
Előterjesztés 

Településrendezési eszközök módosításáról a Lajtha ház,  

a Grund és a Sportcsarnok területére vonatkozóan 
 

1. előterjesztés száma: 428/2018 

2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet - határozati javaslat I. 

- 2. melléklet - határozati javaslat II.  

- 3. melléklet - rendelet-tervezet 

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! 

 

 

A Képviselő-testület a 241/2018. (IX.26), a 242/2018.(IX.26.) és a243/2018. (IX.26.) számú 

határozataiban döntött a Lajtha ház a Grund és a tervezett Sportcsarnok területére vonatkozó 

hatályos településrendezési eszközök módosításáról. 

 

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 tervmódosításokkal kapcsolatban tartott lakossági fórumon 

észrevétel nem volt, a fórumot követően a Grund területét érintő módosítással kapcsolatban 

írásos észrevételek érkeztek, melyet a Képviselő-testület az előző ülésén megtárgyalt. 

 

A tervdokumentációk 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 vizsgálatot a környezetvédelemért felelős szervek nem tartották szükségesnek, 

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

környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

 



A jogszabályokban előírt egyeztetési eljárás lezajlott, ezek alapján megállapítható, hogy a 

módosítások elfogadásának jogi 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. december 13. 

Pálffy Károly 
polgármester 

  



1. sz. melléklet a 428/2018. sz. előterjesztéshez 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tárgy: környezeti vizsgálat szükségességéről 
 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lajtha ház (Vörösmarty utca 24-26 szám 

1068/1, 1068/2 és a 1084 hrsz), Grund (2363/1 és 2363/2 hrsz) és a tervezett sportcsarnok 

(0171/3hrsz) területére vonatkozóan a településrendezési eszközök módosítása tárgyban az 

alábbi döntéseket hozza: 

 
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. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

  



2. sz. melléklet a 428/2018. sz. előterjesztéshez 

 

 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 
Tárgy: a településszerkezeti terv módosításáról 
 

 

A Bicske város hatályos Településszerkezeti tervének módosításával kapcsolatban Bicske 

Város Önkormányzat Képviselő-testület az alábbi döntéseket hozza: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. Bicske város hatályos, 281/2009. (VII. 24.) számú Képviselő-testületi határozattal 
megállapított Településszerkezeti tervét a Bicske Vörösmarty utca 24-26 szám alatti 
1068/1, 1068/2 és a 1084 hrsz-ú ingatlanok, a Bicske 2363/1 és 2363/2 hrsz ingatlanok és a 
Bicske 0171/3 ingatlan területére vonatkozóan módosítja, 

2. arról dönt, hogy a 281/2009. (VII. 24.) számú Képviselő-testületi határozat mellékletét 
képező, a belterületet ábrázoló T-l jelű településszerkezeti tervlap a jelen módosítással 
érintett területrészén hatályát veszti, helyébe a jelen határozat 1-5. mellékletét képező 
tervlapok szerinti megállapítások lépnek, 

3. megállapítja, hogy a tervezett módosítás során újonnan beépítésre szánt terület került 
kijelölésre, 
 
4. a település közigazgatási területén az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti biológiai aktivitásérték 
számítás jelen határozat 2. mellékletét képezi. 

 
 

 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: polgármester 

  



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

 

 

  



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

 

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

 

 



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

sorszám 

terület 

terület (ha) 

meglevő 

ter.felh szorzó BAÉ 

tervezett 

ter.felh szorzó BAÉ 

1 
2363/1. és 2363/2 hrsz.-ú területek Z1 besorolás módosítása LKe-1 jelű kertvárosias 

lakóövezetre  

 
1,2048 Z 6 7,2288 Lke 2,7 3,25296 

2 
0447/1 hrsz ingatlant érintően az Má besorolás részleges módosítása Ev övezeti 

besorolásra 

 
0,77 Má 3,7 2,849 Ev 9 6,93 

 
Összesen 

   
10,0778 

  
10,18296 

 

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

 

 

  



 

 
3. sz. melléklet a 428/2018. 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. 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajtha ház, a tervezett sportcsarnok 

és a Grund területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. 

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 fedvénylapjait lépteti hatályba. 

2. §-hoz 

Az alaprendelet 13.§-a kiegészül, új előírásokat tartalmazó szakaszokat léptet 

hatályba. 

3. §-hoz 

Az alaprendelet 4. mellékletét egészíti ki. 

4. §-hoz 

Az alaprendeletet új melléklettel egészíti ki. 

5. §-hoz 

A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza e szakasz. 

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 elenyészőek, a 

területfelhasználás zöldterület helyett kertvárosias lakó terület lesz.  

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 pályázat szerinti fejlesztések nem valósíthatók meg. 

 

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-4g jelű belterületi szabályozási tervlapja 

- az 1. számú mellékletben tervezési területként jelölt területre vonatkozóan - az 1. melléklet 

szerint módosul. 

(2) A Rendelet T-4g jelű szabályozási tervlapján szereplő régészeti területek lehatárolása a 

közhiteles régészeti nyilvántartás alapján a 2. számú mellékletben meghatározott T-4g-R 

tervlap szerint módosul. 

(3) A Rendelet T-4d jelű belterületi szabályozási tervlapja - a 3. és 4. számú mellékletben 

tervezési területként jelölt területre - az 3. és 4. számú melléklet szerint módosul. 

 (4) A Rendelet T-2c jelű külterületi szabályozási tervlapja - az 5. számú mellékletben tervezési 

területként jelölt területre – az 5. melléklet szerint módosul. 

2.§ A Rendelet 13. §-a kiegészül az alábbi (12) és (13) bekezdéssel: 

 

 (12) Speciális előírások a Vt12 jelű építési övezetre: 

• Az építési övezet sportcsarnok és sportolással összefüggő egyéb létesítmények 

építményeinek elhelyezésére szolgál. 

(13) Speciális előírások a Vt13 jelű építési övezetre: 

• Az építési övezet közművelődési- és egyéb közösségi és szórakoztató létesítmények és 

ezzel összefüggő egyéb létesítmények építményeinek elhelyezésére szolgál. 

 

3. § A Rendelet 4. melléklet táblázata a következő 13-14. sorral egészül ki: 

 

 

13 Vt12 5000 30 50 2,0 10 SZ 3,0-10,0 

14 Vt13 550 18 40 2,0 20 O 2,5-7,5  

 

4. § A Rendelet kiegészül a 2. számú melléklettel. 

 

5.§ (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. 

 

 

    

 

     Pálffy Károly     Fritz Gábor 

   polgármester         jegyző 

 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2018._____ 

                                                                                    Fritz Gábor 

                                                                                         jegyző                                                                       

 

 
 

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

 belterületi szabályozási fedvényterv 

 

 
 

 

  



 

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

belterületi szabályozási fedvényterv 

 

 
 

  



 

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

 belterületi szabályozási fedvényterv 

 

 
  



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

 belterületi szabályozási fedvényterv 

 

 
  



 

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

 külterületi szabályozási fedvényterv 

 

 
 

 

 

 


