
Előterjesztés 

Településrendezési eszközök módosításáról – Grund területe 
 

1. előterjesztés száma: 343/2018 

2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet - határozati javaslat 

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:  

• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 

• A településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

• Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. 

rendelet 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

Tekintettel arra, hogy már többen jelezték üres, beépíthető lakótelkek iránti igényüket, ezért 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete korábbi határozatával döntött arról, hogy a 

Bicske 2363/1 és 2363/2 hrsz-ú ingatlanokon lakótelkeket kíván kialakítani. 

 

A terület jelenleg zöldterületbe sorolt. A tervezett telekalakítás csak a településrendezési 

eszközök módosítását követően lehetséges. Miután Bicske belterületén nincs olyan 

önkormányzati tulajdonú ingatlan, melyen lakótelkek osztása lehetővé válhat, ezért javaslom, 

hogy a képviselő-testület a 2363/1 és 2363/2 hrsz-ú ingatlanok területét nyilvánítsa kiemelt 

fejlesztési területté. 

 

A kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás azért szükséges, hogy a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdés c) pontja alapján a HÉSZ és az SZT 

módosítása a Korm. rendelet 42. §-ában foglaltak szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül 

történhessen. 

 

A módosításhoz szükséges tervdokumentációt településtervezési jogosultsággal rendelkező 

tervező készítheti.  

 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§ (3) b) pontban adott felhatalmazása alapján a környezeti 

vizsgálat szükségességének eseti meghatározásához a Kr. 4.§(2) bekezdése alapján, az 

önkormányzatnak ki kell kikérnie 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.  

Miután a területen a HÉSZ módosításából fakadóan várhatóan jelentős környezeti hatás nem 

várható (a település egészére vonatkoztatva a biológiai aktivitásérték nem változik negatív 

irányba), ezért javaslom, hogy az önkormányzat döntsön arról, hogy külön környezeti értékelés 

készítését és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását előzetesen nem tartja szükségesnek. 

 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntését a határozati javaslatban 

foglaltak szerint hozza meg. 

 

Bicske, 2018. szeptember 19. 

 

        Pálffy Károly 

        polgármester 

 

 

1. sz. melléklet a 343/2018. sz. előterjesztéshez 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Tárgy: Településrendezési eszközök módosításáról – Grund területe 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a Bicske 2363/1 és 2363/2 hrsz-ú ingatlanok területet kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítja, 

2. a településrendezési eszközök módosítását a kiemelt fejlesztési területre tekintettel 

megindítja, az eljárást tárgyalásos eljárás keretében lefolytatja, 

3. külön környezeti értékelés készítését és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását 

előzetesen nem tartja szükségesnek, tekintettel arra, hogy jelentős környezeti hatás nem 

várható, 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök módosítása 

érdekében szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegye. 
 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 26. 
 

 

 


