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BEVEZETŐ
Vecsés Város közigazgatási területén részben a főváros, de még inkább a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér közelsége miatt az elmúlt években nagy mennyiségű szállásférőhely és
szállás jellegű épület létesült és ez a tendencia az elkövetkező években még fokozódni látszik.
Vecsés város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: VÉSZ) ezt nem szabályozza kellő részletességgel, ami korábban nem jelentett
problémát, de mára már számos konfliktushoz vezet. Példaként említhető, hogy nincs
meghatározva a létesíthető szállásépületek nagyságrendje, így a Falu városrészben, ahol
kétlakásos épület vagy két rendeltetési egység létesíthető egy telken, megépülhetett egy 38
szobás szálloda egy jelenetős méretű telken, mivel az egy rendeltetési egység.
Így elsősorban a kertvárosias és falusias lakóterületeken és ebbe ékelődő kialakult
településközponti és intézményi területeken szükséges a pontosítás. Az itt lévő nagyméretű
telkeken sokszobás szállodákat, panziókat létesítenek, amelyek a méretükkel, az általuk keltett
gépjárműforgalommal nem illenek be a lakókörnyezetbe, ahol egyébként csak két lakás vagy
két rendeltetési egység létesíthető. Annak viszont ma nincsen jogszabályi akadálya, hogy akár
50 szobás és 100 ágyas szállodát létesítsenek itt, ami egy rendeltetési egység, ha egyébként az
építési övezeti határértékek keretei között ez megvalósítható.
A helyi szabályozás pontosítása több területen szükséges:
1. az építési szabályzat pontosítása a szállás és szállás jellegű rendeltetés definiálásával, az
egyes építési övezetekben létesíthető ilyen épületek fajtájának, nagyságrendjének
differenciált meghatározásával,
2. a településképi rendelet pontosítása is szükséges, mivel ennek körébe tartozik a rendeltetés
módosítással összefüggő településképi véleményezés és településképi bejelentési eljárás.
A Képviselő-testület a 140/2019.(VI.20.) határozatával döntést hozott Vecsés Város Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban:
VÉSZ) módosításáról a szálláshely-rendeltetések szabályozásának kidolgozása, pontosítása
érdekében, melynek előkészítésére az önkormányzati főépítészt, Berényi Máriát kérte fel.
Ennek jóváhagyásáig változtatási tilalmat rendelt el a 9/2019.(VI.24.), majd a
21/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelettel a Fő út - Kellner Dr. utca - Tinódi utca – a Fő út
északi oldalán lévő Vt-2 építési övezetű teleksáv a Rózsa utcáig – Rózsa utca - Temető utca Ecseri út – Tó utca – Malom utca – Üllői utca – belterületi határ a József utcáig – József utca Ady Endre utca – Telepi út – Magdolna utca – Fő út déli oldalán lévő Vt-2, Vt-3 és Vi-Sz-3
építési övezetű teleksáv a Lidl áruház telkéig – Fő út által határolt területre.
A Főépítész összeállított fentiekkel kapcsolatban egy szabályozási koncepciót, melyet a
Vagyongazdálkodási Bizottság a november 25-i ülésén tárgyalt meg.
Az itt elhangzott észrevételek és azt ezt követően beérkezett képviselői észrevételek, valamint
a munkaközi egyeztetések alapján szükségessé vált a koncepció módosítása, valamint
kiegészítése is.
Ez utóbbi az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek
rendeltetésszerű használatához a szükséges személygépjármű, autóbusz és kerékpár elhelyezési
kötelezettség helyi szabályainak megalkotására vonatkozik. Eddig ugyanis az Országos
településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK) mellékletében
meghatározott normatívákat használtuk. Ugyanakkor most már az OTÉK felhatalmazást ad a
helyi sajátosságokat figyelembe vevő gépjárműelhelyezési előírások megalkotására, amire
szükség mutatkozik.
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Amennyiben ez beépítésre kerül a VÉSZ-be, egyidejűleg meg kell alkotnia az
Önkormányzatnak egy un. parkolási rendeletet is, amely a gépjárművek közterületen való
elhelyezése szabályait és a kötelezettség pénzbeli megváltásának lehetőségét és összegét
szabályozza.
Szintén felmerült a szálláskoncepció kidolgozása során a településkép védelméről szóló
rendelet módosításának igénye, hogy a nem építési engedély köteles, rendeltetési mód
megváltoztatással létrejövő szállás és szállás jellegű rendeltetések is minden esetben
településképi véleményhez vagy településképi bejelentéshez kötöttek legyenek és ez
egyértelmű legyen a rendeletünkben. Szintén az egyértelműség miatt kellene módosítani a
településképi kötelezésre és az ezzel kapcsolatos bírságra vonatkozó előírásainkat is, hogy
jogkövető magatartásra sarkalja az ingatlan-tulajdonosokat. Ellenkező esetben pedig élnünk
kell a jogszabályok adta bírságolási kötelezettségünkkel.
A fentieket tartalmazó szabályozási koncepciót – néhány módosítási javaslattal - Vecsés Város
Önkormányzata a 213/2019.(XII.10.) számú határozatával fogadta el.

5

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ
1. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET
A VÉSZ alkalmazásában a szálláshely rendeltetés szabályozásának pontosítása vált
szükségessé, mert ez jelenleg számos problémát okoz. Meg kell jegyezni, hogy ez nem vecsési
egyedi jelenség, mert a szállásépületek létesítése, üzemeltetése jelenleg egy országosan
konjunkturális tevékenység. Számos önkormányzat a közelmúltban vagy a közeljövőben
próbálta vagy tervezi az erre vonatkozó helyi szabályozását pontosítani.
A helyi szabályozás pontosítása több területen szükséges:
1. az építési szabályzat pontosítása a szálláshely (szállás jellegű) rendeltetés
definiálásával, az egyes építési övezetekben létesíthető szállásjellegű rendeltetések
fajtájának pontosításával
2. a településképi rendelet kiegészítése a településképi bejelentés elmulasztásának
szankcionálásával, mivel ennek körébe tartozik a rendeltetés módosítással összefüggő
településképi bejelentési eljárás.
A szálláshely és a szálláshely-szolgáltatás fogalmát egyrészt a kereskedelemről szóló 2005.
évi CLXIV. törvény 2.§ 22. és 23 pontja határozza meg:
22. szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület,
önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület;
23. szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem
huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára
szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása;
A szálláshelyek kategóriáinak fajtáit a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§ határozza meg:
2. egyéb szálláshely: nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített
épületben, de szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni
vállalkozó által hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy
szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma
legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz
4. kemping: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített, külön zárt
területen működő szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára
elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt:
lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesítményeket és szolgáltatásokat [így különösen:
tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, energiaellátás, digitális
információ (WIFI), portaszolgálat] biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel
rendelkezik,
5. közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített
szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra
kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább három, az ágyak száma
legalább tizenkettő,
6. magánszálláshely: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából,
magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy
lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb
nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat,
7. panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített
szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező,
és ahol a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt, az ágyak száma
legalább tizenegy,
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14. szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített
szálláshelytípus, amelyben a szálláshely és reggeli szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat
is nyújtanak a szálláshely-szolgáltatás keretében, és ahol a hasznosított szobák száma legalább
tizenegy,
16. üdülőháztelep: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített
területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben
vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, amennyiben az e
célra hasznosított szálláshelyek száma eléri a hármat, függetlenül a szobák vagy ágyak
számától.
A fenti jogszabály 1. § (2) bek. szerint nem tartozik a szálláshely-szolgálatás körébe – az
adózási szabályok is megkülönböztetik – a jellemzően hosszú távú lakásbérlet, házbérlet,
albérlet vagy ágybérlet. (Nem tartozik e rendelet hatálya alá a nem szálláshely-szolgáltatás
rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet,
házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.) Utóbbiaknál nem önálló rendeltetési egység,
hanem annak egy része (jellemzően szobája az egyéb lakhatáshoz szükséges helyiségek – pl.
fürdőszoba és konyha - használatával) kerül bérbeadásra hosszabb távra. Leginkább úgy
különböztethető meg a két tevékenység, hogy a szálláshely-szolgáltatás esetén a felek nem
kötnek bérleti szerződést és mindig járul hozzá egyéb szolgáltatás is, jellemzően a bérbeadott
helyiségek takarítása, az ágynemű cseréje, mosása. Ha a lakás vagy szoba használója takarít
maga után és a bérbevétel szerződéssel valósul meg, akkor lakásbérletről, házbérletről,
albérletről vagy ágybérletről van szó, hiszen az ott lakó felel a környezete tisztaságáért.
Mit jelent az ingatlan bérbeadása?
Az ingatlan-bérbeadás jellemzői elsősorban a Ptk.-ról szóló 2013. évi V. törvény bérleti
szerződésre vonatkozó rendelkezéseiből vezethetők le, melynek értelmében az ingatlanbérbeadás:
- Bérleti szerződés alapján jön létre.
- Az ingatlan időleges – általában huzamosabb időszakra történő – használatba adását jelenti,
tehát az ingatlan birtokának puszta biztosításán túl egyéb szolgáltatásokat – így például a
szálláshely-szolgáltatásnál említett takarítást – nem tartalmaz.
- Nem szükséges hozzá szálláshely-üzemeltetési engedély.
- Nem minden esetben történik üzletszerű gazdasági tevékenység keretében, tehát a bérbeadó
magánszemély bizonyos feltételek teljesítése esetén mentesül tevékenysége adóhatósági
bejelentése és az adószám kiváltása alól.
Vonatkozó jogszabály még: 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
Fentiekből következően a bérbeadás nem szálláshelyen és nem szálláshely-szolgáltatásként
valósul meg, hanem lakás rendeltetési egység vagy annak egy része kerül bérbeadásra.
A 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet pedig a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyszolgáltatásról szintén definiál néhány szállás jellegű rendeltetést, amelyek nem üzletszerű
gazdasági tevékenység keretében biztosítanak közösségi elhelyezést legalább 6 férőhellyel.
A fentiek szerinti jogszabályok alapján a szálláshely-szolgáltatás céljára szolgáló építmények
az alábbiak szerint foglalhatók össze:
239/2009.(X.20.) Korm. rendelet
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység
folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának
rendjéről (Korm1)

173/2002.(X.28.) Korm. rendelet
a nem üzleti célú közösségi, szabadidős
szálláshely-szolgáltatásról (Korm2)
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A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.
törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 22.
pontjában meghatározott szálláshely, amely a
Kertv. 2.§ 23. pontjában meghatározott
üzletszerű szálláshely-szolgáltatási gazdasági
tevékenység céljára szolgál, amely a Korm1.
alapján az Önkormányzat jegyzője által kiadott
szálláshely üzemeltetési engedély alapján
működtethető.

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős
szálláshely-szolgáltatást végző létesítmény a
Korm2. alapján az Önkormányzat jegyzője által
nyilvántartott, legalább 6 férőhelyű szállás
jellegű létesítmény, épület vagy ennek egy része,
amely jellemzően
- hivatali, közfeladatot ellátó intézmény által
biztosított, egyházi jogi személy által
üzemeltetett intézményi szállás vagy
- sportlétesítményben üzemelő, szálláshely
céljára
szolgáló
önálló
rendeltetési
részegység.
egyéb szálláshely - 2.§ 2. pont
üdülő (üdülő, gyermeküdülő, villa) –
nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás céljából
2. melléklet I. pont
létesített
épületben
kialakított,
nem
legalább 3 szoba
magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által
hasznosított, legfeljebb 25 szoba és legfeljebb
100 ágy
magánszálláshely: 2.§ 6. pont
gyermek- és ifjúsági tábor –
nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás céljából
2. melléklet II. pont
létesített épületben kialakított, magánszemély
legalább 30 férőhely
vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás,
vagy ennek lehatárolt része, legfeljebb 8 szoba és
legfeljebb 16 ágy
kemping – 2.§ 4. pont
pihenő ház: (munkásszállás, vendégszállás) legalább 9 lakóegység
2. melléklet VI. pont
közösségi szálláshely - 2.§ 5. pont
diákotthon, kollégium:
legalább 3 szoba és legalább 12 ágy és az ágyak
2. melléklet VII. pont
önállóan kerülnek hasznosításra
(ide tartozik: ifjúsági vagy diákszálló, turista
szálló, munkásszálló, ha üzleti céllal működtetik)
panzió – 2.§ 7. pont
kizárólag szálláshely szolgáltatási céllal létesített
szálláshely kötelező reggeli szolgáltatással:
legalább 6 szoba, de legfeljebb 25 szoba, legalább
11 ágy
szálloda – 2.§ 11. pont
kizárólag szálláshely szolgáltatási céllal létesített
szálláshely, ahol reggeli mellett egyéb
szolgáltatást is nyújtanak: legalább 11 szoba
üdülőháztelep - 2.§ 16. pont
kizárólag szálláshely szolgáltatási céllal létesített
szálláshely, legalább 3 üdülőegység, függetlenül
a szobák és ágyak számától

A jogszabály értelmezésében:
15. szoba: a szálláshely azon önállóan értékesíthető, egyedi hozzáféréssel rendelkező
egysége, amely egy vagy több helyiségből áll, és egy vagy több vendég egyidejű
elszállásolására alkalmas. Kemping és üdülőháztelep szálláshelytípus esetén a szoba
megfelelője a lakóegység vagy a területegység,
Itt kell megemlíteni az 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) hatálya alá tartozó
ápolást, gondozást nyújtó intézményeket (pl. idősek otthona, egyéb gondozást igénylők részére
létesülő szállás jellegű intézményt) és a hajléktalanszállót.
Az OTÉK szállás jellegű rendeltetésre vonatkozó előírásai
Az OTÉK az egyes területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásoknál
- a „szállás rendeltetés”,
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- a „szállás jellegű rendeltetés”,
- a „szállás jellegű épület” és
- a „szálláshely szolgáltató egység”
fogalmait használja, külön fogalomértelmezés nélkül, de az Egyes építmények, önálló
rendeltetési egységek fejezetben – egy néhány évvel ezelőtt történt módosítással - a lakás
mellett megkülönbözteti a „szállás jellegű épület”-et is:
Szállás jellegű épület
104/A. § Szállás jellegű, nem életvitelszerű, átmeneti tartózkodásra szolgáló épületet vagy
önálló rendeltetési egységet úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy annak helyiségei a
tervezési program szerint tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást),
b) a tisztálkodást, az illemhely-használatot, valamint
c) a mosást, főzést, élelmiszertárolást, mosogatást, az étkezést, valamint a használathoz
szükséges berendezések és használati tárgyak tárolását, továbbá egyéb ellátást nyújtó
szolgáltatásokat.
A fenti előírás nem tér el jelentősen a lakás rendeltetési egységekre vonatkozó előírásoktól, bár
a lakásra vonatkozó előírás kicsit részletesebben szabályoz.
4. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez
Az elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása
Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani:
1. minden lakás, és üdülő önálló rendeltetési egysége után,
3. szállás jellegű - kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diákotthon - önálló
rendeltetési egység minden vendégszoba után,
16. kollégium, diákotthon, diákszálló, idősek otthona esetében minden 10 férőhely után,
17. hajléktalanszálló, szállás jellegű önálló rendeltetési egység huzamos tartózkodás
céljára szolgáló irodai helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után.
7. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez
Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő kerékpárok
számának megállapítása
1. Lakás, üdülőegység
Minden lakás és üdülőegység után 1 db
3.

Szálláshely szolgáltató egység Minden megkezdett 15 vendégszoba egysége után 2 db

A szálláshely létesítés vagy szálláshely jellegű rendeltetés szabályozási lehetősége a VÉSZben:
Jelenleg a VÉSZ az egyes építési övezetekben létesíthető épületek és rendeltetések
vonatkozásban a
- „szállás”
- „szállásrendeltetés”
- „szállás jellegű rendeltetés”,
- „közösségi szálláshely”
- „szállásépület”
- „kereskedelmi szállásférőhelyek számára szolgáló épület”
- „kereskedelmi szállásférőhely”
fogalmakat használja, amely építési hatósági szempontból egyértelműnek mondható, de
érdemes lenne a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.§ 22. és 23. pontja és a
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet és az OTÉK szerinti egységes fogalomhasználat, már
amennyiben ezek fogalomhasználata egységesnek mondható.
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A fentiek alapján megállapítható, hogy a különböző jogszabályi előírások fogalomhasználata
sem egységes, ezért a VÉSZ előírásainak pontosítása során a szállásokkal összefüggő
fogalmakat is pontosítani kellene.
Fentiek alapján – összhangban az OTÉK-kal - a következő fogalomhasználatot javasoljuk
bevezetni a VÉSZ-ben:
- „szállásrendeltetés”,
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló jogszabály, valamint a
nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló jogszabály
szerinti szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület,
önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület;
„szállás jellegű rendeltetés”
olyan nem lakás és nem szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy
használt egy vagy több önálló rendeltetési egységet magában foglaló szállás jellegű
épület vagy épületrész, melynek létesítési célja az ingatlan tartós, vagy átmeneti
használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.
Ugyanakkor az egyes építési övezetekben a területhasználat szempontjából az sem indifferens,
hogy az adott szálláshely jellege milyen. Ez korábban nem okozott problémát, de jelenleg az
állami támogatások és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér növekvő forgalma miatt túlfűtött
piaci környezetben szükségessé vált a szálláshely fogalmának további differenciálása VÉSZben. Egyáltalán nem közömbös ugyanis, ha például egy kertvárosi környezet nagyméretű telkén
egy sok ágyas szálloda létesül, amely szinte garantáltan zavarja a kertvárosi lakóterület
nyugalmát a forgalomvonzásával. Ugyanakkor egy kisebb panzió teljesen beleilleszkedhet a
környezetbe.
Jelenleg a VÉSZ csak a létesíthető rendeltetéseket és a rendeltetési egységek számát
szabályozza, azonban nincs tekintettel azok nagyságrendjére. (Pl. egy szálloda egy önálló
rendeltetési egység, bármennyi szobája is van.) Korábban ez nem okozott problémát, mivel a
nagyságrendet az adott telek beépíthetősége kellően szabályozta és alig létesült szállásépület.
Fentieken kívül nagy igény mutatkozik szállás jellegű épület létesítésére, amely több
huzamosan bérbeadható több rendeltetési egységet tartalmaz, de nem minősül
szállásszolgáltatásnak. Ezek nevezhetők apartmanházaknak, de nevezhetnék garzonháznak,
(al)bérlők házának is. Itt a bérbeadáson kívül nincs többletszolgáltatás (pl. takarítás,
reggeliztetés), de sok esetben ezeket nem üresen, hanem teljesen felszerelten adják bérbe. A
szállás jellegű épületek lakóépület jellegűek, a különbség csak annyi, hogy ezek valójában
bérházak. Ezért a rendeltetési egységek számát szabályozni és ha ennek alapterülete a 40 m2-t
meghaladja, akkor a megengedett lakásszámnál nem lehet belőle többet egy telken elhelyezni.
Ez indokolja azt is, hogy a személygépjármű-elhelyezés 50 %-át gépjárműtárolóban kell
biztosítani.
A hatályos VÉSZ alapján az alábbi területfelhasználási egységekben és építési övezetekben
létesíthető szállás vagy szállás jellegű rendeltetés:
- az Lk jelű, kisvárosias lakóterületen,
- a Lke jelű, kertvárosias lakóterületen,
- az Lf jelű falusias lakóterületen,
- a Vt jelű településközponti vegyes területen,
- a Vi jelű intézményi területen,
- a Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató területen bizonyos környezetvédelmi feltételek
megléte esetén,
- a K-Sp jelű sportolási célú különleges területen,
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a K-Lsp jelű lovassport területen,
a K-Re jelű rekreációs különleges területen,
a KÖu-P autópálya pihenőhely övezetében,
a KÖk-VA vasútállomás övezetében,
a Kb-Re jelű, beépítésre nem szánt rekreációs különleges terület övezetében.

2. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016.(IV.28.) rendelet módosítására1:
A VÉSZ értelmező-rendelkezéseket tartalmazó 2.§-a az alábbi két fogalommal egészül ki:
12. szállásrendeltetés: a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló jogszabály,
valamint a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló jogszabály
szerinti szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló
rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület;
12a. szállás jellegű rendeltetés: olyan nem lakás és nem szálláshely-szolgáltatás folytatása
céljából létesített vagy használt, egy vagy több önálló rendeltetési egységet magában foglaló
szállás jellegű épület vagy épületrész, melynek létesítési célja az ingatlan tartós, vagy átmeneti
használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.
Javasolt a VÉSZ VIII. fejezet Az egyes építményfajták elhelyezésének szabályai
kiegészítése egy 27/A. §-sal a szálláshely létesítés szabályairól:
„27/A. Szálláshely létesítése
27/A.§ (1) A VÉSZ eltérő rendelkezése hiányában a területen épület, épületrész vagy terület
kizárólag az alábbi szállásrendeltetéssel és szállás jellegű rendeltetéssel létesíthető:
a) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló jogszabályban2
meghatározott
aa) szálloda,
ab) panzió,
ac) kemping,
ad) közösségi szálláshely (pl. turistaszálló, diákszálló, munkásszálló),
ae) egyéb szálláshely,
af) magán szálláshely;
b) a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló jogszabályban3
meghatározott
ba) gyermek- és ifjúsági tábor,
bb) pihenőház (pl. munkásszállás, vendégszállás)
bc) diákotthon, kollégium és
be) a sportlétesítményben üzemelő, szálláshely céljára szolgáló önálló rendeltetési
részegység (sportszálló);
c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény4 hatálya alá tartozó
ca) ápolást, gondozást nyújtó intézmény (pl. idősek otthona),
cb) hajléktalan-szálló;
Vastag pirossal és áthúzással jelezve a Képviselő-testület a 213/2019.(XII.10.) számú határozata szerinti
módosítások
2
jelenleg a 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet 2.§-ában
3
jelenleg a 173/2003.(X.28.) Korm. rendelet 2. mellékletében
4
jelenleg az 1993. évi III. tv.
1

11

d) tartós vagy átmeneti bérbeadásra - lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet –
szolgáló szállás jellegű épület, épületrész.
(2) Az egyes építési övezetekben – a (3), (4) és (5) bekezdés szerinti feltételek mellett –
kizárólag az 5. melléklet szerinti szállásrendeltetés és szállás jellegű rendeltetés céljából
létesíthető épület, önálló rendeltetési egységként épületrész vagy terület (együtt létesítmény).
(3) Az 5. mellékletben jelölt szállásrendeltetés céljára létesítmény csak az Étv. 30/A. §-a
szerinti esetben, illetve állami vagy helyi önkormányzati közfeladatot jogszabály vagy erre
irányuló szerződés alapján ellátó intézmény által e közfeladat ellátása céljából létesíthető,
üzemeltethető vagy használható.
(4) A szállásrendeltetésű épületek 40 m2-t meghaladó alapterületű szobája és a szállás jellegű
épületek 40 m2 alapterületet meghaladó rendeltetési egysége esetén az (1), (2) és (3)
bekezdésben foglaltak mellett a VÉSZ lakás rendeltetési egység számra vonatkozó előírásait
kell alkalmazni.
(5) Új szállás jellegű épület létesítése esetén a jogszabályok szerint szükséges gépjárműelhelyezést legalább 50 %-ban épületben kell biztosítani. és a gépkocsitároló megépítéséhez
szükséges min. 20 m2/szgk. alapterületet a beépített alapterületbe akkor is bele kell számítani,
ha az az épülettel egy időben nem valósul meg.
(6) Ezen alcím létesítésre vonatkozó rendelkezéseit a rendeltetés-módosításra is alkalmazni
kell.
(7) Ezen alcím alkalmazásában rendeltetés-módosításnak minősül az is, ha a 27/A.§ valamely
alpontjában meghatározott rendeltetés helyett más alpont szerinti rendeltetésre létesítik vagy
használják a létesítményt.
(8) Az 5. mellékletben az övezeteket meghatározó területfelhasználási egységre vonatkozó
általános előírástól a VÉSZ az egyes övezetekre eltérő szabályokat állapíthat meg.”
Az előírásokban az országos jogszabályok szerinti fogalmakat és – néhány kivételtől eltekintve
- az ezekben meghatározott nagyságrendet (szobaszámot és ágyszámot) használja a VÉSZ is.
Az országos jogszabályokhoz képest történő szigorítás az egyes területfelhasználási
kategóriáknál vagy építési övezeteknél lenne meghatározva.
Az 5. melléklet az átláthatóbb, táblázatos megjelenésen kívül tartalmazza azokat a
szállásrendeltetéseket is, amelyek csak az önkormányzattal kötött településrendezési szerződés
megléte esetén vagy állami vagy helyi önkormányzati közfeladatot ellátó intézmény által
létesíthetők. Pl. egy idősek otthonát létesíthet önkormányzat vagy állami tulajdon intézmény,
de üzleti alapon csak az önkormányzattal kötendő településrendezési szerződés alapján.
Az 5. melléklet fentieken kívül jelzi, hogy melyik területfelhasználási egységben van egyéb
előírás is a VÉSZ-ben az országos előírásokhoz képest.
Az egyes területfelhasználási egységekre és övezetekre vonatkozó előírások módosítása:
A kertvárosi lakóterületnél, a falusias lakóterületnél és a településközponti területnél van
szigorítás a nagyságrendben és az általánostól eltérő rendeltetési egységszám
meghatározásában. Ilyen előírások az alábbi öveteknél vannak:
Lke jelű kertvárosi lakóterület:
Az övezetekben
a) szállásrendeltetésű épület nem létesíthető,
b) a szállás jellegű épület rendeltetési egységeinek a száma nem haladhatja meg az építési
övezetben megengedett lakásszámot.
Lf jelű falusias lakóterület:
1. változat:
Az építési övezetekben az 1000 m2 teleknagyságot meghaladó telken az 5. melléklet szerinti
a) szállásrendeltetésű épület létesíthető azzal, hogy
aa) panzió legfeljebb 10 szobával és 25 ággyal,
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ab) egyéb szálláshely és magánszálláshely legfeljebb 10 szobával és 25 ággyal,
b) szállás jellegű épület legfeljebb 4 rendeltetési egységgel
létesíthető. de 200 telekm2-ként legfeljebb egy szoba vagy rendeltetési egység lehet.
2. változat:
Az övezetekben
a) szállásrendeltetésű épület nem létesíthető,
b) a szállás jellegű épület rendeletetési egységeinek a száma nem haladhatja meg az építési
övezetben megengedett lakásszámot.
Vt jelű település központi terület:
Az övezetekben a 1000 m2 teleknagyságot meghaladó telken 5. melléklet szerinti
a) szállásrendeltetésű épület létesíthető, azzal, hogy
aa) szálloda legfeljebb 10 szobával és 25 ággyal,
ab) panzió legfeljebb 10 szobával és 25 ággyal,
ac) egyéb szálláshely és magánszálláshely legfeljebb 10 szobával és 25 ággyal,
b) szállás jellegű épület legfeljebb 4 rendeltetési egységgel
létesíthető, de 150 telekm2-ként legfeljebb egy szoba vagy rendeltetési egység lehet.
Vi jelű intézményi terület:
Az építési övezetekben az 5. melléklet szerinti szállásrendeltetés létesíthető a vonatkozó
jogszabályok szerint.
Szállás jellegű rendeltetés csak a lakórendeltetést is lehetővé tevő építési övezetekben
létesíthető azzal, hogy a létesíthető rendeltetési egységek száma nem haladhatja meg az
építési övezetben létesíthető lakásszámot.
Gksz, K-Sp, K-Lsp, K-Re építési övezetek és a Köu-P és Kb-Re jelű övezetek:
Az építési övezetekben és az övezetekben az 5. melléklet szerinti szállásrendeltetés
létesíthető a vonatkozó jogszabályok szerint az építési előírások szerinti kiegészítéssel.
Szállás jellegű rendeltetésű épület nem létesíthető.
Annak, hogy a szállásrendeltetésű és a szállás jellegű épületekből ne legyenek rendeltetésmódosítással lakások, az szabna határt a reményeink szerint, hogy előírásra kerülne, hogy
amennyiben a szállásrendeltetésű épületek szobájának vagy a szállás jellegű épületek
rendeltetési egységének alapterülete meghaladja a 40 m2-t, akkor a lakásra vonatkozó előírások
vonatkoznak rájuk és az építési övezeti előírásban meghatározott lakásszám szerint létesíthetők.
Ezzel ne lehetne lakás célú rendeltetésmódosításra hatósági igazolást kiadni és a földhivatalban
ekként bejegyeztetni csak az építési övezetben megengedett lakásszám mértékéig.
Egyéb, kapcsolódó módosítási javaslatok:
Lf jelű falusias lakóterület:
Az építhető lakásszámot javasolt újra gondolni a meglévő nagy telkek miatt. Mivel azonban
vegyesen vannak kisebbek is, az építhető lakásszámra vonatkozó javaslat az alábbi:
A falusias lakóterület Lf-O-1 és Lf-O-2 jelű építési övezetében egy épületben legfeljebb két
lakást, az Lf-O-1 jelű építési övezetben 1400 m2 telekméret felett, és az Lf-O-2 jelű építési
övezetben 1200 telekméret felett legfeljebb 2 épületben legfeljebb 2-2 lakást lehessen építeni a
jelenlegi általánosan 2 lakás helyett.
Vt jelű településközponti terület
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A területen van egy általános szabály: „Az egyes építési övezetekben legfeljebb 200 telekm2ként egy, de legfeljebb hat rendeltetési egységet vagy lakást tartalmazó épület létesíthető,
kivéve, ha az övezeti előírások másként rendelkeznek.”
Viszont a kialakult beépítésű településközpont területek építési övezetében – Vt-2 jelű – csak 2
lakást lehet ma építeni, ezt 4-re javaslom megemelni, azzal, hogy 250 telekm2-ként egy lakást,
de legfeljebb egy 4 lakásos vagy az 1200 m2 feletti telken kettő két-két lakásos épületet
lehessen építeni. A többi építési övezetben a lakásszám nem változik.
Parkolás:
Többször merült fel igényként, hogy az országos jogszabályok (OTÉK) felhatalmazása alapján
az OTÉK mellékletében meghatározott gépjármű és kerékpár elhelyezési kötelezettséget
Vecsés sajátos helyzetéhez igazítsuk. Ezen belül szükséges lenne a családiházak esetén a
gépjárműelhelyezési kötelezettséget növelni, mivel jellemzővé vált a családonkénti két autó.
Pontosítani szükséges a szálláshelyekre és a szállás jellegű épületekre vonatkozó gépjárműelhelyezési kötelezettséget is.
Erre is készítettem egy javaslatot a szállás-koncepcióval összhangban, ami a VÉSZ 6.
melléklete lenne.
Kapcsolódóan szükséges ezzel egyidejűleg a közterületen pótolható, létesíthető parkolásról és
ezek megváltási lehetőségéről, összegéről egy külön önkormányzati parkolási rendeletet
alkotni. Ez ugyanis nem szabályozható a VÉSZ-ben.
A VÉSZ szöveges kiegészítési javaslata:
„29/A. Gépjárművek és kerékpárok tárolására vonatkozó előírások
29/A. §
(1) Új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához a
szükséges személygépjármű, autóbusz és kerékpár elhelyezési kötelezettséget legalább a 6.
melléklet szerinti mennyiségben, a (2) – (7) bekezdések szerint előírások figyelembe vételével
kell biztosítani.
(2) Bővítés, átalakítás és rendeltetésmódosítás esetén a méretezés alapját a teljes ellátandó
rendeltetés képezi, de csak a keletkező többlet személygépjármű elhelyezési kötelezettséget kell
biztosítani a meglévő gépjármű tároló helyiségek és felszíni várakozóhelyek számának
megtartása mellett.
(3) A rendeltetésszerű használatból származó személygépjármű elhelyezési kötelezettséget
telken belül kell teljesíteni, amennyiben e rendelet vagy más jogszabály ettől eltérően nem
rendelkezik.
(4) Emelőszerkezetes parkoló-berendezés (parkológép)
a) a rendeltetésszerű használathoz szükséges személygépjármű elhelyezési kötelezettség
teljesítése és az ezen felüli többletférőhelyek helybiztosítása érdekében alkalmazható,
legfeljebb a megépített parkolóhelyek 50%-án,
b) alkalmazása esetén kizárólag az önálló (egymástól független) gépjármű használatot
biztosító rendszer telepíthető,
c) felszínen nem telepíthető, csak épületben vagy terepszint alatti építményben helyezhető el,
ahol a tervezett parkoló-gép elhelyezéséhez szükséges belmagasság biztosítandó,
d) a használatba vételi engedély kiadása előtt telepítendő.
(5) A gépjármű-elhelyezési kötelezettség – amennyiben az igazolhatóan telken belül nem
valósítható meg - teljesíthető a tervezett építkezés helyszínétől a közterületi telekhatártól
légvonalban mért legfeljebb 500 méteren belül álló saját tulajdonú telken, parkolóházban vagy
mélygarázsban lévő saját tulajdonú parkolóhelyen vagy pénzbeli megváltással a külön
jogszabályban foglaltak alapján.
(6) Személygépjármű és autóbusz várakozóhely céljára kizárólag burkolt felület létesíthető.
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(7) A lakásokhoz szükséges kerékpártárolók épületen belül biztosítandók.
(8) Új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához a
szükséges rakodási lehetőséget, tehergépjármű elhelyezési kötelezettséget telken belül kell
biztosítani, kivéve a legfeljebb napi egy alkalommal történő rakodási igényt, ha ez megoldható
a közterület használatának korlátozása nélkül, de a rakodóhely kialakítása a közterületek
használatára vonatkozó külön jogszabályok szerint történhet.”
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5. melléklet a 6/2016.(IV.28.) rendelethez
Szálláshely létesítése
Az övezetet meghatározó területfelhasználás
Lk jelű

Lke jelű
kertvárosi
lakóterület

Lf jelű
falusias
lakóterület.

Vt jelű
település
központi
terület

Vi jelű
intézményi
terület

Gksz jelű
keresk. szolgáltató
terület

-

-

-

+

+

+

-

+

-

-

Kb-Re
jelű beép.
nem szánt
rekreációs
terület
-

panzió
ac) kemping
közösségi szálláshely
ad) (turistaszálló, diákszálló,
munkásszálló, stb.)
ae) egyéb szálláshely

-

-

+*

+*

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

+

-

+

+

-

+

-

-

-

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

+*

+*

+*

+

-

-

-

-

-

af) magán szálláshely

-

-

+*

+*

+*

-

-

-

-

-

-

ba) gyermek- és ifjúsági tábor

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

+

bb) pihenőház (munkásszállás,
vendégszállás)
bc) diákotthon, kollégium

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

bd) sportszálló
ápolást, gondozást nyújtó
ca)
létesítmény
c)
cb) hajléktalan-szálló
szállás jellegű épület vagy épületrész,
d)
több rendeltetési egységgel

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+*

+*

+*

+*

-

-

-

-

-

-

A VÉSZ 27/A. § (1) bekezdése szerinti kisvárosi
rendeltetések
lakóterüle
t.
aa)

szálloda

ab)
a)

b)

„+” létesíthető,

„-” nem létesíthető,

A VÉSZ 27/A.§ (3) bekezdése szerinti feltételekkel létesíthető

K-Sp jelű K-Lsp jelű K-Re jelű
sportolási lovassport rekreációs
célú
különleges különleges
különleges
terület
terület
terület

Köu-P
autópálya
pihenő
közlek.
övezet

* az építési övezeti előírások figyelembe vételével
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6. melléklet a 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához
szükséges, elhelyezendő személygépkocsik, autóbuszok és kerékpárok
számának megállapítása
I. Személygépjárművek:
Rendeltetés
1.a
1.b
2.a

2.b1

3.a

3.b

3.c
3.d

4.

5.

6.
7.a
7.b
8.

1 vagy 2 lakásos épület esetén, lakásonként
3-nál több lakásos épület esetén, lakásonként
kereskedelmi, vendéglátó - beleértve a terasz, kerthelyiség
területét is - és szolgáltató önálló rendeltetési egységnél 100
m2 bruttó alapterületig minden megkezdett 20 m2-e után
kereskedelmi, vendéglátó - beleértve a terasz, kerthelyiség
területét is - és szolgáltató önálló rendeltetési egységnél a
100 m2 feletti bruttó alapterület minden megkezdett 30 m2-e
után
szállásrendeltetésű épület minden vendégszobája után,
szállás jellegű rendeltetés céljára szolgáló épület vagy
épületrész minden önálló rendeltetési egysége után (kivéve a
gyermek-és ifjúsági tábor, diákszálló, sportszálló, ápolást,
gondozást nyújtó intézmény, pihenőház - munkásszálló,
vendégház -, hajléktalanszálló)
az alap- és középfokú oktatásban résztvevők számára
szolgáló kollégium, gyermek-és ifjúsági tábor, diákszálló,
sportszálló, ápolást, gondozást nyújtó intézmény minden 20
férőhelye után
a pihenőház (munkásszálló, vendégház) minden 4 férőhelye
után
a 3.a, 3.b és 3.c alatti önálló rendeltetési egység irodai
helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete
után
bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló
rendeltetési egység minden foglalkoztatója vagy tanterme
után
kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési
egység – egyházi központ kivételével, ahol a férőhelyszám
értelmezhető – minden 10 férőhelye után
kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési
egység – ahol a férőhelyszám nem értelmezhető - minden
megkezdett 100 m2 nettó alapterülete után
lelátóval nem rendelkező sportolás, strandolás célját szolgáló
önálló rendeltetési egységek minden 10 férőhelye után
lelátóval rendelkező sportolás, strandolás célját szolgáló
önálló rendeltetési egységek minden 30 férőhelye után
igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló
rendeltetési egységek minden megkezdett 20 m2 nettó
alapterülete után

Elhelyezendő
személygépjárművek
száma
2
1,5
1

1

1

1

1
1

1

1

1
1
1
1
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9.
10.
11.
12.
1

ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység helységei
alapterületének minden megkezdett 300-m2-e után
raktározási önálló rendeltetési egység alapterületének minden
megkezdett 1000 m2-e után
közforgalmú vasúti személyközlekedés célját szolgáló
egységek esetén minden 1000 lakos után
irodai jellegű rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra
szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó
alapterülete után

12
12
12
1

A 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet napi fogyasztási cikkeket forgalmazó létesítményekre vonatkozó előírásai
figyelembe vételével

II. Autóbuszok:
Rendeltetés
1.
2.
3.
4.

szállásrendeltetésű épület minden 150 férőhelye után
kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység
minden 200 férőhelye után
300 munkavállalónál többet foglalkoztató ipari, raktározási
telephelyeken minden 200 dolgozó után
500 férőhelyet meghaladó lelátóval rendelkező
sportlétesítmény esetén minden 200 férőhely után

Elhelyezendő
autóbuszok száma
12
1
1
1

III. Kerékpárok:
Rendeltetés
1.a
1.b
2.a
2.b
2.c

3.a

3.b
3.c
3.d

1 vagy 2 lakásos épület esetén, lakásonként
3-nál több lakásos épület esetén, lakásonként
kereskedelmi és szolgáltató önálló rendeltetési egységnél 1000
m2 bruttó alapterületig minden megkezdett 150 m2-e után
kereskedelmi és szolgáltató önálló rendeltetési egységnél a
1000 m2 feletti bruttó alapterület minden megkezdett 500 m2-e
után
vendéglátóegység fogyasztóterének minden megkezdett 75 m2
alapterülete után
szállásrendeltetésű épület minden 15 vendégszobája után,
szállás jellegű rendeltetés céljára szolgáló épület vagy
épületrész minden 4 önálló rendeltetési egysége után (kivéve a
gyermek-és ifjúsági tábor, diákszálló, sportszálló, ápolást,
gondozást nyújtó intézmény, pihenőház - munkásszálló,
vendégház -, hajléktalanszálló)
az alap- és középfokú oktatásban résztvevők számára szolgáló
kollégium, gyermek-és ifjúsági tábor, diákszálló, sportszálló,
ápolást, gondozást nyújtó intézmény minden 20 férőhelye után
a pihenőház (munkásszálló, vendégház) minden 15 férőhelye
után
a 3.a, 3.b és 3.c alatti önálló rendeltetési egység irodai
helyiségeinek minden megkezdett 100 m2 nettó alapterülete
után

Elhelyezendő
kerékpárok száma
2
1
2
2
2

2

1
1
1
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4.
5.

6.
7.a
7.b
8.
9.
10.
11.
12.

bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló
rendeltetési egység minden foglalkoztatója vagy tanterme után
kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység
– egyházi központ kivételével, ahol a férőhelyszám
értelmezhető – minden 10 férőhelye után
kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység
– ahol a férőhelyszám nem értelmezhető - minden megkezdett
100 m2 nettó alapterülete után
lelátóval nem rendelkező sportolás, strandolás célját szolgáló
önálló rendeltetési egységek minden 20 férőhelye után
lelátóval rendelkező sportolás, strandolás célját szolgáló önálló
rendeltetési egységek minden 20 férőhelye után
igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló
rendeltetési egységek minden megkezdett 100 m2 nettó
alapterülete után
ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység minden megkezdett 10
munkahelye után
raktározási önálló rendeltetési egység alapterületének minden
megkezdett 2000 m2-e után
közforgalmú közösségi közlekedési megállóhelyenként
minimum
irodai jellegű önálló rendeltetési egységek huzamos
tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 100
m2 nettó alapterülete után

2
1

1
2
2
1
1
1
5
1
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JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ
Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019. (……) önkormányzati rendelete
Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet 9. számú mellékletében megjelölt véleményezési jogkörben eljáró
szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Vecsés Város Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3)
bekezdése kiegészül az alábbi f) és g) pontokkal:
„f) 5. melléklet: Szálláshely létesítése
g) 6. melléklet: Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű
használatához szükséges, elhelyezendő személygépkocsik, autóbuszok és kerékpárok
számának megállapítása”
(2) A R. 2.§-a kiegészül az alábbi 12a. és 12b. pontokkal:
„12a. szállásrendeltetés: a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló jogszabály,
valamint a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló jogszabály
szerinti szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló
rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület;
12b. szállás jellegű rendeltetés: olyan nem lakás és nem szálláshely-szolgáltatás folytatása
céljából létesített vagy használt, egy vagy több önálló rendeltetési egységet magában foglaló
szállás jellegű épület vagy épületrész, melynek létesítési célja az ingatlan tartós, vagy átmeneti
használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében;”
2. §
(1) A R. kiegészül az alábbi 27/A. címmel és 27/A.§-sal:
„27/A. A szálláshely
27/A.§
(1) A VÉSZ eltérő rendelkezése hiányában a területen épület, épületrész vagy terület
kizárólag az alábbi szállásrendeltetéssel és szállás jellegű rendeltetéssel létesíthető:
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a) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló jogszabályban5
meghatározott
bb) szálloda,
ab) panzió,
ac) kemping,
ad) közösségi szálláshely (pl. turistaszálló, diákszálló, munkásszálló),
ae) egyéb szálláshely,
af) magán szálláshely;
b) a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló jogszabályban6
meghatározott
ba) gyermek- és ifjúsági tábor,
bb) pihenőház (pl. munkásszállás, vendégszállás)
bc) diákotthon, kollégium és
be) a sportlétesítményben üzemelő, szálláshely céljára szolgáló önálló rendeltetési
részegység (sportszálló);
c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény7 hatálya alá tartozó
ca) ápolást, gondozást nyújtó intézmény (pl. idősek otthona),
cb) hajléktalan-szálló;
d) tartós vagy átmeneti bérbeadásra - lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet –
szolgáló szállás jellegű épület, épületrész.
(2) Az egyes építési övezetekben – a (3), (4) és (5) bekezdés szerinti feltételek mellett – kizárólag
az 5. melléklet szerinti szállásrendeltetés és szállás jellegű rendeltetés céljából létesíthető
épület, önálló rendeltetési egységként épületrész vagy terület (együtt létesítmény).
(3) Az 5. mellékletben jelölt szállásrendeltetés céljára létesítmény csak az Étv. 30/A. §-a szerinti
esetben, illetve állami vagy helyi önkormányzati közfeladatot jogszabály vagy erre irányuló
szerződés alapján ellátó intézmény által e közfeladat ellátása céljából létesíthető, üzemeltethető
vagy használható.
(4) A szállásrendeltetésű épületek 40 m2-t meghaladó alapterületű szobája és a szállás jellegű
épületek 40 m2 alapterületet meghaladó rendeltetési egysége esetén az (1), (2) és (3)
bekezdésben foglaltak mellett a VÉSZ lakás rendeltetési egység számra vonatkozó előírásait
kell alkalmazni.
(5) Új szállás jellegű épület létesítése esetén a jogszabályok szerint szükséges gépjárműelhelyezést legalább 50 %-ban épületben kell biztosítani.
(6) Ezen alcím létesítésre vonatkozó rendelkezéseit a rendeltetés-módosításra is alkalmazni
kell.
(7) Ezen alcím alkalmazásában rendeltetés-módosításnak minősül az is, ha a 27/A.§ valamely
alpontjában meghatározott rendeltetés helyett más alpont szerinti rendeltetésre létesítik vagy
használják a létesítményt.
(8) Az 5. mellékletben az övezeteket meghatározó területfelhasználási egységre vonatkozó
általános előírástól a VÉSZ az egyes övezetekre eltérő szabályokat állapíthat meg.”
(2) A R. kiegészül az alábbi 29/A. címmel és 29/A.§-sal:
„29/A. Gépjárművek és kerékpárok tárolására vonatkozó előírások

jelenleg a 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet 2.§-ában
jelenleg a 173/2003.(X.28.) Korm. rendelet 2. mellékletében
7
jelenleg az 1993. évi III. tv.
5
6
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29/A. §
(1) Új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához a
szükséges személygépjármű, autóbusz és kerékpár elhelyezési kötelezettséget legalább a 6.
melléklet szerinti mennyiségben, a (2) – (7) bekezdések szerint előírások figyelembe vételével
kell biztosítani.
(2) Bővítés, átalakítás és rendeltetésmódosítás esetén a méretezés alapját a teljes ellátandó
rendeltetés képezi, de csak a keletkező többlet személygépjármű elhelyezési kötelezettséget kell
biztosítani a meglévő gépjármű tároló helyiségek és felszíni várakozóhelyek számának
megtartása mellett.
(3) A rendeltetésszerű használatból származó személygépjármű elhelyezési kötelezettséget
telken belül kell teljesíteni, amennyiben e rendelet vagy más jogszabály ettől eltérően nem
rendelkezik.
(4) Emelőszerkezetes parkoló-berendezés (parkoló gép)
a) a rendeltetésszerű használathoz szükséges személygépjármű elhelyezési kötelezettség
teljesítése és az ezen felüli többletférőhelyek helybiztosítása érdekében alkalmazható,
legfeljebb a megépített parkolóhelyek 50%-án,
b) alkalmazása esetén kizárólag az önálló (egymástól független) gépjármű használatot
biztosító rendszer telepíthető,
c) felszínen nem telepíthető, csak épületben vagy terepszint alatti építményben helyezhető el,
ahol a tervezett parkoló-gép elhelyezéséhez szükséges belmagasság biztosítandó,
d) a használatba vételi engedély kiadása előtt telepítendő.
(5) A gépjármű-elhelyezési kötelezettség – amennyiben az igazolhatóan telken belül nem
valósítható meg - teljesíthető a tervezett építkezés helyszínétől a közterületi telekhatártól
légvonalban mért legfeljebb 500 méteren belül álló saját tulajdonú telken, parkolóházban vagy
mélygarázsban lévő saját tulajdonú parkolóhelyen vagy pénzbeli megváltással a külön
jogszabályban foglaltak alapján.
(6) Személygépjármű és autóbusz várakozóhely céljára kizárólag burkolt felület létesíthető.
(7) A lakásokhoz szükséges kerékpártárolók épületen belül biztosítandók.
(8) Új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához a
szükséges rakodási lehetőséget, tehergépjármű elhelyezési kötelezettséget telken belül kell
biztosítani, kivéve a legfeljebb napi egy alkalommal történő rakodási igényt, ha ez megoldható
a közterület használatának korlátozása nélkül, de a rakodóhely kialakítása a közterületek
használatára vonatkozó külön jogszabályok szerint történhet.”
(3) a) A R. 35.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi (5) bekezdés lép:
„(5) Új lakó- és szállás jellegű épület létesítése esetén legalább a létesítendő gépjárműtárolók
50 %-át épületben kell biztosítani.”
b) A R. 35.§ kiegészül az alábbi (6a) bekezdéssel:
„(6a) Az övezetekben a szállás jellegű épület rendeltetési egységeinek száma nem haladhatja
meg az építési övezetben megengedett lakásszámot.”
(4) A R. 37.§
a) (2) bekezdése helyébe az alábbi lép:
„(2) A falusias lakóterület Lf-O-1 és Lf-O-2 jelű építési övezetében
a) lakás célú,
b) mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró
gazdasági tevékenységi célú,
c) kereskedelmi, szolgáltató,
d) szállás és szállás jellegű az 5. melléklet szerint,
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e) igazgatási, iroda,
f) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
g) kulturális, közösségi szórakoztató és
h) sport
rendeltetésű épületek helyezhetők el.”
b) kiegészül az alábbi (2a) és (2b) bekezdésekkel:
„(2a) Az övezetekben 2 lakást vagy egyéb rendeltetési egységet tartalmazó épületek létesíthetők
azzal, hogy
a) az Lf-O-1 jelű építési övezetben 1400 m2 telekméret felett,
b) az Lf-O-2 jelű építési övezetben 1200 m2 telekméret felett
két főrendeltetésű épület is létesíthető összesen 4 lakással vagy egyéb rendeltetési egységgel.
(2b) Az övezetekben az 1000 m2 teleknagyságot meghaladó telken az 5. melléklet szerinti
c) szállásrendeltetésű épület létesíthető azzal, hogy
aa) panzió legfeljebb 10 szobával és 25 ággyal,
ab) egyéb szálláshely és magánszálláshely legfeljebb 10 szobával és 25 ággyal,
d) szállás jellegű épület legfeljebb négy rendeltetési egységgel
létesíthető.”
c) az (5) bekezdés helyébe az alábbi lép:
„(5) Új lakó- és szállás jellegű épület létesítése esetén legalább a létesítendő gépjárműtárolók
50 %-át épületben kell biztosítani.”
(5) A R. 38.§
a) (2) bekezdése helyébe az alábbi lép:
„(2) A településközpont területen elhelyezhető épület – a lakó rendeltetésen kívül –:
a) igazgatási, iroda,
b) kereskedelmi, szolgáltató,
c) szállás és szállás jellegű az 5. melléklet szerint,
d) vendéglátási,
e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
f) kulturális, közösségi szórakoztató és
g) sport
rendeltetést is tartalmazhat, kivéve, ha az övezeti előírások másképpen rendelkeznek.”
b) kiegészül az alábbi (2a) bekezdéssel:
„(2a) Az övezetekben az 1000 m2 teleknagyságot meghaladó telkeken az 5. melléklet szerinti
a) szállásrendeltetésű épületek közül
aa) szálloda legfeljebb 10 szobával és 25 ággyal,
ab) panzió legfeljebb 10 szobával és 25 ággyal,
ac) egyéb szálláshely egyéb szálláshely és magánszálláshely legfeljebb 10 szobával és 25
ággyal,
b) szállás jellegű épület legfeljebb 4 rendeltetési egységgel
létesíthető.”
(6) A R. 39.§ (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe az alábbiak lépnek:
„c) az övezetek telkein legfeljebb egy két lakást vagy egyéb rendeltetési egységet tartalmazó,
az 1200 m2 feletti telken legfeljebb két épületben, összesen négy lakást vagy egyéb
rendeltetési egységet tartalmazó épület létesíthető azzal, hogy a kialakítható legkisebb
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telekméret alatti – 550 m2-nél kisebb – méretű telken legfeljebb egy rendeltetési egység vagy
lakás létesíthető;
d) Új lakó, szállás jellegű és vegyes rendeltetésű épület létesítése esetén legalább a
létesítendő gépjárműtárolók 50 %-át épületben kell biztosítani;”
(7) A R. 40.§
a) (2) bekezdése helyébe az alábbi lép:
„(2) Az intézményi területen elhelyezhető épület rendeltetése – az (1) bekezdésben foglaltakon
kívül lehet:
a) iroda,
b) kereskedelmi, szolgáltató,
c) szállás és szállás jellegű az 5. melléklet szerint,
d) kulturális, közösségi szórakoztató,
e) hitéleti,
f) sport,
g) az épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló legfeljebb
kettő lakásegység,
h) az intézményi rendeltetést nem zavaró gazdasági épület, ha azt az övezeti előírások külön
lehetővé teszik
i) lakóépület, ha azt az övezeti előírások külön lehetővé teszik
j) meglévő üzemanyagtöltő-állomás, ha azt az övezeti előírások külön lehetővé teszik.”
b) kiegészül az alábbi (2a) bekezdéssel:
„(2a) Az övezetekben szállás jellegű rendeltetés csak a lakórendeltetést is lehetővé tevő építési
övezetekben létesíthető azzal, hogy a létesíthető rendeltetési egységek száma nem haladhatja
meg az építési övezetben létesíthető lakásszámot.”
(8) A R. 41.§ (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi lép:
„c) új lakó- és szállás jellegű épület létesítése esetén a jogszabályok szerint szükséges
gépjármű-elhelyezést legalább 50 %-ban épületben kell biztosítani.”
(9) A R. 42.§
a) (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi lép:
„b) új lakó- és szállás jellegű épület létesítése esetén a jogszabályok szerint szükséges
gépjármű-elhelyezést legalább 50%-ban épületben kell biztosítani.”
b) (4) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi lép:
„b) új lakó- és szállás jellegű épület létesítése esetén a jogszabályok szerint szükséges
gépjármű-elhelyezést legalább 50 %-ban épületben kell biztosítani.”
(10) A R. 43. § (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi lép:
„a) szállásépület az 5. melléklet szerint,”
3.§
(1) A R. 35. § (2) bekezdés d) pontjában a „szállás jellegű és” szövegrész helyébe a „jellegű
az 5. melléklet szerint és” szövegrész lép.
(2) A R. 43.§ (7) bekezdésében a „területtel határos” szövegrész helyébe a „terület
oldalkertjével határos” szövegrész
lép.
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(3) A R. 48.§ (1) bekezdés c) pontjában a „kereskedelmi szállásférőhelyek számára szolgáló
épület” szövegrész helyébe a „szállásépület az 5. melléklet szerint” szövegrész lép.
(4) A R. 49.§
a) (1) bekezdés c) pontjában a „kereskedelmi szállásférőhely” szövegrész helyébe a
„szállásépület az 5. melléklet szerint” szövegrész,
b) (3) bekezdés b) pontjában a „ kereskedelmi szállásférőhely” szövegrész helyébe a
„szállásépület” szövegrész
lép.
(5) A R. 50.§ (2) bekezdés c) pontjában a „kereskedelmi szállásférőhelyek” szövegrész
helyébe a „szállásépület az 5. melléklet szerint” szövegrész lép.
(6) A R. 53.§ (6) bekezdés a) pontjában a „szállásépületek,” szövegrész helyébe a
„szállásépületek az 5. melléklet szerint,” szövegrész lép.
(7) A R. 65.§ (2) bekezdés a) pontjában a „szállásépület,’ szövegrész helyébe a „szállásépület
az 5. melléklet szerint,” szövegrész lép.
4.§
A R. kiegészül
a) 5. melléklettel, amely a jelen rendelet 1. melléklete,
b) 6. melléklettel, amely a jelen rendelet 2. melléklete.
6. §
E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
Vecsés, 2020….

Szlahó Csaba sk.
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2020….

Mohainé Jakab Anikó sk.
jegyző

Mohainé Jakab Anikó sk.
jegyző
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1. melléklet a …/2020.(….) rendelethez
5. melléklet a 6/2016.(IV.28.) rendelethez
Szálláshely létesítése
Az övezetet meghatározó területfelhasználás
A VÉSZ 27/A. § (1) bekezdése
szerinti rendeltetések

b)

Vt jelű
település
központi
terület

Vi jelű
intézményi
terület

Gksz jelű K-Sp jelű K-Lsp jelű K-Re jelű
sportolási lovassport rekreációs
kereskecélú
különleges különleges
delmi terület
terület
szolgáltató különleges
terület
terület

Köu-P
autópálya
pihenő
közlek.
övezet

Kb-Re
jelű beép.
nem szánt
rekreációs
terület

-

-

+*
-

+
+*
-

+
+
-

+
+
+

+
-

+
+
+

+
+

+
-

+
+

-

-

-

+**

+**

+

-

+

-

-

-

af) magán szálláshely

-

-

+*
+*

+*
+*

+*
+*

+
-

-

-

-

-

-

ba) gyermek- és ifjúsági tábor

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

+

bb) pihenőház (munkásszállás,
vendégszállás)
bc) diákotthon, kollégium

-

-

-

+**

+**

+

+

+

+

-

-

-

+
-

+
-

+
-

+
-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+*

+*

+*

+*

-

-

-

-

-

-

aa) szálloda
ab) panzió
a)

Lk jelű
Lke jelű
Lf jelű
kisvárosi kertvárosi
falusias
lakóterület lakóterület lakóterület
.
.

ac) kemping
közösségi szálláshely
ad) (turistaszálló, diákszálló,
munkásszálló, stb.)
ae) egyéb szálláshely

bd) sportszálló
ápolást, gondozást nyújtó
ca)
létesítmény
c)
cb) hajléktalan-szálló
szállás jellegű épület vagy
d) épületrész, több rendeltetési
egységgel
„+” létesíthető, „-” nem létesíthető,
** kivéve munkásszálló, munkásszállás

A VÉSZ 27/A.§ (3) bekezdése szerinti feltételekkel létesíthető

* az építési övezeti előírások figyelembe vételével
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2. melléklet a …./2020.(….) rendelethez
6. melléklet a 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges,
elhelyezendő személygépkocsik, autóbuszok és kerékpárok
számának megállapítása
I.

Személygépjárművek:

Rendeltetés
1.
2.a

2.b1

3.a

3.b

3.c
3.d

4.

5.

6.

7.a
7.b

lakásonként
kereskedelmi, vendéglátó - beleértve a terasz, kerthelyiség
területét is - és szolgáltató önálló rendeltetési egységnél 100
m2 bruttó alapterületig minden megkezdett 20 m2-e után
kereskedelmi, vendéglátó - beleértve a terasz, kerthelyiség
területét is - és szolgáltató önálló rendeltetési egységnél a
100 m2 feletti bruttó alapterület minden megkezdett 30 m2-e
után
szállásépület minden vendégszobája után,
szállás jellegű épület vagy épületrész minden önálló
rendeltetési egysége után (kivéve a gyermek-és ifjúsági tábor,
diákszálló, sportszálló, ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
pihenőház - munkásszálló, vendégház -, hajléktalanszálló)
az alap- és középfokú oktatásban résztvevők számára
szolgáló kollégium, gyermek-és ifjúsági tábor, diákszálló,
sportszálló, ápolást, gondozást nyújtó intézmény minden 20
férőhelye után
a pihenőház (munkásszálló, vendégház) minden 4 férőhelye
után
a 3.a, 3.b és 3.c alatti önálló rendeltetési egység irodai
helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete
után
bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló
rendeltetési egység minden foglalkoztatója vagy tanterme
után
kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési
egység – egyházi központ kivételével, ahol a férőhelyszám
értelmezhető – minden 10 férőhelye után
kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési
egység – ahol a férőhelyszám nem értelmezhető - minden
megkezdett 100 m2 nettó alapterülete után
lelátóval nem rendelkező sportolás, strandolás célját
szolgáló önálló rendeltetési egységek minden 10 férőhelye
után
lelátóval rendelkező sportolás, strandolás célját szolgáló
önálló rendeltetési egységek minden 30 férőhelye után
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Elhelyezendő
személygépjárművek
száma
2
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

8.
9.
10.
11.
12.
1

igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló
rendeltetési egységek minden megkezdett 20 m2 nettó
alapterülete után
ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység helységei
alapterületének minden megkezdett 150-m2-e után
raktározási önálló rendeltetési egység alapterületének
minden megkezdett 500 m2-e után
közforgalmú vasúti személyközlekedés célját szolgáló
egységek esetén minden 500 lakos után
irodai jellegű rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra
szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó
alapterülete után

1
1
1
1

1

A 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet napi fogyasztási cikkeket forgalmazó létesítményekre vonatkozó előírásai
figyelembe vételével

II. Autóbuszok:
Elhelyezendő
autóbuszok száma

Rendeltetés
1.
2.
3.
4.

szállásépület minden 75 férőhelye után
kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység
minden 200 férőhelye után
300 munkavállalónál többet foglalkoztató ipari, raktározási
telephelyeken minden 200 dolgozó után
500 férőhelyet meghaladó lelátóval rendelkező sportlétesítmény
esetén minden 200 férőhely után

1

1
1
1

III. Kerékpárok:
Rendeltetés
1.a
1.b
2.a
2.b
2.c

3.a

3.b

1 vagy 2 lakásos épület esetén, lakásonként
3-nál több lakásos épület esetén, lakásonként
kereskedelmi és szolgáltató önálló rendeltetési egységnél 1000
m2 bruttó alapterületig minden megkezdett 75 m2-e után
kereskedelmi és szolgáltató önálló rendeltetési egységnél a
1000 m2 feletti bruttó alapterület minden megkezdett 250 m2-e
után
vendéglátóegység fogyasztóterének minden megkezdett 75 m2
alapterülete után
szállásépület minden 15 vendégszobája után,
szállás jellegű épület vagy épületrész minden 4 önálló
rendeltetési egysége után (kivéve a gyermek-és ifjúsági tábor,
diákszálló, sportszálló, ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
pihenőház - munkásszálló, vendégház -, hajléktalanszálló)
az alap- és középfokú oktatásban résztvevők számára szolgáló
kollégium, gyermek-és ifjúsági tábor, diákszálló, sportszálló,
ápolást, gondozást nyújtó intézmény minden 20 férőhelye után
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Elhelyezendő
kerékpárok száma
2
1
1
1

2

2

1

3.c
3.d
4.
5.

6.
7.a
7.b
8.
9.
10.
11.
12.

a pihenőház (munkásszálló, vendégház) minden 15 férőhelye
után
a 3.a, 3.b és 3.c alatti önálló rendeltetési egység irodai
helyiségeinek minden megkezdett 100 m2 nettó alapterülete
után
bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló
rendeltetési egység minden foglalkoztatója vagy tanterme után
kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység
– egyházi központ kivételével, ahol a férőhelyszám
értelmezhető – minden 10 férőhelye után
kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység
– ahol a férőhelyszám nem értelmezhető - minden megkezdett
100 m2 nettó alapterülete után
lelátóval nem rendelkező sportolás, strandolás célját szolgáló
önálló rendeltetési egységek minden 20 férőhelye után
lelátóval rendelkező sportolás, strandolás célját szolgáló
önálló rendeltetési egységek minden 20 férőhelye után
igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló
rendeltetési egységek minden megkezdett 100 m2 nettó
alapterülete után
ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység minden megkezdett 10
munkahelye után
raktározási önálló rendeltetési egység alapterületének minden
megkezdett 2000 m2-e után
közforgalmú közösségi közlekedési megállóhelyenként
minimum
irodai jellegű önálló rendeltetési egységek huzamos
tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 100
m2 nettó alapterülete után
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TERVIRATOK

KIVONAT
Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 20-án megtartott rendkívüli
ülésének jegyzőkönyvéből
Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletének módosítására
140/2019. (VI.20.) határozat
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016.
(IV.28.) önkormányzati rendeletének módosítását kezdeményezi
az egyes építési övezetekben létesíthető, szállás jellegű épületek fajtájának,
nagyságrendjének pontosítására
vonatkozóan.
2. Az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében a Képviselő-testület felkéri
a) a polgármestert, hogy intézkedjen a rendeletmódosítás partnerségi egyeztetésének lefolytatásáról és az erre
vonatkozó állami főépítészi eljárás kezdeményezéséről,
b) a főépítészt az 1. pontban meghatározott rendelet szállás jellegű épületek létesítésére vonatkozó előírásai
pontosításának szakmai előkészítésére.
Határidő: az intézkedés megkezdésére a döntést követő 30 napon belül
Felelős:

Szlahó Csaba
polgármester

(9 igen szavazat, egyhangú)

Szlahó Csaba sk.
polgármester

A kivonat hiteles:

Mohainé Jakab Anikó sk.
jegyző

Kapják:

2019. június 20.

30

KIVONAT
Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 10-én megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből
Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (XII...) önkormányzati rendelete
megalkotására a Vecsés, Fő út - Kellner Dr. utca - Tinódi utca – a Fő út északi oldalán lévő Vt-2 építési övezetű teleksáv
a Rózsa utcáig – Rózsa utca - Temető utca - Ecseri út – Tó utca – Malom utca – Üllői utca – belterületi határ a József
utcáig – József utca - Ady Endre utca – Telepi út – Magdolna utca – Fő út déli oldalán lévő Vt-2, Vt-3 és Vi-Sz-3 építési
övezetű teleksáv a Lidl áruház telkéig – Fő út által határolt területre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről
213/2019. (XII.10.) határozat
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a. Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: VÉSZ) módosítását kezdeményezi - a 140/2019.(VI.20.) határozatban foglaltakon túlmenően
- az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához a szükséges
személygépjármű, autóbusz és kerékpár elhelyezési kötelezettség helyi szabályainak megalkotására
vonatkozóan;
b. Vecsés Város településkép védelméről szóló 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban:
Tkr.) módosítását kezdeményezi a településképi bejelentési eljárás rendeltetési mód megváltoztatásra és
a településképi kötelezés és településképi bírságra vonatkozó előírásaira vonatkozóan;
c. új rendelet megalkotását kezdeményezi a gépjármű-elhelyezési kötelezettség közterületen való pótlásáról
és pénzben történő megváltásáról.
4. Az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében a Képviselő-testület felkéri
c) a polgármestert, hogy intézkedjen a VÉSZ és Tkr. módosítás partnerségi és az erre vonatkozó jogszabályok
szerinti államigazgatási egyeztetési eljárásának lefolytatásáról,
d) a főépítészt az 1.a. és 1.b. pontban meghatározott rendeletek módosításának szakmai előkészítésére,
e) a jegyzőt az 1.c. pontban meghatározott rendelet előkészítésére.
Határidő:

az intézkedés megkezdésére a döntést követő 30 napon belül

Felelős:

Szlahó Csaba
polgármester

(11 igen szavazat, egyhangú)
Szlahó Csaba sk.
polgármester
A kivonat hiteles:

Mohainé Jakab Anikó sk.
jegyző
Kapják:

2019. december 10.
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Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete
a Vecsés, Fő út - Kellner Dr. utca - Tinódi utca – a Fő út északi oldalán lévő Vt-2 építési övezetű teleksáv a
Rózsa utcáig – Rózsa utca - Temető utca - Ecseri út – Tó utca – Malom utca – Üllői utca – belterületi határ a
József utcáig – József utca - Ady Endre utca – Telepi út – Magdolna utca – Fő út déli oldalán lévő Vt-2, Vt-3 és
Vi-Sz-3 építési övezetű teleksáv a Lidl áruház telkéig – Fő út
által határolt területre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 21.§-ban kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) E rendelet hatálya Vecsés város közigazgatási területén a Fő út - Kellner Dr. utca - Tinódi utca – a Fő út északi
oldalán lévő Vt-2 építési övezetű teleksáv a Rózsa utcáig – Rózsa utca - Temető utca - Ecseri út – Tó utca – Malom utca
– Üllői utca – belterületi határ a József utcáig – József utca - Ady Endre utca – Telepi út – Magdolna utca – Fő út déli
oldalán lévő Vt-2, Vt-3 és Vi-Sz-3 építési övezetű teleksáv a Lidl áruház telkéig – Fő út által határolt területre terjed ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti változtatási tilalom térképi lehatárolását jelen rendelet melléklete tartalmazza.
2.§ Vecsés Város Önkormányzata az 1.§-ban meghatározott területen elhelyezkedő ingatlanokra a változtatási tilalmat
rendel el a Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 140/2019. (VI.20.)
és 213/2019. (XII.10.) számú határozattal elindított módosítása készítésének időszakára.
3.§ (1) Ez a rendelet 2019. december 22-én lép hatályba.
(2) Ez a rendelet Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet e rendelet
2. §-a szerinti módosításáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Vecsés, 2019. december 10.

Szlahó Csaba
polgármester

Mohainé Jakab Anikó
jegyző

Mohainé Jakab Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. december 12-én:

32

33

