
Előterjesztés 
a Bicske Szíve Park és a városi bölcsőde ingatlanának telekalakításáról 

1. előterjesztés száma: 161/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 
3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: – 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. számú melléklet: határozati javaslat a Bicske Szíve Park telekalakításáról 
2. számú melléklet: határozati javaslat a városi bölcsőde telekalakításáról 
3. számú melléklet: változási vázrajz – Bicske Szíve Park 
4. számú melléklet: változási vázrajz – Bölcsőde 

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 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat egyes beruházásaihoz kapcsolódóan szükséges telekalakításokat 
kezdeményezett az illetékes földhivatalnál a tervezett beruházások végrehajthatósága 
érdekében: 
 

a) A Bicske Szíve Park fejlesztése során a tervezett építmények elhelyezése – az 
építmény nem nyúlhat át telekhatáron – miatt vált szükségessé a tagolt ingatlantömb 
összevonása. A telekalakítás keretén belül kiigazításra kerül a Tanuszoda telekhatára 
is, így a Város kemencéjéhez tartozó fedett építmény egésze is telekhatáron belülre 
kerül. 
A telekalakítás idegen tulajdont nem érint, kizárólag önkormányzati ingatlanok 
összevonását, határrendezését tartalmazza. 

 
b) A városi bölcsőde felújítása és bővítése során a játszóudvar bővítése vált szükségessé, 

amit a bölcsőde farmezsgyéjéhez kapcsolódó, szintén önkormányzati tulajdonban 
lévő, használaton kívüli földrészlettel tudtunk biztosítani. 
A telekhatár-rendezés eredményeként a bölcsőde (1751 hrsz) ingatlanának a területe 
920 m2-ről 1005 m2-re növekedett, a 1752 hrsz-ú ingatlan területe 1133 m2-ről 1048 
m2-re csökkent. 
A bölcsőde építési munkáinak során a kerítés már az új telekhatárra épült meg. 

 
Mindkét telekalakítást engedélyezte az illetékes földhivatal. 
A telekalakítások ingatlan-nyilvántartási átvezetése során az illetékes földhivatal hiánypótlási 
felhívásban a telekalakítások jóváhagyásáról szóló képviselő-testületi határozatot kér 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ra 
hivatkozva. 



Tekintettel arra, hogy ilyen határozatok kifejezetten nem születtek, de a tervezett – a 
képviselő-testület által kezdeményezett és jóváhagyott – fejlesztések megvalósulása 
érdekében a telekalakítások szükségesek, kérem a képviselő-testületet, hogy az ingatlan-
nyilvántartási átvezetések lezárása érdekében utólagosan hagyja jóvá azokat. 
 
 
Bicske, 2019. július 8. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

 

1. melléklet a 161/2019. előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: A Bicske Szíve Park ingatlanjainak telekalakítása 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. jóváhagyja a tulajdonában álló bicskei 3131/1; 3131/3; 3131/4; 3131/5; 3131/6 hrsz-ú 
ingatlanokat érintő – a Manwantara Kft által készített, és az illetékes földhivatal által 
301/2019 számon záradékolt változási vázrajz szerinti – telekalakítást. 

 
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítási eljárást folytassa le, továbbá 

felhatalmazza, hogy az eljárás során szükséges döntéseket meghozza, 
jognyilatkozatokat megtegye.  

 
 
 
Határidő: 2019. július 31. 
Felelős: polgármester 

  



2. melléklet a 161/2019. előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: A városi Bölcsőde ingatlanjának telekalakítása 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. jóváhagyja a tulajdonában álló bicskei 1751 és 1752 hrsz-ú ingatlanokat érintő – a 
Manwantara Kft által készített, és az illetékes földhivatal által 292/2019 számon 
záradékolt változási vázrajz szerinti – telekalakítást. 

 
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítási eljárást folytassa le, továbbá 

felhatalmazza. hogy az eljárás során szükséges döntéseket meghozza, 
jognyilatkozatokat megtegye.  

 
 
 
Határidő: 2019. július 31. 
Felelős: polgármester 
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