
 

Előterjesztés 

 
A bicskei Csillagvizsgáló, Mauzóleum és Élet Park fejlesztéseivel összefüggő beruházá-

sok előkészítéséről 

 

1. előterjesztés száma: 21/2020. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Vandlikné Lengyel Edit 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Fritz Gábor 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

 1. melléklet: határozati javaslat 

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: - 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Kormány 2019. július 30-ai ülésén tárgyalta a „Csillagösvény” – Kulin György Nemzeti 

Csillagvizsgáló és Oktatóközpont Program megvalósításának és a történeti csillagvizsgálók fel-

újításának előkészítéséről és jelentés a TIT Budapesti Planetárium épülete felújításának előké-

szítéséről szóló előterjesztést. 

 

A történeti csillagvizsgálók körében az előterjesztés érdemben csak a bicskei Csillagvizsgáló 

helyreállítására tett javaslatot. 

 

Ennek az elvárásnak igyekszik eleget tenni Nagy Károly egykori bicskei csillagvizsgálójának 

helyreállítását célzó komplex fejlesztés. 

 

A Kormány döntése szerint a történeti csillagvizsgálók felújításának előkészítése akkor támo-

gatható, ha azok a lakosság által látogatható létesítményekként működnek majd. 

 

A látogatható csillagvizsgálók felújításáról külön fog dönteni a Kormány.  

 

Fenti döntés előkészítéséhez készülő előterjesztés egyeztetése során Tessely Zoltán országgyű-

lési képviselő, miniszterelnöki biztos úr a bicskei csillagvizsgáló és mauzóleum helyreállítása 

programjának jelentős kibővítésére tett javaslatot, melynek további elemei az Élet parkja prog-

ram keretében a Hegyi kastély újjáépítése, a Csillagvizsgáló és a Mauzóleum épületéhez vezető 

tanösvények kialakítása. 

 

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos úr tájékoztatása szerint a  

Kormány abban az esetben tárgyalja a hivatkozott előterjesztést, ha Bicske Város Önkormány-

zata (a továbbiakban: Önkormányzat) hozzájárul a Bicske külterület 0183 hrsz-ú önkormány-

zati tulajdonú ingatlan fejlesztéshez történő felajánlásához. 

Szükséges továbbá dönteni arról is, hogy az Önkormányzat milyen mértékben képes saját for-

rással hozzájárulni a beruházáshoz. 



Ezen felül szükséges elvi döntést hoznia a képviselő-testületnek arról is, hogy a megvalósult 

beruházás során létrejövő építmények önkormányzati tulajdonba vételét kezdeményezi és az 

üzemeltetésüket vállalja. 

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2020.évi költségvetése még nem került elfogadásra, 

továbbá a hivatkozott beruházási és üzemeltetési költségek nem ismertek, ezért a képviselő-

testület a tárgyban pénzügyi kötelezettséggel nem járó döntést hozhat.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

Bicske, 2020. január 23. 

 

 Tisztelettel:  

 

  Bálint Istvánné 

   polgármester 

 

 

 

 

 

1. melléklet a 21/2020. sz. előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A bicskei Csillagvizsgáló, Mauzóleum és Élet Park fejlesztéseivel összefüggő beru-

házások előkészítése 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a bicskei Csillagvizsgáló, Mauzóleum és Élet Park fejlesztéseivel összefüggő beruhá-

zások projekt elemeinek részletes megismerése után felajánlja a Bicske külterület 0183 

hrsz-ú ingatlant a fejlesztéshez és nevezett ingatlan tulajdonosaként elvi hozzájárulását 

adja a beruházás megvalósításához, 

2. az 1. pont szerinti beruházás megvalósításához az önerő biztosításáról a beruházás költ-

ségeinek ismeretében, a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása után dönt, 

3. az 1. pont szerinti beruházás során létrejövő építmények önkormányzati tulajdonba vé-

telének kezdeményezéséről az 1. pont szerinti projekt elemek részletes megismerése 

után dönt, 

4. az 1. pont szerinti beruházás során létrejövő építmények üzemeltetési költségeinek vi-

seléséről - a 3. pont szerint kezdeményezett tulajdonjogszerzést követően - az üzemel-

tetési költségek ismeretében, a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása után dönt. 

 

 

Határidő:  2020. január 29. 

Felelős:  polgármester 

 


