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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 8/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2017. április 6-án (csütörtök)  

a Vecsési Polgármesteri Hivatal termében 

megtartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: 

Czibolya Zoltán, Frühwirthné Halász Melinda, Oláh László, Szabó Attila, Tábori Ferenc, 

Tóth Judit, Várszegi Csaba képviselők, Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, dr. Borbélyné dr. Muity Klára Vecsési Járási Hivatal 

osztályvezető, Vojnits Csaba Ferenc Urbanitas Kft., Pável Béla szakértő 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, a járási hivatal osztályvezetőjét, a 

hivatali kollégákat, szakértő urat. 

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 8 fő jelen van, így a 

Képviselő-testület határozatképes. Saska Istvánné, Tóth Judit és dr. Lugosi Mária képviselők 

jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: napirendi pontra az alábbi javaslatot teszem: 

 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér szabályozási előírásainak és 

szabályozási tervének módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetési eljárás eredményének 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pont elfogadását. 

 

 

72/2017. (IV.6.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér szabályozási előírásainak és 

szabályozási tervének módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetési eljárás eredményének 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 
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1. napirendi pont: 

Javaslat Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér szabályozási előírásainak és 

szabályozási tervének módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetési eljárás eredményének 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem Vojnits Csabát 

az Urbanitas Kft. munkatársát, ismertesse az előterjesztést. 

 

Vojnits Csaba Urbanitas Kft.: lényege a változtatásnak annyi, hogy a repülőtér néhány 

beruházást akar megvalósítani a területén, ezért a szabályozási terv módosítását 

kezdeményezték. A repülőtér több közigazgatási területre esik, Vecsésen is át kellett vezetni 

néhány dolgot. Ezek technikai jellegű módosítások, illetve van konkrétan három beruházásuk, 

ami miatt módosítani kellett a repülőtér területén belüli övezethatárokat. Tervezik a 2. 

kifutópálya mellett a cargo bázis megépítését. Az Aeropark repülőgép múzeum áthelyezését 

tervezik a repülőtér bekötő útjának jobb oldalára, illetve itt a múzeum helyére bővítenék a 

parkolójukat. Kiemelt beruházásként lett nyilvántartva, így gyorsabban be lehet fejezni a 

szabályozási terv módosítását. Az anyag elkészült, megtörtént a partnerségi egyeztetése. Volt 

egy lakossági fórum is. A partnerségi egyeztetés eredménye, hogy nem volt olyan vélemény, 

amely a Képviselő-testület döntését vagy a tervdokumentáció módosítását igényelné. Hogy a 

partnerségi egyeztetésen kívül érkezett-e más vélemény arról nem tudok. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: nem érkezett más vélemény. A partnerségi egyeztetés 

folyamata lezárult, eredményét jegyzőkönyvben foglaltuk össze. A holnapi napon be is tudjuk 

nyújtani az állami főépítésznek, aki meghatározott időn belül kikéri az érintett 

önkormányzatok és szakhatóságok véleményét. Amikor megvan az állami főépítészi 

vélemény, még egyszer a Képviselő-testület elé fog kerülni az anyag, a szabályozási terv 

módosítását akkor fogjuk elfogadni. Ezzel párhuzamosan el kell, hogy kezdődjön az egész 

szabályozási terv felülvizsgálata, mert a jelenleg érvényes szabályok szerint így ebben a 

formában 2018. december 31-ig maradhat fent. Addig mindenképpen újat kell létrehozni az 

érintett négy önkormányzatra vonatkozóan.  

 

Vojnits Csaba Urbanitas Kft.: a beruházásokon kívül egyik legfontosabb eleme a szabályozási 

terv módosításnak, hogy az érvényben lévő határozat alapján ki lett jelölve a repülőtér 

zajgátló védőövezete, ezt jelölni kell minden településrendezési terven. A Légügyi Hivatallal 

előzetesen egyeztettünk, látták a terveket, rábólintottak.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

73/2017. (IV.6.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat 

mellékletét képező jegyzőkönyv alapján elfogadja a Budapest Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér szabályozási előírásainak és szabályozási tervének 

módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetési eljárás lefolytatását és annak 

eredményét. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtérrel összefüggő településrendezési tervek módosításával 
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kapcsolatban kezdeményezze a végső véleményezési szakasz lefolytatását a Pest 

Megyei Kormányhivatal állami főépítészénél.  

 

Határidő: azonnal; 

kezdeményezésre: 2017. április 15. 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 

 


