
Előterjesztés 
a Szent László-patak rehabilitációja során szükséges telekalakításról 

1. előterjesztés száma: 153/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 
3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: – 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. számú melléklet: határozati javaslat 
2. számú melléklet: vételi ajánlat 
3. számú melléklet: elfogadó nyilatkozat tervezet 
4. számú melléklet: helyszínrajz, értékbecslés kivonata 

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: 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
 a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 
 a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
 az egyes vízgazdálkodási és kármentesítési célú beruházásokkal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 309/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/D) megbízásából, a 
KEHOP-1.5.0-15-2016-00009 projekt keretében, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
felügyeletével készül a Szt. László-patak rehabilitációja. 

A rehabilitáció érinti Bicske közigazgatási területét is többek között mederrendezéssel, 
műtárgyakkal, illetve a korábban megismert árvízvédelmi művek kialakításával. 

A rehabilitáció során a tervezőknek számolni kellett a változó klimatikus hatások 
eredményeként megjelenő gyakori, intenzív csapadékmennyiségekkel is, ezért a meder 
környezetében – elsősorban a mederkarbantartás és a műtárgyak elhelyezése, kialakítása 
érdekében – területszerzésre. 

A területszerzési eljárást a Magyar Állam javára, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 
meghatalmazása alapján a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság bonyolítja le, jogi 
megbízottja útján. 

A területszerzés kis mértékben érint önkormányzati tulajdonú ingatlant is a bicskei 0125/4 
hrsz-ú erdő vonatkozásában. 

Az érintett ingatlanrész a volt vasúti pálya patakon átívelő nyomvonala (volt pálinkafőző 
környezete), ahol az ingatlan-nyilvántartás jelenlegi adatai szerint a Szt. László-patak medre 
megszakad, a térképen a volt vasúti töltés – amely az elmúlt évtizedekben beerdősült, ezért 
lett a művelési ága erdő – van összefüggő ingatlanként jelölve. 



A projekt megvalósítása során a patak beavatkozással érintett részletét – amely természetben 
jelenleg is a patakmeder és környezetének része – tervezik az ingatlan megosztásával a 
mederhez kapcsolni. 

A telekmegosztást – az ahhoz kapcsolódó munkarészek, jogi és egyéb költségek viselésével – 
az építtető készíti. 

A vételi ajánlat mellé megkértük a telekalakítási vázrajzot és az értékbecslés vonatkozó részét 
is, ezekből vezethető le a vételi ajánlatban szereplő 968 m2 földrészletért 278.784,- Ft 
kártalanítási összeg. 

A változási vázrajzon látható, hogy az érintett földrészlet zömében a volt vasúti híd közvetlen 
környezete. 

A meder egységesítése szükséges az árvízvédelmi művek kialakításához, azok jogi 
helyzetének biztosításához. 

Településünk mélyebben fekvő területeinek védelme érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-
testület jóváhagyását a telekalakításhoz és a vételi ajánlat elfogadásához. 

 

 

Bicske, 2019. július 8. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 

  



1. melléklet a 153/2019. előterjesztéshez 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Szt. László-patak rehabilitációja során szükséges telekalakítás, vételi ajánlat 
elfogadása 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. hozzájárul a tulajdonában lévő bicskei 0125/4 hrsz-ú ingatlan telekalakításához a 
Meridián Mérnöki Iroda Kft. 4181/2017 munkaszámon készített, a bicskei földhivatal 
által 161-2019 számon záradékolt kisajátítási vázrajza alapján, 
 

2.  elfogadja az A.N.Z.S.Ó 2001 Kft által készített értéktanúsítványban szereplő – a 
0125/5 hrsz-ú, 968 m2 földrészletért felajánlott – 278.784,-Ft kártalanítási összeget, 

 
3. a telekalakítás, adásvétel és eljárási költségekhez anyagi hozzájárulást nem biztosít, 

 
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés 

megkötése érdekében az elfogadó nyilatkozatot aláírja, továbbá az eljárás során 
szükséges döntéseket meghozza, jognyilatkozatokat megtegye, az adásvételi 
szerződést aláírja. 

 
 
 
Határidő: 2019. július 31. 
Felelős: polgármester 











asoos
Területmérés
137 753,01 m2
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