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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 12/2022. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2022. június 9-én (csütörtökön) 

a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében 

megtartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: 

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Kalasovszky Bernadett, Kovács Márton, dr. Lugosi Mária, 

Nagy Károly, Oláh László, Skribekné Komár Ágnes, Várszegi Csaba képviselők, Szlahó Csaba 

polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit 

Kft. ügyvezetője 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket és a kollégákat. Megállapítom a jelenléti 

ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 10 fő jelen van, így a Képviselő-testület 

határozatképes, Frühwirthné Halász Melinda alpolgármester asszony jelezte, hogy nem tud 

részt venni az ülésen. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: végleges napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Terve és Vecsés Város Helyi Építési Szabályzata 

módosításának előkészítésére (Vecsés, 5127 helyrajzi szám alatti ingatlan övezeti 

besorolásának megváltoztatása céljából)  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

2. napirendi pont: 

Javaslat „Vecsés Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia” 2021-2027.” és ezen belül 

található „TOP Plusz Városfejlesztési Programterv” elfogadására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

3. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés 6159/1 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megvásárlására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 
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121/2022. (VI.09.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Terve és Vecsés Város Helyi Építési Szabályzata 

módosításának előkészítésére (Vecsés, 5127 helyrajzi szám alatti ingatlan övezeti 

besorolásának megváltoztatása céljából)  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

2. napirendi pont: 

Javaslat „Vecsés Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027.” és ezen belül 

található „TOP Plusz Városfejlesztési Programterv” elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

3. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés 6159/1 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megvásárlására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Terve és Vecsés Város Helyi Építési Szabályzata 

módosításának előkészítésére (Vecsés, 5127 helyrajzi szám alatti ingatlan övezeti 

besorolásának megváltoztatása céljából)  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Az ingatlan övezeti 

besorolásának megváltoztatását szeretnénk a jelenlegi településközpont vegyes építési övezet 

helyett zöldterületi övezetbe történő sorolása és közkert kialakítása céljából. Szavazásra teszem 

fel a határozati javaslat „A” változatának elfogadását. 

 

122/2022. (VI.09.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város 

Településszerkezeti Tervére vonatkozó 94/2016. (IV.26.) határozatának és Vecsés 

Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletének 

módosítását kezdeményezi 

 

a Vecsés, 5127 helyrajzi számú ingatlan övezeti besorolásának megváltoztatása: a 

jelenlegi településközponti vegyes építési övezet helyett zöldterületi övezetbe történő 

sorolása és közkert kialakítása céljából. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a tervmódosítás 

előkészítéséről, a partnerségi egyeztetés jogszabálynak megfelelő lefolytatásáról. 
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Határidő: a tervmódosításra vonatkozó intézkedés megkezdésére: e döntést 

követő 3 napon belül; 

a partnerségi és szakmai egyeztetések megindítására: a megbízott 

tervező által elkészítendő tervmódosításról szóló szakmai tájékoztató 

átvételét követő 5 napon belül. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

2. napirendi pont: 

Javaslat „Vecsés Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027.” és ezen belül 

található „TOP Plusz Városfejlesztési Programterv” elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Véleményem szerint 

benne van minden, ami lényeges, terjedelmes anyag. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, 

szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

123/2022. (VI.09.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Fenntartható 

Városfejlesztési Stratégiájáról az alábbi döntést hozza: 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) megismerte a dokumentáció szövegét, valamint ennek egyeztetése során 

beérkezett véleményeket 

b) jóváhagyja a határozat mellékletét képező „Vecsés Város Fenntartható 

Városfejlesztési Stratégia 2021-2027.” című dokumentációt és ezen belül 

található „TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet”. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy  

a) gondoskodjon az elfogadott stratégiának az önkormányzat honlapján való 

közzétételéről  

b) a stratégia közzétételéről küldjön értesítést az egyeztetésben résztvevőknek 

c) az elfogadott stratégiát továbbítsa a Pest Megye Közgyűlésének Elnöke 

támogató véleményével és az előírt mellékletekkel együtt az illetékes Irányító 

Hatósághoz a dokumentáció szakmai értékelése és a projektfejlesztési 

javaslatok kialakítása céljából. 

 

Határidő: a döntést követő 5 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 
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Szlahó Csaba polgármester: a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

  Szlahó Csaba             Mohainé Jakab Anikó 

  polgármester        jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Hrozik Tímea 


