
Előterjesztés 
 
az „Esztergom – M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése Tanulmányterv, 
Megvalósíthatósági tanulmány, KHT, valamint engedélyezési és kiviteli terv 

elkészítése (K001.09)" tárgyú projekt településrendezési szerződésének 
jóváhagyásáról 

 
 
1. előterjesztés száma: 160/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: kérelem 
2. melléklet: településrendezési szerződés 

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 
 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 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: NIF), közbeszerzési eljárás eredményeként szerződést kötött a 
CONSTREAL Mérnöki Iroda Kft-vel (a továbbiakban: Tervező) az „Esztergom – M1 
autópálya közúti kapcsolat fejlesztése Tanulmányterv, Megvalósíthatósági tanulmány, KHT, 
valamint engedélyezési és kiviteli terv elkészítése (K001.09)" projekt tervezési feladatainak 
elvégzésére. 

A NIF és a Tervező között megkötött tervezési szerződés szerint a Tervezőnek feladata 
a településrendezési tervek és a projekt terveinek összehangolása, szükség szerinti 
módosítása, valamint az ezzel kapcsolatos költségek viselése. 

Bár a projekt az M1 autópályához Mány község közigazgatási területén belül, az 
autópálya 32. km szelvényében kapcsolódik, az autópálya és az 1. számú főút között a 
projekt „103. számú főút” elnevezéssel 2x1 sávos út kiépítését is tartalmazza, mely 
érinti Bicske közigazgatási területét a Sajgó-patak környezetében. 

A projekt környezetvédelmi engedélyezése a tervezés folyamán történik meg. 



A projekt megvalósíthatósága – a Bicske közigazgatási területét érintő nyomvonal és 
Bicske város településrendezési tervének az összehangolása – érdekében a 
településrendezési eszközök módosítása szükséges.  

A településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálata folyamatban van, lezárása 2020. 
év első félévében várható. 

A Tervező jelezte önkormányzatunk felé, hogy a tervezési szerződésében vállalt 
engedélyezési határidők nem teszik lehetővé az átfogó felülvizsgálat végének kivárását, 
ezért kezdeményezi külön eljárásban a projekttel érintett közigazgatási részre 
vonatkozó módosítás lefolytatását.  

A külön eljárásban való módosítás költségeit – az önkormányzat által megbízott 
településtervezővel, Fehér VÁRtervező Kft., egyeztetve – a Tervező viseli. 

A Tervező megküldte a kérelem mellet a háromoldalú településrendezési szerződés 
tervezetét is jóváhagyásra. 
A megvalósítás során a településtervező feladata az önkormányzat megbízásából Bicske város 
településrendezési eszközeinek módosítása – a Projekt megvalósításához szükséges építésjogi 
háttér megteremtése érdekében – a Tervező finanszírozásával. 

A módosítások kizárólag a projekt által érintett és jogszabályok szerint körülhatárolt, vagy 
előírt területre és munkarészekre készülnek. Ezen belül szükséges a Településszerkezeti terv, 
valamint a Helyi Építési Szabályzat módosítása, illetve a külterületi szabályozási tervlap 
elkészítése. A feladat nem igényli a Településfejlesztési koncepció módosítását. Az 
alátámasztó szakági munkarészek a Projekt keretében elkészült szakmai anyag 
településszerkezetbe illesztésére vonatkoznak. 

 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 

 

Bicske, 2019. július 8. 

 

      Tisztelettel:  

 

Pálffy Károly 
 polgármester 
 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 160/2019. előterjesztéshez 

 

     Határozati javaslat 

 

Tárgy: az „Esztergom – M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése Tanulmányterv, 
Megvalósíthatósági tanulmány, KHT, valamint engedélyezési és kiviteli terv elkészítése 
(K001.09)" tárgyú projekt településrendezési szerződésének jóváhagyása 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. az „Esztergom – M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése Tanulmányterv, 
Megvalósíthatósági tanulmány, KHT, valamint engedélyezési és kiviteli terv 
elkészítése (K001.09)" tárgyú projekt megvalósításához szükséges településrendezési 
eszközök módosítását a nemzetgazdasági szempontból kiemelt fejlesztésre tekintettel 
megindítja, az eljárást tárgyalásos eljárás keretében lefolytatja. 

 
2. a tervezési feladatokkal a Fehér Vártervező Kft-t (8000 Székesfehérvár, Rába utca 22.) 

bízza meg, a tervezési díj finanszírozója a CONSTREAL Mérnöki Iroda Kft (1117 
Budapest, Dombóvári út 17-19.). 
 

3. a határozat elválaszthatatlan részét képező településrendezési szerződést jóváhagyja.  
 

4. felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződés aláírására, továbbá a 
településrendezési eszközök módosítási eljárása során a szükséges döntések 
meghozatalára, jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2019. július 31. 
Felelős: polgármester 
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