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Előterjesztés 
 

a TOP-1.1.1-15-FEI-2016-00009 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése – 
Bicske Keleti Ipari Terület fejlesztése” elnevezésű projektről 

 
1. előterjesztés száma: 25/2022.  
2. előterjesztést készítő személy neve: Druzsin László 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Tóth Melinda 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

 1. melléklet: határozati javaslat  
 2. melléklet: táblázat a költségekről 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság,  
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség, név szerinti szavazással  
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  
- 2011. évi CXCV. törvény [ Áht. ] 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 
2017. november 1. napján aláírásra került a „Bicske keleti ipari terület fejlesztése” elnevezésű 
projekt megvalósítását célzó, bruttó 395 992 549 Ft-os Támogatási szerződés. 
A pályáztatás és aláírás időpontjában megfelelő körültekintéssel eljárva vállaltuk a 8101 j. 
Biatorbágy- Tatabánya összekötő út 16+603 km szelvényének bal oldalán elhelyezkedő terület 
ipari területté való kialakítását. A közvetlen fejlesztéssel érintett ingatlanok a következők: 
bicskei 0121/6, 0122/2, 0125/4 hrsz (területe 136.787m2), melyek kizárólag önkormányzati 
tulajdonban vannak. 

Úthálózat a fejlesztéssel érintett területen nincs, a meglévő utak nem rendelkeznek szilárd 
burkolattal. Fejlesztés fő célja a terület feltárása, alapinfrastruktúrával való ellátása, 
megteremteni a lehetőségét annak, hogy a mellette lévő ipari területtel való összekapcsolása 
megtörténhessen. Fejlesztés tervezett elemei: a területen szilárd burkolatú úthálózat kiépítése 
(kb. 660 m hosszon, 5,5-6,0 m burkolatszélességben), továbbá gáz, víz, csatorna, csapadékvíz, 
elektromos energia hálózat, közvilágítási hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat 
kiépítése, ezen felül a felhalmozott vegyes talaj tereprendezésével, valamint a felhagyott vasúti 
töltés területének felhasználásával további hasznosítható területek kialakítása. 

A megvalósítás során több, előre nem látható körülmény került a látóterünkbe. 

Mivel a Projekt területe részben érinti a Duna – Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás építtető által a Bicske 0121/6 helyrajzi számú ingatlanon építés alatt álló bicskei 
hulladékkezelő központ területét, ezért a Projekt eredményes megvalósításához 
nélkülözhetetlen volt annak ismerete, hogy a hulladékkezelő központ a hatályát vesztett építési 
engedélyükhöz képest milyen eltérésekkel valósul meg a jövőben. 

A hulladékkezelő műtárgyhoz esetlegesen az építési engedélyben kerítéssel körbe határolt 
ingatlanrészen kívül milyen térmértékű további területek igénybevétele szükséges, és azokon 
milyen építmények létrehozásával kell számoljunk. 
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Ezzel összefüggésben a határok tervszintű tisztázását nehezítette a Hulladékkezelő számára 
menetközben jogszabály által megkövetelt biológiai stabilizátor – hulladékválogató mű 
létrehozásának kötelezettsége. A stabilizátor helyigénye újabb megvalósítási koncepció 
elkészítését vonta magával, mely az indikátorként jelölt kötelező fejlesztések szintjén is 
újratervezést igényelt. Emellett a stabilizátor létrehozását, működését követően érzékelhető 
zavaró környezeti szagra lehet számítani. 

Mindeközben felmerült a szükségessége a területen elhelyezkedő felhagyott vasúti híd 
megtartásának, melyhez elkészült egy újabb koncepcióterv, mely lehetővé teszi az 1896-ban 
átadott műemlék (műtárgy) megmentését. 

A fentiek alapján elkészült koncepció folyamatába csatlakozott a HÉSZ módosításának az 
igénye, mely koncepció előirányozza a felhalmozott vegyes talaj tereprendezését, valamint a 
felhagyott vasúti töltés területének felhasználását, amely előre nem tervezhető költségekkel is 
járt. 

A megvalósítás műszaki tartalmához kapcsolódóan átfogó pénzügyi áttekintés vált 
szükségessé, elsősorban a töltésoldal bontásához és a kitermelendő föld elszállításához és 
tárolásához. Emellett a meglévő tervezői megbízási szerződés mellett a szakági tervek 
elkészítésének lehetőségeit és időigényét is át kellett tekinteni. 

A megvalósítási folyamat során a műszaki tartalom pontosítása érdekében (szakági tervezés, 
földmunkák kalkulálása stb.) folyamatos egyeztetések és felmérések zajlottak, zajlanak, mind 
a tervező, mind az önkormányzat műszaki irodájának együttműködésében. 

A becsült költségek minél pontosabb meghatározása érdekében egy átfogó táblázat készült, 
mind a várható költségekről - mely költségek a Támogatási Szerződés aláírását követően 
jelentősen megemelkedtek-, mind a folyamatok időigényéről. A jelenleg becsült költségek 
magasan meghaladják a projektben elérhető tervezett költségeket és a szükséges tervezési és 
előkészítési folyamatok is meghaladják a rendelkezésre álló időkeretet. 

A költségvetésben szereplő kivitelezés és az egyéb kivitelezéshez kapcsolódó és elszámolható 
sorok összesen bruttó 368 557 670 Ft-ot tesznek ki. Ezen összeg és a mellékelt táblázatban 
becsült bruttó 1 003 840 973 Ft különbözete bruttó 635 283 303 Ft, melyet az önkormányzatnak 
saját forrásból szükséges biztosítania, abban az esetben, ha a fenti tények ismeretében a projekt 
megvalósítása mellett dönt. 

A költségek csökkentése érdekében megvizsgáltuk a Projekt műszaki tartalmának 
csökkentésével járó lehetőségeket is, mivel akkor az önkormányzat kivitelezéshez szükséges 
önrésze is csökkenne, de a műszaki tartalom csökkentésével a Támogatás összege is arányosan 
csökken. 

Emellett a Projekt 5 éves fenntartási kötelezettséggel rendelkezik. 

Eszerint az Ipari területnek a pályázati forrás megszűnését követően is működőképesnek kell 
lennie és a célcsoport részére nyújtott előnyöket a fejlesztés után is biztosítania kell. Ellenben 
a támogatásból megvalósított fejlesztés eredménye a fenntartási kötelezettség ideje alatt a 
támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható 
bérbe. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatnak hosszú távon biztosítani szükséges a forrást a 
beruházás működtetésének finanszírozására, kiadásokkal kell számolnia a jövőre nézve, de 
bevételre a hasznosításból nem tehet szert. 

Fentiek tükrében az Áht. a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás 
garanciáinak megteremtéséhez szükséges a projekt megvalósítását átgondolni és amennyiben 
nincs reális lehetőség a megvalósításra, akkor egy képviselő-testületi ülésen hozott döntést 
követően lehetőség nyílik elállni a projekt megvalósításától a megkapott támogatási összeg 
visszautalása mellett.  
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Ily módon az előírások és a fenti költségvetési adatok tükrében a hatékony gazdálkodás 
alapelvének figyelembevételével a Projekt visszaadása a megfelelő döntés. 

A támogatásra elnyert összeg visszautalását követően a Támogató újbóli lehetőséget biztosíthat 
egy másik pályázat során egy ettől eltérő, de fejlesztési célú felhasználásra.  

 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 
 
Bicske, 2022. október 05. 
 
     Tisztelettel:  
 
 

      Bálint Istvánné   
        polgármester 
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        1. melléklet a 25/2022. előterjesztéshez 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tárgy: a TOP-1.1.1-15-FEI-2016-00009 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek 
fejlesztése – Bicske Keleti Ipari Terület fejlesztése” elnevezésű projektről 
 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. úgy dönt, hogy a 2017. november 1-jén hatályba lépett, TOP-1.1.1-15-FEI-2016-00009 
azonosítószámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése – Bicske Keleti Ipari Terület 
fejlesztése” című projekt megvalósítása érdekében kötött Támogatási Szerződésben 
foglaltak végrehajtásától eláll, 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont végrehajtása érdekében szükséges valamennyi 
jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 

 
 
Határidő:  2022.10.20. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÉTELJEGYZÉK Mintatételrend 
2008.11

Tételszám Megnevezés Mennyiség Mérték-
egység Egység Ár Ár Megjegyzés

ÁLTALÁNOS TÉTELEK 1

1 Tervezés (híd állékonysági terv, töltés bontás) 1 klt 20 000 000 20 000 000
szerződéssel még nem 
rendelkezik

2 Tervezés (meglévő terv teljes költsége - Regia Plan) 1 klt 14 500 000 14 500 000
3 Megvalósulási tervek elkészítése 1 klt 950 000 950 000
4 Tervezői művezetés 1 klt 3 000 000 3 000 000
5 Ideiglenes forgalomterelés (tervezés, engedélyeztetés, építés, bontás) 1 klt 1 500 000 1 500 000
6 Szakfelügyeletek 1 klt 1 500 000 1 500 000
7 Fakivágások elvégzése és engedélyeztetése 1 klt 3 500 000 3 500 000 INHOUSE beszerzés

8 Híd állékonyság kivitelezés (ELŐIRÁNYZAT) 1 klt 5 000 000 5 000 000 terv nélkül nem becsülhető

KÖZMŰVEZETÉKEK 1
HÍRKÖZLŐ VEZETÉKEK, ÜZEMI HÍRKÖZLÉS 1

9 KPE védőcső fektetése távközlési kábeleknek 811 m 15 200 12 327 200
VILLAMOSVEZETÉKEK 1
Földkábel 1

10 Telkek elektromos ellátása (10 db telek) - gerichálózat 670 fm 15 700 10 519 000
11 Rákötés 10 db 125 000 1 250 000

Út - és közvilágítás 1
12 Új építés 670 m 35 000 23 450 000

VÍZ- ÉS CSATORNAVEZETÉKEK 1
Vízellátó vezetékek 1
Gerincvezeték 1

13 Új építés 670 m 25 000 16 750 000
14 Védelembe helyezés 40 m 20 000 800 000

Bekötések 1
15 Új építés 66 m 17 000 1 122 000

Szennyvízcsatorna 1
Gravitációs rendszerű gyűjtőcsatorna 1

16 Új építés 670 m 45 000 30 150 000
17 Tisztítóakna építése 27 db 175 000 4 725 000
18 Védelembe helyezés 40 m 20 000 800 000
19 Új építés 66 m 35 000 2 310 000

SZÉNHIDROGÉN VEZETÉK 1
20 Telkek gázellátása - gerinchálózat 796 fm 16 000 12 736 000
21 Rácsatlakozás 10 db 275 000 2 750 000

ÚTÉPÍTÉS 1
Területelőkészítés 1
Bontás 1

22 Útburkolatalap bontása, szállítás 2 417 m3 13 500 32 635 440
23 Többletszállítás minden további 1 km-re 15 km-ig 36 255 m3km 150 5 438 250
24 Lerakóhelyi díj 2 417 m3 5 800 14 018 600

Talaj kezelés, töltésépítés előkészítés 1
25 Geotextília terítése a rétegek elválasztásához 4 168 m2 1 500 6 252 000

Földmű építése 1
26 Altalaj tömörítése bevágásban 4 168 m2 290 1 208 720

27 Bevágásbó kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre 45 583 m3 9 500 433 034 320
töltés elbontás, mennyisége 
jelenleg becsült

Padka, elválsztósáv építése 1
28 Padka feltöltése mechanikai stabilizácóból (M22) 148 m3 18 900 2 787 750
29 Meglévő padka rendezése 1 475 m2 390 575 250

Pályaszerkezeti rétegek 1
30 Homokos kavics védőréteg 1 042 m3 15 700 16 359 400
31 Telepen kevert cementes stabilizáció készítése Ckt-T4 834 m3 21 300 17 764 200
32 AC 22 kötő (F) 292 m3 98700 28 820 400
33 AC 11 kopó (F) 167 m3 104 300 17 418 100
34 Süllyesztett szegély építése 1 475 m 5 900 8 702 500

VÍZÉPÍTÉS 1
35 Csőátsajtolás indító és fogadóaknával 18 m 125 000 2 250 000
36 Árok burkolása 120 m2 14 500 1 740 000

Keresztcsatornák, hossz-csatornák 1
37 Hosszcsatorna0,3  < Ø  ≤ 0,6 m 569 m 45 000 25 605 000
38 Víznyelő akna 19 db 95 000 1 801 833
39 Tisztítóakna 25 db 175 000 4 375 000

Összesen 1 790 425 963
ÁFA 27% 1 213 415 010
MINDÖSSZESEN 1 1 003 840 973

Bicske, Keleti Iparterület fejlesztése
Tervezői költségbecslés

tényleges költség E.ON 
ajánlat alapján

Tényleges költség OPUS 
TIGÁZ ajánlat alapján

1/1 oldal
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