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Tisztelt Képviselő-testület!  
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól szóló 7/2018. (III.28.) önkormányzati rendelete alapján a 241/2018. (IX.26.) a 
242/2018. (IX.26.) és a 243/2018. (IX.26.) határozatok alapján folyamatban levő 
településrendezési eszközök vonatkozásában a partnerségi egyeztetést lefolytatta. 

A partnerségi egyeztetés során a 241/2018. (IX.28.) önkormányzati határozat szerinti, a Grund 
területét érintő eljárással kapcsolatban érkeztek észrevételek (előterjesztés 2. sz. melléklete). 

A beérkezett két észrevétel tartalma azonos: 

„Bicske Város Képviselő Testülete 241/2018 (IX.26) sz. határozatában döntött arról, hogy a 
Bicske Kertvárosi Grund megnevezésű területet (2363/1 és 2363/2 hrsz.) Lke-1 övezeti 
besorolású lakóterületté módosítja a jelenlegi zöldterületi besorolása helyett. 

01-278-56/2018 ikt. számú Hirdetményre reagálva, mint bicskei lakos, az alábbi indoklással 
kívánok kifogást emelni a Grund lakóövezetté való módosítása ellen: 

Nem értek egyet a Grund, a Kertváros legnagyobb zöldfelületének lakóövezetté történő 
módosításával. 

A gyermekeink egészséges testi-lelki fejlődéséhez elengedhetetlen a szabadban történő 
mozgás, a játék, a barátokkal, családdal közösen szabadban töltött idő. 

A mai tabletekkel és okostelefonokkal felszerelt gyerekeknek adnunk kell egy versenyképes 
alternatívát a szabadidejük hasznos és egészséges eltöltésére. Egy helyet, ahol nem csak 



virtuálisan találkozhatnak, barátkozhatnak, sportolhatnak. A Kertvárosban ez a Grund 
megtartásával és annak fejlesztésével valósulhat meg.   

A lakóövezet kialakításával és a telek felaprózásával elveszik a kertvárosi jelleg, nem marad 
összefüggő közösségi zöldfelület. 

Kérem, hogy a Grund megszüntetését és lakóövezetté módosításának tervét fontolják meg. 
Adjanak esélyt a kertvárosi gyerekeknek! Fejlesszék a zöldfelületeket, ne megszüntessék!” 

 
A város vezetése felé többen jelezték üres, beépíthető lakótelkek iránti igényüket. Mivel a város 
belterületén nincs olyan önkormányzati tulajdonú ingatlan, melyen lakótelkek osztása lehetővé 
válhatna, így a hivatkozott korábbi döntésében az Önkormányzat a 2363/1 és 2363/2 hrsz-ú 
ingatlanokon lakótelkek kialakítását tervezi. 
A város vezetése a Bicske Szíve park fejlesztésének megindításával meghatározta a város 
zöldfelületi rendszerének átalakítási ütemét, irányát. Tekintettel arra, hogy a Bicske Szíve 
parkban a jelenleginél sokkal magasabb minőségű és sportolási lehetőségekkel kialakított park 
jön létre, így az elhatározás szerint a Grund területe az Önkormányzat tervei szerint bicskei 
családoknak lakóház építése céljából értékesítésre kerülhet. A településrendezési 
eszközök módosításában a lakáscélú hasznosítás úgy került meghatározásra, hogy ott 
konkrét, kötelezően kialakítandó telekhatárok nem kerültek feltüntetésre, így a telekalakítások 
során még mindig nyitva áll annak a lehetősége, hogy az új lakóterületen is maradjon parknak, 
játszótérnek alkalmas hely a hasznosítás során. 
További indok a meglévő zöldfelületi rendszer átalakítására, hogy a Grund területétől 700 
méteren belül több más fejlesztéssel érintett -jelenleg alulhasznosított- zöldterület található, 
melyek elhelyezkedésüknél és méretüknél fogva sokkal alkalmasabbak az észrevételt benyújtók 
által leírt köz és sportpark funkció ellátására. 
 
Az észrevételben leírt tömbbelső feltárásokra azok megvalósításhoz szükséges 
keretszabályozás megalkotásán túl az Önkormányzatnak ráhatása nincs. Az elmúlt évek alatt 
(2009-től) egy befektető, vagy a telektulajdonosok közösen kezdeményezhették volna 
valamely tömbbelső teljes feltárását, de ez, egy-két elszigetelt esettől eltekintve nem történt 
meg, az Önkormányzat ilyen célú forrással pedig nem rendelkezik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalni és a mellékelt határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen! 
 
 
Bicske, 2018. december 7. 

Pálffy Károly 
polgármester 

   



1. sz. melléklet a 426/2018. sz. előterjesztéshez 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tárgy: Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban érkezett 
észrevételekről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 241/2018. (IX.26.) számú önkormányzati 
határozata alapján megindított településrendezési eszközök módosítása-Grund területe tárgyú, 
a bicskei 2363/1 és 2363/2 ingatlanok területét érintő eljárásban a partnerségi egyeztetés során 
beérkezett lakossági észrevételeket megtárgyalta. 

A Képviselő-testület megerősíti a változtatási szándékát, az eljárást változatlan formában 
kívánja lefolytatni. 

A Képviselő-testület a döntését az alábbiakkal indokolja: 

Az elmúlt években a város vezetése felé többen jelezték üres, beépíthető lakótelkek 
iránti igényüket, ezért arra való tekintettel, hogy a város belterületén nincs olyan 
önkormányzati tulajdonú ingatlan, melyen lakótelkek osztása lehetővé válhatna a 
Képviselő-testület az ún. Grund lakócélú felhasználását tervezi. 
 
A város vezetése a Bicske Szíve park fejlesztésének megindításával meghatározta 
a város zöldfelületi rendszerének átalakítási ütemét, irányát, így a Bicske Szíve 
parkban a jelenleginél sokkal magasabb minőségű és sportolási lehetőségekkel 
kialakított park jön létre, mely alapján a Grund területe az Önkormányzat tervei 
szerint bicskei családoknak lakóház építése céljából értékesítésre kerülhet. A 
településrendezési eszközök módosításában a lakáscélú hasznosítás úgy került 
meghatározásra, hogy ott konkrét, kötelezően kialakítandó telekhatárok nem 
kerültek feltüntetésre, így a telekalakítások során még mindig nyitva áll annak a 
lehetősége, hogy az új lakóterületen is maradjon parknak, játszótérnek alkalmas 
hely a hasznosítás során. 
További indok a meglévő zöldfelületi rendszer átalakítására, hogy a Grund 
területétől 700 méteren belül több más fejlesztéssel érintett -jelenleg 
alulhasznosított- zöldterület található, melyek elhelyezkedésüknél és méretüknél 
fogva sokkal alkalmasabbak az észrevételt benyújtók által leírt köz és sportpark 
funkció ellátására. 

 
Határidő: 2018. december 12. 

Felelős: polgármester 

 
 
 



Tisztelt Polgármester Úr! 

  

Bicske Város Képviselő Testülete 241/2018 (IX.26) sz. határozatában döntött arról, hogy a 
Bicske Kertvárosi Grund megnevezésű területet (2363/1 és 2363/2 hrsz.) Lke-1 övezeti 
besorolású lakóterületté módosítja a jelenlegi zöldterületi besorolása helyett. 

01-278-56/2018 ikt. számú Hirdetményre reagálva, mint bicskei lakos, az alábbi 
indoklással kívánok kifogást emelni a Grund lakóövezetté való módosítása ellen: 

Nem értek egyet a Grund, a Kertváros legnagyobb zöldfelületének lakóövezetté történő 
módosításával. 

A gyermekeink egészséges testi-lelki fejlődéséhez elengedhetetlen a szabadban történő 
mozgás, a játék, a barátokkal, családdal közösen szabadban töltött idő. 

A mai tabletekkel és okostelefonokkal felszerelt gyerekeknek adnunk kell egy 
versenyképes alternatívát a szabadidejük hasznos és egészséges eltöltésére. Egy helyet, 
ahol nem csak virtuálisan találkozhatnak, barátkozhatnak, sportolhatnak. A 
Kertvárosban ez a Grund megtartásával és annak fejlesztésével valósulhat meg.   

A lakóövezet kialakításával és a telek felaprózásával elveszik a kertvárosi jelleg, nem marad 
összefüggő közösségi zöldfelület. 

Kérem, hogy a Grund megszüntetését és lakóövezetté módosításának tervét fontolják meg. 
Adjanak esélyt a kertvárosi gyerekeknek! Fejlesszék a zöldfelületeket, ne megszüntessék! 

 

Köszönettel: 

                                                Szita Brigitta 

 

 

Bicske. 2018. november 28. 
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