
JEGYZŐKÖNYV 

 

Tárgy: Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) önkormányzati 

rendeletének módosítása – partnerségi egyeztetés lakossági fóruma 

Helyszín: Vecsés város Polgármesteri Hivatal – tanácsterem 

Időpont: 2020. február 13. 16 óra 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Berényi Mária főépítész: Köszönti a megjelenteket. Kérdezi, hogy ismerik-e a honlapon és a 

Főépítészi osztályon megtekinthető tervezet a VÉSZ szálláshelyekkel és parkolással 

összefüggő módosításával kapcsolatban. 

Tagscherer Mária: Előadja, hogy már járt korábban a főépítész asszonynál és megterveztették 

a Jókai utcában lévő ingatlanuk átalakítását és bővítését szállásépület céljára 13 db 

szállásegységgel. Látta viszont a tervezetben, hogy az Lf-O-2 jelű építési övezetben 

csak 10 szobás szállásépület lenne létesíthető. Ez számukra nagy probléma, mivel a 

tervek is készen vannak és az üzleti tervük alapján ez a tevékenység ezzel a 

nagyságrenddel lenne gazdaságos. Nagyon sokat dolgoztak rajta, ő a 

diplomamunkájaként is ennek üzleti tervét dolgozta ki, nem szeretné ha nem tudnák 

megvalósítani. 

Berényi Mária: Kétszer tárgyalták már az önkormányzat illetékes bizottságai a VÉSz 

módosítási javaslatot, ott született konszenzussal a tervezet szerinti javaslat. 

Ugyanakkor a partnerségi egyeztetés célja, hogy az Önkormányzat megismerje a helyi 

lakosok és ingatlantulajdonosok véleményét. Javasolja, hogy tegyen írásban javaslatot 

a módosításra és az egyeztetési eljárás elfogadása során erről a Képviselő-testület fog 

dönteni. 

Más észrevétel nem volt, így az egyeztetést a Főépítész bezárta, megköszönve a jelen lévők 

érdeklődését. 

Kmf. 

                                         

A jegyzőkönyvet összeállította: Berényi Mária 

     

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette:    Ligetfalvi Péter 
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Berényi Mária

Feladó: Ma Tagsi <m.mtagsi@gmail.com>
Küldve: csütörtök 2020. február 20 10:59
Címzett: foepitesz@vecses.hu; berenyi@urbanitas.hu
Tárgy: Vélemeny/vendégház

Tisztelet Építési osztály! 
 
A területrendezési közmeghallgatás kapcsán  ezen levelben szeretnénk véleményünket, kérésünket 
előterjeszteni. 
 
 
A vendégházat létesítése a Jókai Mór utca 5 szám alatt 13 szobával szeretnénk megvalósítani. A beruházás 
nagysága és fenntarthatósága miatt erre a számra tudnák kalkulálni. Sajnos pályázatra nem számíthatunk 
ezen ágazatban a környéken. 
(3-)4 koronásra tervezzük a minőségi besorolást. (Nem munkásszalló lenne a szegmens targetálás.) 
Tornácos jellegét megtartjuk a háznak. 
(A szomszéd telek a család tulajdonában van hasonló mérettel, így  megfelelő hely áll rendelkezésre akár 
további parkolóhely igény esetére is, megfelelő  szabályozással a rendelkezések, tv-ek szerinti 
adminisztrációval. Egyéb iránt enélkül is megvan a kötelező parkolóhely száma.) 
 
Tisztelettel várjuk válaszukat döntésekről. 
 
Üdvözlettel: Tagscherer Mária 



Vecsés Lfo-1, Lfo-2 beépítési javaslat

Feladó: Mária Molnár <ginvest003@gmail.com>
Címzett: <foepitesz@vecses.hu>
Dátum: 2020. február 17, hétfő 12:30
Tárgy:  Vecsés Lfo-1, Lfo-2 beépítési javaslat
Mellékletek: TEXT.htm;  Mime.822

Tc: Berényi Mária Főépítész

Kedves főépítész asszony, alulírott Magyar Imre (Grund Invest Kft) a következő javaslattal, lehetőséggel élnék a most kialakítandó,
kialakuló Helyi Építési szabályzat vonatkozásában.
A jelenlegi folyamatban lévő szabályozási terv a következő: 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-2jelű építési övezetében egy épületben legfeljebb két lakást, az Lf-
O-1jelű építési övezetben 1400 m2 telekméret felett, és az Lf-O-2jelű építési övezetben 1200 telekméret felett legfeljebb 2
épületben legfeljebb 2-2 lakást lehessen építeni a jelenlegi általánosan 2 lakás helyett.

Mivel a Fő út, Tó utca, Város utca, Jókai utca, Malom utcában még bőven van olyan ingatlan ami a 2000m2-t is jóval
túlhaladja, sőt van olyan ami 4000m2 felett van, ezért javasolnám az 1400m2 felett minden megkezdett 550m2-re egy
további lakhatási lehetőséget biztosító épület elhelyezésének lehetőségét, természetesen a helyi közműszolgáltató
kapacitásának függvényében.  

Tisztelettel: Magyar Imre Grund Invest Kft
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