
 

 
 

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. július 06-i nyílt és zárt ülésén az alábbi határozatokat hozta: 
 
 
Tárgy: Az Önkormányzati tulajdonú Vác, Vám u. 5. szám alatti helyiségbérlet használat 
szüneteltetése 
 
 

63/2020. (VII. 06.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy 
dönt, hogy a Vác Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Vác, Vám u. 5. szám alatti, 
M és M Med Plus Szolgáltató Kft. (2600 Vác, Vám u. 5. Adószám: 13113573-1-13) képviseletében 
dr. Monostori Klára magánrendelésének szüneteltetésének kérése okán a bérlemény után 
megállapított havi 14.097,- Ft díj befizetésétől 2020. június 1-től 2020. augusztus 31-ig tartó 
időszakra eltekint. 
 
Határidő: folyamatos                                                          Felelős: dr. Szentiványi Erika GH vez. 
 
 
 
 
Tárgy: Az Önkormányzati tulajdonú Vác, Eszterházy utca 1. szám alatti, nem lakáscélú helyiség 
hasznosítása  
 
 

64/2020. (VII. 06.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy 
dönt, hogy a Vác Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Vác belterület, természetben 
Vác, Eszterházy u. 1. szám alatti, ingatlan 239 m2 alapterületű helyiségcsoportot az alábbi 
feltételekkel, nyílt pályáztatással bérbeadásra hirdeti: 

- a bérleti szerződés 5 év határozott időre szól 
- tevékenységi kör: vendéglátás, kereskedelem, szolgáltatás 
- pályázati bérleti díjat: 196.850,- Ft/hó + Áfa összegben határozza meg, mely ezt követően 

minden év január 1. napjával az infláció mértékével módosul, legelőször 2021. január 1. 
napján 
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- pályáztatott bérlemény fűtési díj 44.882,- Ft/hó + Áfa összegben határozza meg, mely ezt 
követően minden év január 1. napjával a közüzemi szolgáltatók által meghatározott éves 
árváltozás mértékével változhat, legelőször 2021. január 1. napján. 

Pályázat feltétele az induló pályázati bérleti díj összeg 250.000,- Ft, mint biztosítéknak a Vác Város 
Önkormányzat Gazdasági Hivatalának számlájára történő befizetése. (Nem nyertes pályázat esetén 
a 250.000,- Ft összegű biztosíték visszafizetésre kerül) 
 
Szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó a helyi rendeletben szabályozottak szerint – a 
kialakult bérleti díj (bruttó) összegének kétszeresét, mint biztosítékot a Vác Város Önkormányzat 
Gazdasági Hivatala számlájára megfizeti. (A pályázat benyújtásának feltételeként befizetett 
250.000,- Ft összegű biztosíték a kaució összegébe beszámításra kerül) 
 
Határidő: folyamatos                                                          Felelős: dr. Szentiványi Erika GH vez. 
 
 
 
Tárgy: Hulladékgyűjtő edények és focikapuk kihelyezése 
 
 

65/2020. (VII. 06.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
átruházott hatáskörben úgy dönt, hogy engedélyezi 1-1 db kutyaürülékgyűjtő edény kihelyezését a 
Deákvári főtér KRESZ park (1/1 melléklet) valamint a Kálvária domb (1/2 melléklet) területeire. 
 
Határidő: folyamatos                                                                Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
 
 

66/2020. (VII. 06.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
átruházott hatáskörben úgy dönt, hogy engedélyezi 2-2 db focikapu kihelyezését a Munkácsy park, 
valamint a Béke tér területeire. 
 
Határidő: folyamatos                                                                 Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
 
 
 
Tárgy: Majoros Lászlóné gépjármű elhelyezéséhez kapcsolódó parkolóhely kijelölése 
 
 

67/2020. (VII. 06.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Majoros Lászlóné (Vác, Mező utca 15/a) a Vác Luxemburg 
utca 3. sz. (4246/5 hrsz.) ingatlanon létesülő lakóépület gépjármű-elhelyezési kötelezettség 
ingatlanon kívüli, 3 db parkolóhelyet saját költségén kialakítson a Vác, Luxemburg utca 3. sz. 
ingatlan előtti 4245 hrsz-ú kivett, közterület művelési ágú, természetben Vác, Luxemburg utca (lásd 
1. sz. melléklet) területén. 
 
Határidő: 2020. július havi KT ülés                                                      Felelős: Főmérnöki Iroda 
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Tárgy: Werner Kft. gépjármű elhelyezéshez kapcsolódó parkolóhely kijelölése 
 
 

68/2020. (VII. 06.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Werner Kft. (2685 Nógrádsáp, Május 1. utca 12.) a Vác, 
Iskola utca 4. sz. (3749 hrsz.) ingatlanon létesülő lakóépület gépjármű-elhelyezési kötelezettség 
ingatlanon kívüli, 3 db parkolóhelyet saját költségén kialakítson a Vác, Szent Miklós tér 3790 hrsz-
ú kivett, közterület művelési ágú (lásd 1 sz. melléklet) területén. 
 
Határidő: 2020. július havi KT ülés                                                      Felelős: Főmérnöki Iroda 
 
 
 
Tárgy: Vác, Foktövi utca 12,5 t súlykorlátozás módosítása 3,5 t-ra 
 
 

69/2020. (VII. 06.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
átruházott hatáskörben úgy dönt, hogy a Vác, Foktövi utca 12,5 t súlykorlátozását 3,5 t-ra 
módosítja. 
 
Határidő: 2020. július 31.                                                           Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
 
 
 
 
Tárgy: Környezetvédelmi Munkacsoport 
 
 

70/2020. (VII. 06.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
átruházott jogkörben Környezetvédelmi Munkacsoportot hoz létre, mely 5 főből áll. 
Tagjai: Szomoru Gergely, Jess Kinga, Kelemen Zoltán, Mezei Attila, Szabadfalvi András. 
A megalakulás után a tagok maguk közül elnököt választanak, ügyrendjét a munkacsoport maga 
alakítja ki. 
 
Határidő: 2020. július 06.                                                           Felelős: Környezetvédelmi referens 
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Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 21/2014. (VI.20.) sz. rendelet módosítása 
 
 

71/2020. (VII. 06.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 21/2014. (VI.20.) önkormányzat 
rendelet módosításának és a mellékelt rendelet tervezetnek az elfogadását. 
 
Határidő: 2020. júliusi KT ülés                                             Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
                                                                                                             Vagyonhasznosítási részleg 
 
 
 
Tárgy: Vác, Sziréna köz 7. A. épület fsz. 3. szám alatti ingatlan értékesítése 
 
 

72/2020. (VII. 06.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
javasolja jóváhagyásra Vác Város Önkormányzat Képviselő – testületének Vác Város 
Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő 2600 Vác, Sziréna köz 7. A. épület fsz. 3. szám 
alatt található, 2709/10/A/3 hrsz.-ú ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítésre jelölését nyílt 
pályáztatással 8.631.675, -Ft vételár, továbbá 840.000, -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, az értékbecslés aktualizálás bruttó 22.225, 
-Ft összege és a lakás lomtalanítása, fertőtlenítése bruttó 165.000, -Ft összege, azaz összesen 
231.675, -Ft összeg a Váci Városfejlesztő Kft.-t illeti meg. 

 
Határidő: 2020. júliusi KT ülés                                             Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
                                                                                                             Vagyonhasznosítási részleg 
 
 
 
Tárgy: Vác, Káptalan utca 20. I. emelet 10. – ingatlan-nyilvántartásban 3217/A/8 hrsz. alatt 
található Ingatlan pályázat elbírálása 
 
 

73/2020. (VII. 06.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javasolja 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 2600 Vác, Káptalan utca 20. 1. emelet 
10. szám alatt található - ingatlan-nyilvántartásban a 3217/A/8 hrsz. alatt nyilvántartott – Ingatlan 
értékesítésére kiírt pályázati eljárást nyilvánítsa eredményesnek és a pályázati eljárás 
nyertesének dr. Házy Dorottya Katalint, második helyezettnek Balogh – Bartók Gergelyt 
nyilvánítsa ki. továbbá hatalmazza fel Matkovich Ilona Polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására – a pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint – akként, hogy az adásvételi 
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szerződés dr. Házy Dorottya Katalin vevővel kerüljön megkötésre 14.280.480,-Ft, azaz 
tizennégymillió-kétszáznyolcvanezer-négyszáznyolcvan forint vételár mellett azzal, hogy 
amennyiben az adásvételi szerződés megkötése az eredményhirdetéstől számított 30 
napon belül a vevőnek felróható okból meghiúsul, úgy az adásvételi szerződést a Balogh-
Bartók Gergely kötheti meg 14.230.480,-Ft, azaz tizennégymillió-kétszázharmincezer-
négyszáznyolcvan forint vételár mellett.  

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) j pontja szerint ezen ingatlan 
értékesítés mentes az adó alól. 

 
Határidő: 2020. júliusi KT ülés                                             Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
                                                                                                             Vagyonhasznosítási részleg 
 
 
 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 1899/9 hrsz-ú, Vác, Brusznyai Árpád utca 6. 
szám alatti, kivett udvar és iskola megnevezésű ingatlanból, a Szérűskerti Iskolavárosban, a „volt 
Komber” néven ismert épületegyüttes bérlőjének kérelme – Priway Kft. 
 
 

74/2020. (VII. 06.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy 
dönt, hogy a Vác Város Önkormányzat tulajdonát képező, Vác belterület 1899/9 hrsz-ú, Vác, 
Brusznyai Árpád utca 6. szám alatti, kivett udvar és iskola megnevezésű ingatlanból, a Szérűskerti 
Iskolavárosban, a „volt Komber” néven ismert épületegyüttes bérlőjének – a Priway Kft-nek – a 
bérleti díj módosítására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint támogatja: 
A 2020. június-július-augusztus havi bérleti díj 50%-át kell megfizetnie a számlán megjelölt 
határidőre, abban az esetben, ha a bérlőnek 2020. július 08-án nincsen tartozása. 
 
Határidő: 2020. július 30.                                    Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
                                                           Vagyonhasznosítási részleg 
 
 
 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3292/A/6 hrsz-ú, Vác, Görgey utca 2. fsz. 6.   
szám alatti és a Vác belterület 3293/A/3 hrsz-ú, Vác, Széchenyi utca 17. fsz. 3. szám alatti 
üzlethelyiség bérlőjének, bérleti jogviszony meghosszabbítás iránti kérelme – dm Kft. 
 
 

75/2020. (VII. 06.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy 
dönt, hogy a dm Kft. kérvényét, melyben az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 3292/A/6 
hrsz-ú, Vác, Görgey utca 2. fsz. 6. szám alatti és a Vác belterület 3293/A/3 hrsz-ú, Vác, Széchenyi 
utca 17. fsz. 3. szám alatti, összesen 274 m2 alapterületű üzlethelyiségre vonatkozó bérleti 
jogviszony meghosszabbítását kérelmezi, támogatja. 
A bérleti jogot további 5 év határozott időre biztosítja. 

 A bérleti díjat 2020. október 1. napjától 63.535,5 Ft/m2/év + Áfa (274 m2) összegben határozza 
meg, mely minden év január 1. napjával, az infláció mértékével módosul, legelőször 2021. január 1. 
napján. 
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A szerződéskötés feltétele: 
 -   a bérlő a helyi rendeletben szabályozottak szerint a havi bérleti díj (nettó) összegének 

háromszorosát, mint biztosítékot a Váci Városfejlesztő Kft. számlájára megfizeti, 
 - a közjegyzői nyilatkozatot bemutatja, 
 - valamennyi közüzemi igazolást arról, hogy tartozása a közüzemi szolgáltatók felé nem 

áll fenn, bemutatja. 
 Bérlő a társasházi közös költség megfizetésére kötelezett. 
  

Határidő: 2020. október 15.                                                 Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
                                                                                                 Vagyonhasznosítási részleg 
 
 
 

 
Tárgy: A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. kérelme 
 
 

76/2020. (VII. 06.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága, úgy 
dönt, hogy a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. kérelmét, melyben Vác, Zrínyi utca 9. szám alatti, 
2707/1/A/15 hrsz-ú, üresen álló, 56 m2 nagyságú helyiség térítésmentes használatát kéri közfeladat 
ellátása céljára, határozatlan időre támogatja és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
Határidő: 2020. júl. KT ülés                                                 Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
                                              Vagyonhasznosítási részleg 

 
 
 

 
Tárgy: Steidl Sándor kérelme 
 
 
 

77/2020. (VII. 06.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága, Steidl 
Sándor kérelmét, melyben vételi szándékot nyújtott be, az önkormányzati tulajdonú, Vác belterület 
3086/A/1 és 3086/A/2 hrsz-ú, 2600 Vác, Széchenyi utca 16. szám alatti, társasházi Ingatlanokra 
megismerte, azt támogatja és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra azzal, hogy a 
Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege készíttesse el az értékbecslést, 
melynek alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága újra napirendre tűzi az értékesítést. 
 
 Határidő: köv. GVB                                                          Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
                                             Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Vác belterület 402/53 hrsz-ú („Park utcai” telephelyen), kivett üzem megnevezésű 
ingatlanból, 137,56 m2 nagyságú műhelyrész hasznosítása 
 
 

78/2020. (VII. 06.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy 
dönt, hogy a Vác Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Vác belterület 402/53 hrsz-
ú („Park utcai” telephelyen), kivett üzem megnevezésű, 10. műhelyként jelölt, összesen 485 m2 
nagyságú műhelyből, 137,56 m2 nagyságú műhelyrészt az alábbi feltételekkel, nyílt pályáztatással 
bérbeadásra hirdeti: 

• a bérleti jogviszony 3 év határozott időre szól. 
• a tevékenységi kör: raktározás 
• a pályázati bérleti díjat: 3.000,- 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 kétszeresét, mint biztosítékot a Váci Városfejlesztő Kft. számlájára megfizeti, 
és a közjegyző által hitelesített nyilatkozatot bemutatja.  

  
Határidő: folyamatos                                                           Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
                                              Vagyonhasznosítási részleg 

 
 

Tárgy: Vác belterület 3299/A/3 hrsz-ú, Vác, dr. Csányi László krt. 34. szám alatti („volt Staféta 
üzletház”) társasházban található, udvari raktár hasznosítása 
 
 

79/2020. (VII. 06.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy 
dönt, hogy a Vác Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Vác belterület 3299/A/3 
hrsz-ú, raktár megnevezésű, összesen 23,22 m2 nagyságú raktárakat az alábbi feltételekkel, nyílt 
pályáztatással bérbeadásra hirdeti: 

• a bérleti jogviszony 3 év határozott időre szól. 
• a tevékenységi kör: raktározás 
• a pályázati bérleti díjat: 18.000,- Ft/m2/év + Áfa  (23,22  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 kétszeresét, mint biztosítékot a Váci Városfejlesztő Kft. számlájára megfizeti, 
és a közjegyző által hitelesített nyilatkozatot bemutatja.  

  
Határidő: folyamatos                                                        Felelős:  Váci Városfejlesztő Kft. 
                                              Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Vác belterület 1575/29 hrsz-ú, Vác, Radnóti Miklós út 1575/29 szám alatti, kivett 
autóbuszváró hasznosítása 
 
 

80/2020. (VII. 06.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy 
dönt, hogy javasolja jóváhagyásra Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Vác 
belterület, 1575/29 hrsz-ú, 2600 Vác, Radnóti Miklós út 1575/29 hrsz alatti, kivett autóbuszváró 
megnevezésű, 60 m2 alapterületű ingatlan értékesítésre jelölését, nyílt pályáztatással  4.007.100,- Ft 
induló vételáron.   
A pályázati biztosíték összege: 400.000,- Ft. (max.10%.) 
Licitlépcső: 20.000,- Ft. 
A 2007. évi CXXVII.tv. (Áfa törvény) 86.§ (1) j pontja alapján jelen ingatlanértékesítés mentes az 
általános forgalmi adó alól. 
Vevőt terheli az ügyvédi munkadíj költsége, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés költsége. 
A vételárból az értékbecslés összege, bruttó 50.800,-Ft, kiemelés költsége 60.000,-Ft, a telekalakítás 
költsége bruttó 193.300,-Ft, összesen bruttó 304.100,-Ft a Váci Városfejlesztő Kft.-t illeti meg. 

 
Határidő:   folyamatos                                                         Felelős:  Váci Városfejlesztő Kft. 
                                               Vagyonhasznosítási részleg 

 
 

 
 
 

Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác zártkert 21521 hrsz-ú, mezőgazdasági ingatlanra 
vonatkozó vételi szándék – Urbán Csaba 
 
 

81/2020. (VII. 06.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy 
dönt, hogy Urbán Csaba a Vác Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Vác zártkert 21521 
hrsz-ú (Egyházmöge dűlő), 3219 m2 nagyságú, szántó megnevezésű ingatlanra vonatkozó vételi 
szándékát megismerte. 

 Az értékbecslés, illetve a kimérés, kitűzés költségei kérelmezőt terhelik. 
  A vételár ismeretében a Bizottság újra napirendre tűzi a kérelmet, amennyiben azt kérelmező 

fenntartja. 
 
Határidő: köv. GVB                                                           Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
                                                           Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác zártkert 20080/5 hrsz-ú, mezőgazdasági ingatlanra 
vonatkozó vételi szándék – Pozsgai Attila 
 
 

82/2020. (VII. 06.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy 
dönt, hogy Pozsgai Attila a Vác Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Vác zártkert 20080/5 
hrsz-ú (Székhegy dűlő), 476 m2 nagyságú, kert megnevezésű ingatlanra vonatkozó vételi szándékát 
megismerte és azt nem jelöli értékesítésre. 

  
Határidő: azonnal                                                           Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
                                                           Vagyonhasznosítási részleg 
 
 
 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác külterület 0185/4 hrsz-ú, mezőgazdasági ingatlanra 
vonatkozó vételi szándék – Kovácsné Fockter Rita 
 
 

83/2020. (VII. 06.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy 
dönt, hogy Kovácsné Fockter Rita a Vác Város Önkormányzatának tulajdonát képező, 
meghirdetett, Vác külterület 0185/4 hrsz-ú, 2600 Vác, Látóhegy dűlő 185/4. szám alatti (Látóhegy 
dűlő), 9261 m2 nagyságú, gyümölcsös megnevezésű ingatlanra vonatkozó vételi szándékát 
megismerte. 

 Az értékbecslés, illetve a kimérés, kitűzés költségei kérelmezőt terhelik. 
  A vételár ismeretében a Bizottság újra napirendre tűzi a kérelmet, amennyiben azt kérelmező 

fenntartja. 
 
Határidő: köv. GVB                                                            Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
                                                            Vagyonhasznosítási részleg 
 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú, Vác külterület 0185/12 hrsz-ú, mezőgazdasági ingatlanra 
vonatkozó vételi szándék – Kovácsné Fockter Rita 
 

84/2020. (VII. 06.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy 
dönt, hogy Kovácsné Fockter Rita a Vác Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Vác 
külterület 0185/12 hrsz-ú (Látóhegy dűlő), 2901 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlanra 
vonatkozó vételi szándékát megismerte. 

 Az értékbecslés, illetve a kimérés, kitűzés költségei kérelmezőt terhelik. 
  A vételár ismeretében a Bizottság újra napirendre tűzi a kérelmet, amennyiben azt kérelmező 

fenntartja. 
 
Határidő: köv. GVB                                                            Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. 
                                                            Vagyonhasznosítási részleg 
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Tárgy: Funky Fánk Kft. részletfizetési kérelem 
 
 

Z-5/2020. (VII. 06.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Funky 
Fánk Kft., mint bérlő részletfizetési kérelmét támogatja maximum 6 havi részletben történő 
megfizetésével, azzal, hogy a részletfizetési megállapodás aláírásával egyidejűleg a teljes tartozás 25 
%-át köteles egyösszegben megfizetni.  
A részletfizetési megállapodás feltétele, hogy a bérlő igazolja, hogy a közüzemi szolgáltatóknál a 
fogyasztási órákat saját nevére íratja és a vízóra hitelesítés költségét is vállalja. A bérleti szerződés 
kiegészül azzal, hogy a bérlő havonta bemutatja a közüzemi díjak befizetéséről szóló igazolást.  
 
Határidő: folyamatos                                                           Felelős: Váci Városfejlesztő Kft.  
                                                                                                            Vagyonhasznosítási részleg 

 
 

 
Tárgy: Vác, dr. Csányi László krt. 60. fsz. 3. vételi szándék 
 
 

Z-6/2020. (VII. 06.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Hevesi 
Attila és Szegedi Marianna kérelmét megismerte és elvi hozzájárulását adja a Vác Város 
Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező, Vác, dr. Csányi László krt. 60. fsz. 3. (hrsz.: 
3407/A/3) szám alatti ingatlanra vonatkozó értékesítéséhez. 
Az értékbecslés elkészítése és díja bérlőt terheli. 
Az értékbecslés ismeretében kerül majd sor az ingatlan értékesítéséről szóló döntésre. 

 
 

Határidő: folyamatos                                                           Felelős: Váci Városfejlesztő Kft.  
                                                                                                            Vagyonhasznosítási részleg 
 

 

A határozat Vác város honlapján is megtekinthető.  
 
 
 
Vác, 2020. július 07. 
 
 
 

      Dr. Zsidel Szilvia s.k. 
        jegyző 

 
 
Kifüggesztve: 2020. július 07-én 
Levéve: 2020. augusztus 07-én 


