat: 20.000,- Ft/m2/év + Áfa  (44  m2) 

összegben határozza meg, mely ezt követően minden év január 1. napjával az infláció mértékével 
módosul, legelőször 2021. január 1. napján. 
Pályázat feltétele az induló nettó pályázati bérleti díj összegének egyszeresét, mint biztosítéknak a 
VV Kft. számlájára történő befizetése. 
A szerződéskötés feltétele: 
- a bérlő a helyi rendeletben szabályozottak szerint – a kialakult bérleti díj (nettó) 
összegének egyszeresét, mint biztosítékot a Váci Városfejlesztő Kft. számlájára megfizeti, 
és a közjegyző által hitelesített nyilatkozatot bemutatja.  
A bérlő köteles a társasházi közös költség megfizetésére.  
A bérlő a közüzemi díjakat a szolgáltatók felé külön szerződés alapján, havonta tartozik 
megfizetni.  
A bérlő a szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget kell, hogy vállaljon arra, hogy a 
szolgáltatók felé a szerződést legkésőbb az átadás-átvételi jegyzőkönyvben írt időponttól 
számított 15 napon belül megköti. Amennyiben a bérlő a fenti határidőn belül a 
szolgáltatókkal a szerződést nem köti meg, úgy a bérbeadó késedelmi kötbérre jogosult. A 
késedelmi kötbér mértéke naponta a bérleti díj 0,5 %-a. A késedelem esetére kikötött 
kötbér megfizetése nem mentesíti a bérlőt az alól, hogy a fenti szerződéseket a 
szolgáltatókkal megkösse.  
Amennyiben a bérlőnek felróható okból (pl. a közüzemi díjak nem fizetése miatt) a 
szolgáltató felbontja a közüzemi szerződést, az ebből eredő kárt és a visszakötés, illetve a 
visszakötéshez esetlegesen szükséges közműfejlesztés díját a bérlő köteles viselni. 
A bérlő köteles a közüzemi igazolásokat arról, hogy a közműszolgáltatók felé tartozása 
nem áll fenn, a szerződéskötéstől számított 3 havonta a Váci Városfejlesztő Kft. 
vagyonhasznosítási részlegének bemutatni. Bérlő ezen kötelezettségének elmaradása a 
bérleti szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetését vonhatja maga után.  
 
Határidő: folyamatos                                                           Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
                    Vagyonhasznosítási részleg 
 
 
 
 
Tárgy: A LI-MA SPED Kft. bérleti jogviszony meghosszabbítás iránti kérelme - 1899/20 hrsz-ú ingatlanból 
1280 m2 zárt terület (zárt, korábban honvédségi gépkocsibeálló) 
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62/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 

 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy 
dönt, hogy a LI-MA SPED Kft. (székhely: 2600 Vác, Dózsa György út 96., cégjegyzékszám: 13-
09-1449249, ügyvezető: Varga Mihály) kérelmét, amelyben az önkormányzati tulajdonú, Vác 
belterület 1899/20 hrsz-ú ingatlanból 1280 m2 zárt terület (zárt, korábban honvédségi 
gépkocsibeálló) bérleti jogviszony meghosszabbítását kérelmezi nem támogatja és a 
határozatlan idejű bérleti szerződést felmondja.  
 
Határidő: 2020. április 30.                                                   Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
                  Vagyonhasznosítási részleg 
 

 

Tárgy: Antal Nóra - Vác, dr. Csányi László krt. 26. 4. emelet 3. – vételi szándék kérelem 
 
 

Z-2/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Antal 
Nóra kérelmét megismerte és a Vác, dr. Csányi László krt. 26. 4. emelet 3. szám alatti ingatlan 
értékesítéséhez nem adja hozzájárulását. 

 
Határidő: 2020. márc. KT ülés                                              Felelős: Váci Városfejlesztő Kft.  

                                                                                           Vagyonhasznosítási részleg
   
 
 
Tárgy: Illó Ildikó - Vác, Kossuth Lajos utca 2. fsz. 2. – vételi szándék kérelem. 
 
 

Z-3/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Illó 
Ildikó kérelmét megismerte és a Vác, Kossuth Lajos utca 2. fsz. 2. szám alatti ingatlan 
értékesítéséhez nem adja hozzájárulását. 
 
Határidő: 2020. márc. KT ülés                                              Felelős: Váci Városfejlesztő Kft.  
                                                                                                             Vagyonhasznosítási részleg
   
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Ifj. Őri József - Vác, Dózsa György út 25. fsz. 7. – vételi szándék kérelem 
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Z-4/2020. (III. 09.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Ifj. Őri 
József kérelmét megismerte és a Vác, Dózsa György út 25. fsz. 7. szám alatti ingatlan 
értékesítéséhez nem adja hozzájárulását. 
 
Határidő: 2020. márc. KT ülés                                              Felelős: Váci Városfejlesztő Kft.  
                                                                                                             Vagyonhasznosítási részleg
   
 

 

 

 

 

 

A határozat Vác város honlapján is megtekinthető.  
 
 
 
 
 
Vác, 2020. március 09. 
 
 
 
 

      Dr. Zsidel Szilvia s.k. 
        jegyző 

 
 
 
 
 
Kifüggesztve: 2020. március 10-én 
Levéve: 2020. április 10-én 
 

 


