
Előterjesztés 

Településrendezési eszközök módosításának költségeiről 
 

1. előterjesztés száma: 346/2018 

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: 

- Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

 

A Bicske Vörösmarty utca 24-26 szám alatti 1068/1, 1068/2 és a 1084 hrsz-ú ingatlanok 

területét (Lajtha ház), a Bicske 0171/3 hrsz-ú ingatlan (új sportcsarnok) területét, valamint a 

Bicske 2363/1 és 2363/2 hrsz-ú (Grund) ingatlanok területét érintő településrendezési eszközök 

módosításához szükséges jogosultsággal rendelkező településtervező megbízása. 

 

Az előzetes tárgyalások, valamint a korábban beérkezett (más területekre vonatkozó) 

árajánlatok alapján a három területet érintő dokumentációk elkészítése egyenként ~300-350 

ezer Ft +ÁFA, összesen kb. 1.050.000,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 1.333.500,- Ft összegre tehető. 

 

Az eljárások lefolytatására Hivatalunk az árajánlatokat megkérte, azonban az előterjesztés 

elkészítéséig ajánlat még nem érkezett. 

 

Tekintettel arra, hogy a város fejlődése érdekében szükséges az eljárások mihamarabbi 

megindítása, kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az eljárások lefolytatásához szükséges 

dokumentációk elkészítésére keretösszeggel 1.333.500,- Ft-ot biztosítani szíveskedjen. 

 

Az összeget a korábban meghatározott, M1 autópálya lehajtó miatti HÉSZ módosításra 

elkülönített, de ott fel nem használt összeg terhére a költségvetésünk biztosítani tudja. 

 

Kérem az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 

 

Bicske, 2018. szeptember 19. 

 

        Pálffy Károly 

        polgármester 

  



1. sz. melléklet a 346/2018. sz. előterjesztéshez 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Településrendezési eszközök módosításának költségeiről 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. a Bicske Vörösmarty utca 24-26 szám alatti 1068/1, 1068/2 és a 1084 hrsz-ú ingatlanok 

területét,  

a Bicske 0171/3 hrsz-ú ingatlan területét, valamint  

a Bicske 2363/1 és 2363/2 hrsz-ú ingatlanok területét  

 

érintő településrendezési eszközök módosításához szükséges dokumentációk 

elkészítésére keretösszeggel összesen 1.333.500,- Ft-ot biztosít a 2018. évi költségvetés 

dologi kiadások terhére, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök módosítása 

érdekében szükséges a dokumentációk összeállítására, a legkedvezőbb ajánlatot adó 

tervezővel a szerződést megkösse, a további szükséges jognyilatkozatokat, 

kötelezettségvállalásokat megtegye. 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2018. október 15. 
 

 

 


