
Előterjesztés 

A bicskei katolikus temető telekhatárainak rendezéséről 

 

1. előterjesztés száma: 143/2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: – 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. számú melléklet – határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

 Gazdálkodási Bizottság 

 Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 

2. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014. (XII. 

22.) helyi rendelet 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

A Bicskei Római Katolikus Egyházközség önkormányzatunk támogatásával – a Bicskei 

Református Egyházközséggel összhangban – 2015. évben újjáépítette a Prohászka O. utcában 

található temető utcafronti kerítését. 

A korábbi kerítés bontása során derült ki, hogy a főbejárattól délre eső kerítésszakasz 

esetében az elbontott kerítés helyén kizárólag számos sírhely kihantolásával, elmozdításával 

nyílt volna lehetőség az új kerítés megépítésére. 

A sírnyitással járó adminisztráció és a sírhelyek áthelyezésével járó további költségek 

elkerülése érdekében képviselő-testület a 248/2015. (VII. 31.) számú határozatában 

hozzájárult, hogy a sírhelyek érintetlenül hagyása mellett az új kerítés legfeljebb 0,3 m 

szélességgel a közterület irányába kerüljön megépítésre. 

A határozat rögzítette, hogy a temető változó természetes határa – kerítése – miatt geodéziai 

felmérés szükséges, melynek alapja lehet a telekhatár-változás ingatlan-nyilvántartási 

átvezetésének, vagy a használatra vonatkozó megállapodásnak. 

 

Időközben a temető Jókai utcai kerítése is felújításra került, az egyházközség képviselőjével 

egyeztetve olyan módon, hogy a Bicske-alsó vasúti megállóhelyhez autóval érkezők részére 

korlátozott darabszámban „P+R” szolgáltatást lehessen biztosítani, ezzel tehermentesítve a 

temető környezetének parkolóit, biztosítva pl. a temetésekre érkezők parkolását. 



Tekintve, hogy a Jókai utcai kerítés a terepviszonyok adottságait vette figyelembe, a felújított 

kerítésen kívül a Jókai utca területe növekedett. 

 

Kérdésemre, hogy az egyházközség milyen módon – használat, vagy tulajdonjog átruházás – 

képzeli a területrendezést, Varga Imre plébános úr arról tájékoztatott, hogy a tulajdonjog 

átadás hosszú távon és megnyugtatóan rendezheti a területek jogállását, így az egyházközség 

ezt támogatja. 

 

A tulajdonjog átruházás térítési díj nélkül történik, de az ingatlan-nyilvántartásban történő 

átvezetéshez telekhatár rendezési munkarészeket – változási vázrajz – kell készíteni. 

A munkarészek és a járulékos díjak költsége ~bruttó 300 ezer forint, a szükséges okiratot az 

önkormányzat ügyvédje elkészíti. 

Bicske, 2017. május 2. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 

polgármester 

  



 

1. melléklet a 143/2017 számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: A bicskei katolikus temető telekhatárainak rendezéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. támogatja a bicskei katolikus temető telekhatárainak rendezését az új kerítések jogi 

határként történő használatával, egyúttal köszönetét fejezi ki a Bicskei Római 

Katolikus Egyházközség felé az ingyenes vagyonátruházásért, 

2. a telekhatár-rendezés költségeinek viselését vállalja, a 2017. évi költségvetés dologi 

kiadásainak terhére bruttó 300.000,-Ft keretösszeget biztosít rá, 

3. felhatalmazza a polgármestert a telekhatár- rendezés munkarészeinek megrendelésére, 

a vázrajz alapján az adásvételi szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: polgármester 

 


