
Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft.  

Vagyonhasznosítási részleg (Vác, Köztársaság út 34.)   

2020. február-március havi hirdetései   

   

  

Beépítetlen terület értékesítésre: 

 

- Az ingatlan címe: Vác belterület 1971 hrsz-ú, Vác, Ároksor 3./Verőcei utca 1. szám 

alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 149 m2 nagyságú ingatlan  

 

Mg- i földterületek haszonbérletre, értékesítésre  

 

 

Nem lakás célú helyiségek bérbeadásra:  

- Az ingatlan címe: Vác, dr. Csányi László krt. 34. fsz. 2. szám alatt található, 3299/A/2 

hrsz-ú, 24,41 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség – kereskedelem-

szolgáltatás tevékenységi körre 

- Az ingatlan címe: Vác, Park utca 3. fsz. 14. szám alatt található, 402/53 hrsz-ú. 216 m2 

nagyságú műhelycsarnok 

- 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, 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, 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, Naszály út és Telep utca sarkán, közterületen található, Vác 

belterület 999 hrsz-ú, 17 m2 alapterületű „faház” kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás 

tevékenységi körre 

- Az ingatlan címe: Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 9. szám alatt található, Vác belterület 

3192/A/9 hrsz-ú, 37 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség – 

kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre 

 

Lakás piaci alapon bérbeadásra:    

  

- Az ingatlan címe: 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 26. 4 em. 1. (2 szoba, 51 m2 

alapterületű, összkomfortos) 

- Az ingatlan címe: 2600 Vác, Rádi út 14. 3. em. 2. (1 szoba, 36 m2 alapterületű, 

komfortos) 

 

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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