
Előterjesztés 
 

Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos, beépítésre szánt 

terület kijelöléséről 

 
1. előterjesztés száma: 22/2021.  

2. előterjesztést készítő személy neve: Druzsin László 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Székely Nóra 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

 1. melléklet: határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -  

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános  

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

   - 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) e) pont 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a MOL Nyrt. (1117 

Budapest, Október huszonharmadika utca 18.) (a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a 

hatályos településrendezési eszközöket ún. tárgyalásos eljárás keretében módosítja.  

Az eljárással kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárását követően az elkészült dokumentációt 

az állami főépítésznek szükséges megküldeni záró véleményezésre. A záró vélemény 

beérkezését követően a képviselő-testület dönt arról, hogy a településrendezési eszközök 

módosítását elfogadja, és azt a hatályos Helyi Építési Szabályzatban szerepelteti. 

Kérelmező az üzemanyag-töltőállomás területén a beépítési százalék megnövelését kérelmezte, 

így a Bicske, 1576/7 hrsz. beépítésre nem szánt közlekedési területből (KÖu) kerülne 

Kereskedelmi-gazdasági területbe (Gksz), amely a beépítésre szánt területek növelésével jár. 

 

A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. 

törvény módosította az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvényt (továbbiakban: Étv.).  

Új szabályként 2021. július 2. napjától alkalmazni kell az Étv. 7.§ (3) e) pontját, amely szerint  

„a település beépítésre szánt területe csak olyan használati célra növelhető, amilyen célra a 

település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, és ezt a települési 

önkormányzat képviselő-testülete külön döntéssel igazolja.” 

 

Az állami főépítészi záróvélemény kérelmezésének elindítása a képviselő-testület döntésének 

birtokában kezdhető meg. 

 

A változtatási szándékkal érintett terület a kérelmező fejlesztési szándékai alapján került 

rögzítésre. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Bicske, 2021. 09. 15. 

 

Bálint Istvánné  

polgármester  



 
        1. melléklet a 21/2021. előterjesztéshez 

 

 

Határozati javaslat 

 

Tárgy: Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos, beépítésre szánt terület 

kijelöléséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés e) pontja alapján az alábbiak szerint dönt: 

 

1. A Bicske, 1576/7 hrsz. beépítésre nem szánt közlekedési területből kerül kereskedelmi-

gazdasági övezetbe, mely a beépítésre szánt területek növelésével jár.  

2. A beépítésre szánt terület kijelölése azért történik, mert a tevékenység melyet a fenti 

ingatlanon fognak végezni, helyhez kötött, és a település már beépítésre kijelölt 

területén belül nincs erre célra megfelelő terület. 

 

 

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős: polgármester 

 

 


