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BTC pálya körüli telekrendezésről 

1. előterjesztés száma: 19/2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet - határozati javaslat 

 2. melléklet -helyszínrajz 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Önkormányzatunk és Bicskei Torna Club tulajdonában áll a bicskei 526/33 hrsz-ú ingatlan 

(BTC Sportpálya). A korábbi döntéseknek megfelelően a sportpálya felújítása megkezdhető, 

azonban a helyszíni adottságokra figyelemmel a sportpálya területét bővíteni szükséges. A 

sportpálya keleti határán a kerítés már most nem a telekhatáron, hanem attól eltérően a 

4209/70 hrsz-ú ingatlanon áll. Az egyeztetések alkalmával további 6,5 m területigény merült 

fel, így a szükséges hely biztosítható a tervezett pálya melletti mobil lelátók számára, 

valamint a pálya megvilágítását szolgáló oszlopok -figyelemmel a megváltozott előírásokra- 

is optimálisabb helyre helyezhetőek el. 

 

Előzőek alapján a mellékelt helyszínrajzi vázlat szerinti telekalakítás szükséges. A 4209/69 

hrsz-ú Jegenyefa utca forgalomképtelen a 4209/70 hrsz. ingatlan korlátozottan forgalomképes, 

ezért a Jegenyefa utcából kialakítandó és a 4209/70 hrsz. ingatlanokat forgalomképessé kell 

nyilvánítani. 

 

A telekalakítás során az első lépcsőben elkészül a 4209/69 hrsz-ú utca megosztása, majd a 

kialakított terület 4209/70 és 526/33 hrsz-ú ingatlanokkal való egyesítése. 

 

A tulajdoni hányadok rendezéséhez az Önkormányzat és a BTC között külön megállapodás 

megkötése szükséges. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 

elfogadására! 

 

Tisztelettel: 

 

 

Pálffy Károly  

polgármester 

 



 

1. melléklet a 19/2017. számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: A BTC Sportpálya körüli telekrendezésről 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4209/69 hrsz-ú ingatlan 

megosztásához hozzájárul úgy, hogy a 4209/69 hrsz-ú ingatlan Sportpálya felőli részén 6,5 m 

szélességű területet alakít ki. 

A kialakított területet, valamint a 4209/70 hrsz-ú ingatlant forgalomképessé nyilvánítja és 

azokat az 526/33 hrsz-ú területekkel összevonja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a telekalakítási eljárásban az 

Önkormányzatot képviselje, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

 

A Képviselő-testület a telekalakítási költségek fedezetéül 250.000,- Ft keretösszeget biztosít a 

2017. évi költségvetés terhére. 

 

Határidő:  2017. március 30. 

Felelős:  Polgármester 



2. sz. melléklet a 19/2017. sz. előterjesztéshez 

 

 

 


