
Előterjesztés 

Településrendezési eszközök módosításáról - Bicske M1 

Szárligeti csomópont  

 

1. előterjesztés száma: 382/2018 

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! 

 

Az Önkormányzat 37/2018. (II.14.) képviselő-testületi határozatának megfelelően Hivatalunk 

lefolytatta az M1 autópálya 47+992 km szelvényében megvalósítandó csomópont területére 

vonatkozó településrendezési eszközök módosítási eljárását. 

 

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 észrevétel nem történt. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal állami főépítészének FE/09/00728-15/2018. 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 

szerinti környezeti vizsgálat szükségességére. 

 

A környezeti vizsgálatot a Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Engedélyezési és Szakhatósági Osztály FE-08/KTF8030-2/2018 

levele alapján nem tartja szükségesnek, tekintettel arra, hogy a csomópont építéséhez szükséges 

engedély miatt környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik. 



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. október 29. 

Pálffy Károly 
polgármester 

  



1. sz. melléklet a 382/2018. sz. előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tárgy: környezeti vizsgálat szükségességéről 
 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Bicske, Szárligeti M1 csomópont” 

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 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 is, hogy a tervezett csomópont környezetvédelmi 
engedéllyel rendelkezik. 

 

 

Határidő: 2018. október 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

  



2. sz. melléklet a 382/2018. sz. előterjesztéshez 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 
Tárgy: a településszerkezeti terv módosításáról 
 

 

A Bicske város hatályos Településszerkezeti tervének módosításával kapcsolatban Bicske 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntéseket hozza: 

1. Bicske város hatályos, 281/2009. (VII. 24.) számú Képviselő-testületi határozattal (a 
továbbiakban: Határozat) megállapított Településszerkezeti tervét a Bicske, Szárligeti M1 
csomópont projekttel összhangban módosítja. 

2. Egyidejűleg a Határozat mellékletét képező, a külterületet 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. 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 jelentős mértékben nem változott. 

 
 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: polgármester 

 



 

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

 

 



 

 



 

3. sz. melléklet a 382/2018. 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. 

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 

A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza e szakasz. 

 

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 autópálya csomópont nem alakítható ki. 

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

A feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2018. (…) Önkormányzati Rendelete 

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

önkormányzati rendelet T-4/r jelű Bicske-M1 Ipari Park és Logisztikai Központ Szabályozási 

terv melléklete helyébe a T-4M/r jelű Bicske-M1 Ipari Park és Logisztikai Központ 

Szabályozási terv melléklet lép. 

 

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

veszti. 
 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2018. október 31. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 



 

 

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

 

 

 



4. számú melléklet a 382/2018 sz. előterjesztéshez 

 

 



 



 



 


