
Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft.  

Vagyonhasznosítási részleg (Vác, Köztársaság út 34.)   

2019. május havi hirdetései   

   

 Beépítetlen terület értékesítésre: 

 

- Az ingatlan címe: Vác belterület 402/46 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 

Gksz-1 övezeti besorolású, 4819 m2 nagyságú ingatlan.  

- Az ingatlan címe: Vác belterület 402/47 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 

Vác, Csukatelep utca 7. szám alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, Gksz-8 

övezeti besorolású, 3516 m2 nagyságú ingatlan  

 

Mg- i földterületek haszonbérletre, eladásra   

 

Nem lakás célú helyiségek bérbeadásra:      

- Az ingatlan címe: Vác, Nagymező utca 1. szám alatt található, 4518/11/A/46 hrsz-ú, 103 

m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség – kereskedelem-szolgáltatás-

vendéglátás tevékenységi körre   

- Az ingatlan címe: Vác, Földváry tér 16. szám alatt található, 4513/A/2 hrsz-ú, 87 m2 

alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség – kereskedelem-szolgáltatás 

tevékenységi körre   

- Az ingatlan címe: Vác, Budapesti főút 21. szám alatt található, 3518/A/1 hrsz-ú, 39 m2 

alapterületű, nem lakás célú helyiség (műemléki épület), kereskedelem - szolgáltatás 

tevékenységi körre   

- Az ingatlan címe: Vác, Március 15. tér 20. alatt található, 3189/2/A/2 hrsz-ú 76,43 m2 

alapterületű, nem lakás céljára szóló helyiség – kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás 

tevékenységi körre  

- Az ingatlan címe: Vác, Káptalan utca 3. szám alatt, a Központi Piac főépületében 

található 18+18+8 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiségek egyben - 

kereskedelemszolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre  

- Az ingatlan címe: Vác, Március 15. 27. szám alatti, 22 m2 alapterületű, nem lakás nem 

lakás céljára szóló helyiség – kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre 

 

Nem lakás célú helyiség  - felújítással - bérbeadásra  

- Az ingatlan címe: Vác belterület 3097/1 hrsz-ú, természetben 2600 Vác, Március 15. tér. 

Az ingatlan területe 311,2 m2 térfelszín (terasz) és 182,63 m2 pinceszint  

  

 Lakás szociális alapon bérbeadásra:    

  

- Az ingatlan címe: Vác, Kölcsey Ferenc utca 19. 5. emelet 2. szám (1,5 szoba, 42 

 m² alapterületű összkomfortos)  



-  Az ingatlan címe: Vác, Kölcsey Ferenc utca 17. fsz. 4. szám (2 szoba, 52 m2 alapterületű, 

összkomfortos) 

  

  

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról  

Információ: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg Tel.: 27/510-104   
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