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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 5/2011. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2011. március 10-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 
megtartott rendkívüli ülésérıl 

 
 

Jelen vannak: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. Gerencsér Balázs, 
Dr. Lugosi Mária, Oláh László, Saska Istvánné, Szabó Attila, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc 
képviselık  
 
Jelen van továbbá: 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Geiger Gizella vezetı-fıtanácsos Vagyongazdálkodási Osztály 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fıs Képviselı-testületbıl 11 fı jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes. 
Az ülést megnyitom. 
 
 
A napirendre vonatkozóan az alábbi sorrendet javaslom: 
 
1.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 3826/7hrsz-ú ingatlanon Vecsés Város Önkormányzata javára fennálló 
visszavásárlási jog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlésének utólagos 
engedélyezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
2.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Dózsa György úti vasúti átjáró környékének fejlesztésével összefüggésben 
az Önkormányzat véleményének kialakítására, Vecsés Város Településszerkezeti tervének 
módosítására és Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló többször módosított 18/2006. 
(IX.28.) rendelet módosításának elıkészítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
Ennek figyelembevételével szavazásra bocsátom a napirendre vonatkozó javaslatot. 
 

35/2011. (III.10.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
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1.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 3826/7hrsz-ú ingatlanon Vecsés Város Önkormányzata javára fennálló 
visszavásárlási jog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlésének utólagos 
engedélyezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
2.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Dózsa György úti vasúti átjáró környékének fejlesztésével 
összefüggésben az Önkormányzat véleményének kialakítására, Vecsés Város 
Településszerkezeti tervének módosítására és Vecsés Város helyi építési szabályzatáról 
szóló többször módosított 18/2006. (IX.28.) rendelet módosításának elıkészítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 3826/7hrsz-ú ingatlanon Vecsés Város Önkormányzata javára fennálló 
visszavásárlási jog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlésének utólagos 
engedélyezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 2010. szeptemberében a Képviselı-testület döntése alapján a 
Présház téren 15 millió forintért értékesítésre került a 3826/7 hrsz-ú ingatlan. A befolyt összeg 
egy részébıl megépítettük az ottani játszóteret, másik része bekerült a költségvetésbe. Az 
értékesítéskor az volt a kikötésünk, hogy aki megveszi ezt a területet, annak két éven belül be 
kell építenie azt. Ennek biztosítására terhelési és elidegenítési tilalmat jegyeztettünk rá. A 
beruházó megkezdte az általunk engedélyezett 4 lakás megépítését, és akkor szembesült azzal, 
hogy a bejegyzések miatt nem tud hitelt felvenni. Úgy gondolom, hogy a mi célunk teljesült: a 
játszótér elkészült, a terület rendezett, a beruházó elkezdte az építkezést. Javaslom, hogy 
ezeket a tilalmakat kötbérrel próbáljuk kiváltani, tehát a tulajdonosnak két éven belül be kell 
fejezni az építkezést, amennyiben ezt nem teszi meg, akkor 3 millió forint kötbért kell fizetnie 
az Önkormányzatnak. Amennyiben nem járulunk hozzá ezeknek a terheléseknek, illetve 
tilalmaknak a törléséhez, akkor nem tudják értékesíteni az ott épülı lakásokat. 
Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek hozzászólása az elıterjesztéshez? 
 
Mivel hozzászólás nincs, ezért szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

36/2011. (III.10.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utólagosan hozzájárul ahhoz, 
hogy a Vecsés belterület, 3826/7 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanra vonatkozó, a 
190/2010. (IX.14.) határozat alapján 2010. szeptember 29-én kelt adásvételi szerzıdést 
módosítja a határozat mellékletét képezı szerzıdés szerint az alábbi tartalommal: 
 

- a 2012. szeptember 29. napjáig terjedı idıtartamra alapított visszavásárlási 
jogot, valamint az elidegenítési és terhelési tilalmat törlik az ingatlan-
nyilvántartásból azzal a feltétellel, hogy amennyiben a Vevı a szerzıdés 4. 
pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a határidı lejártát 
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követı 8 napon belül 3.000.000,- Ft összegő meghiúsulási kötbért fizet az 
Önkormányzatnak. 

 
Határid ı: azonnal; dr. Adámi Csaba ügyvéd értesítésére: 2011. március 11. 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
2.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Dózsa György úti vasúti átjáró környékének fejlesztésével összefüggésben 
az Önkormányzat véleményének kialakítására, Vecsés Város Településszerkezeti tervének 
módosítására és Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló többször módosított 18/2006. 
(IX.28.) rendelet módosításának elıkészítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a NIF Zrt. megbízta az UNITEF ’83 Zrt.-t, hogy tervezzen 
Vecsésre szint alatti csomópontot a nagysorompó helyére. Ez a kérdés már régóta 
foglalkoztatja a városiakat és minket is. Egyelıre csak a tervezésrıl van szó, amivel ıszig el 
kell készülniük, ehhez kérnek képviselı-testületi hozzájárulást. Az elızetes terveket már 
bemutatták, illetve a NIF Zrt. és a tervezık levélben már tájékoztatták az ott élıket, hogy 
érintettek ebben a fejlesztésben. A kisajátítás az Achim András utcából 12 ingatlan egy részét, 
a Dózsa György úton pedig két ingatlant teljes egészében érint, hiszen oda tervezik a 
körforgalmat. A NIF Zrt. részérıl jelezték, hogy az 1 milliárd forintos projekt kb. 20 %-át 
tudják kisajátításra fordítani, ami kevésnek tőnik. A nyomvonal kialakítását, a körforgalom 
kijelölését és az aluljárót a Szabályozási Tervben rögzíteni kell. A telkek kialakításával 
kapcsolatban kérték tılünk, hogy módosítsuk a lakóövezetet, ugyanis most 700 m2 a telek 
nagysága, ettıl el lehet térni 10 %-kal. A jelenlegi állapot szerint 12 ingatlant kellene 
kisajátítani. Ha megváltoztatjuk a besorolást, akkor 550 m2 lesz a legkisebb, attól el lehet 
térni 10 %-kal, és akkor 8 ingatlant érint az Achim András utcából. El kell kezdenünk az 
egyeztetést a lakókkal is, meghallgatván az ı elképzeléseiket.  
Két határozati javaslatot állítottunk össze. Az „A” változatban az szerepel, hogy szeretnénk, 
ha ez a beruházás megvalósulna, ehhez kezdeményezzük a Szabályozási Terv módosítását. A 
„B” változat tartalma pedig, hogy nem járulunk hozzá ahhoz, hogy ez a beruházás 
megvalósulhasson.  
Kérem Geiger Gizella kolléganımet, hogy ha esetleg valamit kihagytam, azt szíveskedjen 
ismertetni.  
 
Geiger Gizella vezetı fıtanácsos Vagyongazdálkodási Osztály: annyival szeretném még 
kiegészíteni, amit most észleltünk a terven, hogy a jelenlegi vasúti átjárónál lévı gyalogos 
vasúti átkelés is sajnos megszőnne. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a gyalogosok számára 
kedvezıtlen döntés lenne, ezért azzal kiegészítenénk a határozati javaslatot, hogy a tervezı 
vizsgálja meg annak a lehetıségét, hogy a mostani gyalogos átkelést hogyan lehet a jelenlegi 
helyen biztosítani, illetve ha így nem maradhat, akkor pedig kimondottan egy gyalogos 
átjáróval egészítsék ki a tervet. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: elınyként kellene szerepeltetni, hogy a most meglévı 
sorompónál a jelzı berendezések szabályozzák, hogy mikor lehet átkelni a vasúti sorompón, 
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így ha ezt meghagynák, akkor nem kellene újat építeni, ez mindenképpen költségkímélı 
megoldás.  
 
Szlahó Csaba polgármester: ezzel egyetértünk.  
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: így nem kerülne plusz költségbe a beruházónak.  
 
Szlahó Csaba polgármester: azt a tájékoztatást kaptuk, hogy erre a fejlesztésre az ISPA 
program keretében meghirdetett EU forrásból kerülne sor. Attól függetlenül, hogy a tervek 
elkészülnek, konkrét ígéretet nem kaptunk a megvalósításra. Megfogalmazódott bennük, hogy 
elıvárosi közlekedés fejlesztése címén a 100-as vasútvonalat gyorsítani szeretnék. Ehhez a 
projekthez tartozik a kisállomás és környékének rendbetétele és az ottani P+R parkoló 
kialakítása is. Úgy gondolom, hogy a városnak elsırendő érdeke lenne, hogy az aluljáró 
megépüljön.  
 
Szabó Attila képviselı: azért kell átminısíteni a telket, hogy ha elidegenítik a telek felét, a 
beépíthetıség miatt megmaradhasson a ház? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: így van. De nem ismerjük még az ott élık álláspontját. 
Tudomásom szerint 1-2 család már jelezte, hogy nem szeretné a kisajátítást. De lehetséges, 
hogy van olyan is, aki azt mondja, hogy inkább pénzre van szüksége és hajlandó a telke hátsó 
részét felajánlani, amiért megkapja piaci értéken az árát, és ott marad.  
 
Szlahó Csaba polgármester: ilyen esetekben az szokott történni, hogy bejegyzik a területet és 
elindul a pereskedés, amennyiben nem fogadják el az értéket, aztán majd a bíróság 
megállapítja. De attól a beruházás elindul. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: azt lehet már tudni, hogy hány ingatlanon érinti az 
épületet? 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Dózsa György úton két helyen, az Achim András utcában csak 
a telkeket érinti, a házakat nem. A kérdés az, hogy milyen hangvédı berendezést fognak 
odatenni.  
 
Geiger Gizella vezetı fıtanácsos Vagyongazdálkodási Osztály: még egy zajvédıfal épül a 
mostani mellé.  
 
Szabó Attila képviselı: szeretném megkérdezni, hogy a beruházó vagy az Önkormányzat 
fogja végrehajtani a kisajátítást? 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beruházó. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: illetve a kisajátítást a jelenlegi Kormányhivatalnak kellene 
levezényelni, nem jegyzıi hatáskör. 
 
Szlahó Csaba polgármester: arra lehet számítani, hogy a lakosok a Polgármesteri Hivatalba 
fognak jönni panaszaikkal, kérdéseikkel. 
Ennyi idı alatt nagyjából ennyit tudtunk összeszedni a témáról. Amint a tervezés fázisába 
lépünk, akkor ismételten tájékoztatni fogjuk a Képviselı-testületet. A tervdokumentáció 
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egyébként megvan, be is jöttek a lakosok informálódni, amennyiben felkeltette 
képviselıtársaim figyelmét, a Vagyongazdálkodási Osztályon meg lehet tekinteni.  
 
Szavazásra teszem fel az „A” határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a 
gyalogos átjárás továbbra is biztosított legyen a jelenlegi helyen. 
 

37/2011. (III.10.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az UNITEF ’83 

Zrt. által készített Tsz.: 2627 számú 100. sz. vasútvonal Kıbánya-Kispest – Szolnok 
szakaszának elıvárosi célú fejlesztésére (Vecsés 4602. jelő út különszintő 
keresztezıdése) vonatkozó tervdokumentáció szerinti megvalósítását támogatja, 
azzal a feltétellel, hogy a jelenlegi helyen továbbra is biztosított legyen a biztonságos 
gyalogos átjárás. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a többször módosított, 

154/2006.(IX.19.) Ök. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének 
módosításáról az alábbi településfejlesztési döntést hozza: 

 
A hatályos Településszerkezeti terv módosítását szükséges kezdeményezni, hogy a 
Telepi út – Dózsa György út (4602. j. út) összekötése a Kıbánya-Kispest - Szolnok 
vasútvonal 216+57 hm szelvényben létesítendı különszintő közúti átvezetéssel 
megvalósulhasson a folyamatban lévı építési engedélyezési tervek szerint. Ennek 
kapcsán szükséges dönteni az érintett Achim András utca melletti lakótelkek távlati 
területfelhasználási besorolásáról is. 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Vecsés Város 

helyi építési szabályzatáról szóló, többször módosított 18/2006.(IX.28.) rendeletét 
módosítani kívánja a Dózsa György út – Lırinci út – vasútállomás – Bajcsy 
Zsilinszky út – Telepi út – 5154 hrsz-ú gyalogút - Achim András utca által határolt 
területre vonatkozó szabályozási terv államigazgatási eljárását megkezdi.  

 
A tervkészítés célja:  
A hatályos szabályozási terv módosítása a Telepi út –Dózsa György út (4602. j. út), 
Kıbánya-Kispest - Szolnok vasútvonal 216+57 hm szelvényben létesítendı, 
különszintő közúti átvezetés folyamatban lévı építési engedélyezési terveivel 
összhangban és ennek kapcsán az érintett Achim András utca lakótelkek távlati 
építési övezeti besorolásának meghatározása környezetvédelmi szempontok alapján, 
az érintett tulajdonosokkal való egyeztetés eredményét is figyelembe véve. 

 
Finanszírozó: az UNITEF'83 Zrt. a NIF Zrt.-vel kötött szerzıdés szerint 
 

4. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy az UNITEF’83 Zrt. kérelmezıvel, mint az 
engedélyezési eljárást komplex módon felvállaló generáltervezıvel kötendı 
szerzıdésben rögzíteni szükséges, hogy a tervezett beruházással járó összes közvetlen 
és járulékos költség a kérelmezıt terheli. 
 

5. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-3. pontban foglaltak 
alapján a kérelmezıvel a szerzıdést az Önkormányzat nevében kösse meg. 
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6. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-4. pontban foglalt döntés 
végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 
Határid ı: azonnal, az intézkedés megkezdésére: a döntést követı 15 napon belül, a 

szerzıdés megkötésére: a döntést követı 60 napon belül 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli ülést 15 óra 30 
perckor bezárom. 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
polgármester         jegyzı 

 
 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
Vighné Bárány Tímea 


