
Előterjesztés 

a bicskei 1084, 1069, 1070, 1071, 1064/1, 1086/1, valamint a 1064/2 hrsz-ú 

ingatlanok kiemelt fejlesztésével kapcsolatos településrendezési eljárás 

partnerségi szakaszának lezárásáról 

 

1. előterjesztés száma: 104/2022. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Druzsin László 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 

2. melléklet: véleményezési tervdokumentáció 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

− az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

− a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

− az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)  

Korm. rendelet 

− a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 

összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2018. (III. 28.) 

önkormányzati rendelet 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, 

településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 

szabályairól szóló 7/2018. (III.28.) önkormányzati rendeletében megfogalmazottak szerint, 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 45/2022. (V. 03.) határozata alapján 

folyamatban levő településrendezési eszközök módosítása vonatkozásában – a megbízott 

településtervező által elkészített tervdokumentációval – a partnerségi egyeztetést lefolytattuk. 

A partnerségi egyeztetés során észrevételek, javaslatok nem érkeztek. 

 

A tervdokumentációban szereplő módosítások a módosítást kezdeményező Bicskei Torna Club 

Egyesület igényeinek is megfelelő. 

 

Kérem a képviselő-testületet támogató jóváhagyását a mellékelt tervdokumentáció alapján a 

partnerségi szakasz lezárásához. 

 

 

Bicske, 2022. június 15. 

 

        Bálint Istvánné 

polgármester 

 

 



1.  melléklet a 104/2022. előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy a bicskei 1084, 1069, 1070, 1071, 1064/1, 1086/1, valamint a 1064/2 hrsz-ú 

ingatlanok kiemelt fejlesztésével kapcsolatos településrendezési eljárás partnerségi 

szakaszának lezárásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2022. (V. 03.) határozata 

alapján megindított településrendezési eszközök módosításai eljárásában a partnerségi 

egyeztetést – észrevétel és egyéb javaslat nélkül, a megbízott településtervező által 

elkészített véleményezési tervdokumentációt jóváhagyva – lezárja, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervdokumentációt az illetékes állami 

főépítészhez benyújtsa, kezdeményezze az eljárás végső szakmai véleményezési 

szakaszának lefolytatását. 

 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 


