
Előterjesztés 

Településrendezési eszközök módosításáról a Szent László- 

patak rehabilitációja érdekében 

 

1. előterjesztés száma: 323/2018 

2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet -  határozati javaslat 

- 2. melléklet -  határozati javaslat 

- 3. melléklet -  rendelet-tervezet 

- 4. melléklet -  főépítészi vélemény 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: Az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

Magyarország Kormánya „Az egyes vízgazdálkodási és kármentesítési célú beruházásokkal 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról” szóló 309/2017. (X.27.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 12. pontjában 

a Szent László-patak rehabilitációja tárgyú projekttel összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította. 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 32. § (6) bekezdés a) pontja alapján a 

településrendezési eszközök módosítása a Korm. rendelet 42. §-ában foglaltak szerinti 

tárgyalásos eljárás a településrendezési eszközök tekintetében megtörtént.  

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Partnerségi rendelete szerinti 

Partnerségi egyeztetés lezajlott. A tervmódosítással kapcsolatban tartott lakossági fórumon, 

illetve az azt követően észrevétel nem történt. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal állami főépítészének FE/09/00586-16/2018. számon 

megküldött záró szakmai véleményében foglaltak szerint a tervezők a dokumentációt 

javították. 

 

Az állami főépítész a záró szakmai véleményében felhívta az önkormányzat figyelmét az egyes 

tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet (Kr.) 

szerinti környezeti vizsgálat szükségességére. 

 

A tervdokumentáció egyidejű megküldése mellett az önkormányzat, mint a terv kidolgozója a 



Kr. 1.§ (3) b) pontban adott felhatalmazása alapján a környezeti vizsgálat szükségességének 

eseti meghatározásához a Kr. 4.§ (2) bekezdése alapján, kikérte a környezetvédelemért felelős 

szervek véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi 

szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás, illetve attól függően szükséges-e 

környezeti vizsgálat készítése.  

 

A környezeti vizsgálat szükségességét az környezetvédelemért felelős szervek nem jelezték, 

ezért javaslom, hogy az önkormányzat határozatban döntsön arról, hogy a Kr. szerinti 

környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

 

Megállapítható, hogy a kiemelt beruházás miatti módosítás elfogadásának akadálya nincs.  

 

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a településszerkezeti terv határozati 

javaslat szerinti, valamint a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítására 

vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet jóváhagyását. 

 

 
Bicske, 2018. augusztus 28. 

Pálffy Károly 
polgármester 

  



1. sz. melléklet a 323/2018. sz. előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tárgy: környezeti vizsgálat szükségességéről 
 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László-patak rehabilitációja 

elnevezésű, nemzetgazdasági szempontból kiemelt projekthez kapcsolódó településrendezési 

eszközök módosítása tárgyban az alábbi döntéseket hozza: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. megállapítja, hogy a településrendezési eszközök módosítása az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Kr) hatálya alá tartozik, 

2. a településrendezési eszközök módosítása következtében várható környezeti hatásokat 
nem tartja jelentősnek, ezért úgy dönt, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatását nem 
tartja szükségesnek, tekintettel arra, hogy Kr 1. § (3) bekezdés a) pontja és a 4. § (2) 
bekezdése alapján az Önkormányzat megkérte a környezet védelméért felelős szervek 
véleményét a környezeti vizsgálat szükségességéről, hogy a hatáskörükbe tartozó 
környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti 
hatás, azaz szükséges-e a környezeti vizsgálat lefolytatása; a környezet védelméért 
felelős szervek nem jelezték, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatását szükségesnek 
tartják a módosítással érintett területek vonatkozásában. 

 

 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

  



2. sz. melléklet a 323/2018. sz. előterjesztéshez 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 
Tárgy: a településszerkezeti terv módosításáról 
 

 

A Bicske város hatályos Településszerkezeti tervének módosításával kapcsolatban Bicske 

Város Önkormányzat Képviselő-testület az alábbi döntéseket hozza: 

1. Bicske város hatályos, 281/2009. (VII. 24.) számú Képviselő-testületi határozattal 
megállapított Településszerkezeti tervét a Szent László-patak rehabilitációja tárgyú 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt projekttel összhangban módosítja. 

2. Egyidejűleg a 281/2009. (VII. 24.) számú Képviselő-testületi határozat mellékletét 
képező, a belterületet ábrázoló T-l jelű településszerkezeti tervlap jelen módosítással 
érintett területrészét hatályon kívül helyezi, helyébe jelen határozat 1. mellékletét képező 
tervlap szerinti megállapításokat lépteti hatályba. 

3. A tervezett módosítás során újonnan beépítésre szánt területet nem jelöl ki. 
 
4. Megállapítja, hogy a település közigazgatási területén az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti biológiai 
aktivitásérték nem változott. 

 
 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: polgármester 

  



1. számú melléklet a ……./2018. (……) határozathoz 

 

 

  



3. sz. melléklet a 323/2018. sz. előterjesztéshez 

 

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) 

bekezdésében és 6/A. § (3) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában és Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

minden településnek meg kell alkotnia Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét. 

Az ilyen tárgyú eljárásra vonatkozó szabályokra figyelemmel az Önkormányzatok a 

hatályos rendeletüket felülvizsgálhatják, módosíthatják. 

Magyarország Kormánya „Az egyes vízgazdálkodási és kármentesítési célú beruházásokkal 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról” szóló 309/2017. (X.27.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 12. 

pontjában a Szent László-patak rehabilitációja tárgyú projekttel összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította, ezért 

a projekt megvalósításának elősegítése érdekében Bicske Város Önkormányzat Képviselő-

testülete korábban úgy döntött, hogy a hatályos településrendezési eszközeit felülvizsgálja, 

azt a projekt sikeres megvalósítása érdekében szükséges mértékben módosítja. 

 

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

A vonatkozó tervlap fedvénylapját lépteti hatályba. 

2. §-hoz 

Az alaprendelet 10.§-ának helyébe új előírásokat tartalmazó szakaszt léptet 

hatályba. 

3. §-hoz 

Az alaprendelet 5. mellékletét egészíti ki. 

4. §-hoz 

A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza e szakasz. 

 

  



III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……………….. sz. rendelete Bicske 

Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2009. (VII. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet tervezetéhez 

I. társadalmi hatásai: 

nincs 

II. gazdasági hatásai: 

nincs 

III. költségvetési hatásai: 

nincs 

IV. környezeti következményei: 

A tervezett módosításnak környezeti következményei kedvezőek, a város árvizekkel 

szembeni védelme növekszik. 

V. egészségi következményei: 

A tervezetnek egészségi hatása nincs. 

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása egyszeri. 

VII. megalkotásának szükségessége: 

Kizárólag ezen tárgyú rendelet esetében lehet a Helyi Építési Szabályzatot és 

Szabályozási Tervet módosítani. 

 

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a hatályos szabályozás alapján az 

érintett területen a megfelelő árvízvédelmi mű nem alakítható ki. 

 

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A feltételek rendelkezésre állnak. 

  



Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2018.(VII.30.) önkormányzati 

rendelete 

Bicske helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2009.(VII.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § (1) Bicske helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2009. (VII.27.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) T-4h jelű belterületi szabályozási tervlapja 

- az 1. számú mellékletben tervezési területként jelölt területre - az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) A Rendelet T-2a jelű külterületi szabályozási tervlapja - a 2. számú mellékletben tervezési 

területként jelölt területre - a 2. melléklet szerint módosul. 

2. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

10.§ 

Falusias lakóterület építési övezete (Lf1, Lf2, Lf3) 

 

(1)A falusias lakóterület építési övezetének területén belül elhelyezhető épületek: 

- maximum 2 lakásos lakóépület, 

- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek, 

- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 

Kivételesen elhelyezhető: 

- sportépítmény, 

- a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület. 

(2) A falusias lakóterület építési övezeteinek előírásai (a szabályozási tervlap szerint): 

 

Építési 

övezet 

jele 

legkisebb 

kialakíth. 

telekterület 

(m2) 

legkisebb 

kialakíth. 

telekszél. 

(m) 

megeng. 

legnagyobb 

beépítettség 

% 

megeng. 

legnagyobb 

szintterület-

sűrűség 

legkisebb 

zöldfelület 

% 

beépí-

tési 

mód 

legkisebb-

legnagyobb 

építm.mag. 

(m) 

max. 

lakásszám 

Lf1 800 14* 30 0,5 40 O/K 3,0-5,0 2 

Lf2 800 16 30 0,5 40 O 3,0-5,0 2 

Lf3 700 14* 30 0,5 40 O/K 3,0-5,0 2 

 

K: a beépítési mód az illeszkedés elve alkalmazásával állapítandó meg, 

O: oldalhatáron álló beépítési mód 

*kialakult állapot esetén a beépíthető minimális telekszélesség: 10 m 



(3) Az építési övezetek telkein a fő rendeltetés szerinti funkció több épületben is 

elhelyezhető. 

(4) Gépjárműtároló telken belüli elhelyezése a fő rendeltetés szerinti épülettel egy 

tömegben, vagy a fő épülettömeg takarásában engedélyezhető. 

(5) Az építési övezetben a vonatkozó, hatályos jogszabály szerinti melléképítmények 

helyezhetők el. 

(6) Terepszint alatti építmények elhelyezése a maximális beépíthetőség + 10% mértékéig 

engedélyezhető. 

(7) Az épületeket a meglévő terepre kell illeszteni, feltöltésen épületet elhelyezni nem 

szabad. Az elhelyezni kívánt épületeket és építményeket együtt kell megtervezni és 

engedélyezni. 

(8) Az Lf1 és Lf3 jelű kialakult, oldalhatáron álló beépítésű építési övezetekben az 

újonnan kialakítandó lakótelkek minimális telekszélessége 14 m. Telekmegosztás esetén 

ennél kisebb szélességű építési telkek kialakítása nem engedélyezhető. Meglévő, kialakult, 

10-14 m közötti szélességű lakótelkek beépítése, illetve azokon lévő épületek átépítése 

engedélyezhető. A kialakult beépítésre való tekintettel az oldalkert minimális mérete ezen 

építési övezetekben a 14 m-nél kisebb szélességű telkek esetében 4 m-re csökkenthető. 

(9) Az Lf 1 és Lf 3építési övezetben az előkert mérete a kialakult utcaképhez illeszkedjen, 

vagy legalább 5 m legyen, az oldalkert legalább 5 m, a hátsókert 10 m legyen. Az Lf 2 

építési övezetben az előkert mérete legalább 5 m legyen, az oldalkert legalább 5 m, a 

hátsókert 8 m legyen. 

 

3. § A Rendelet 5. melléklet táblázata a következő 10. sorral egészül ki: 

 

10 Gksz9 1500 40 45 1,5 30 SZ 3,0-9,0  

 

4.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 
 

 

  



 

1. melléklet a ……/2018. (…….) rendelethez 

 belterületi szabályozási fedvényterv 

 

 
 

  



2. melléklet a ……/2018. (…….) rendelethez  

külterületi szabályozási fedvényterv 

 

 
  



 

4. sz. melléklet a 323/2018 sz. előterjesztéshez 

 

 
  



 
  



 
  



 
 


