
Előterjesztés 
Településrendezési eszközök módosítása a 0262 hrsz-ú ingatlanon 

ipari terület fejlesztése érdekében 
 

1. előterjesztés száma: 57/2021. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Druzsin László 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Bodó Beáta 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat  
2. melléklet: Településszerkezeti terv módosítása tervlap 
3. melléklet: rendelet-tervezet 
4. melléklet: rendelet-tervezet melléklete 
5. melléklet: Fejér Megyei Kormányhivatal záró szakmai véleménye 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: 

 határozat esetében: egyszerű többség 
 rendelet esetében: minősített 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 98/2021. (VI. 02.) határozatával döntött a tervezett változtatásról és a 
tárgyalásos eljárás megindításáról. 
 
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.  
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda FE/ÁF/00298-18/2021. számú záró 
szakmai véleménye az előterjesztés mellékletét képezi.  
A záró vélemény 1. pontjában a Fejér Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatáskörében eljárva fogalmazta meg véleményét. A véleményben felhívja 
az államigazgatási szerv a figyelmet arra, hogy a terület kármentesítéséhez tartozó 
utómonitoring határideje 2022. december 31., azonban ez a határidő nem feltétlenül jelenti a 
kármentesítési monitoring végleges befejezését. Álláspontja szerint a jövőben esetlegesen 
szükségessé váló kármentesítési munkálatok tűrési kötelezettségét a helyi építési szabályzatban 
rögzíteni szükséges. 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. § (4) 
bekezdése a tűrési kötelezettségről rendelkezik, ezért a Jat. 3. §-a szerinti ún. vegyes 
jogszabályszerkesztés tilalma miatt a helyi építési szabályzatban nem ismételhető meg olyan 
rendelkezés, melyet jogszabály már rögzít. 
Kérte továbbá a HÉSZ-ben előírni az országos ökológiai hálózathoz tartozó ingatlanrész 



zöldfelületként történő megtartását. 
A HÉSZ-tervezetben az szerepel, hogy az építési övezet határain 15 m széles háromszintű 
zöldfelületet kell szerepeltetni. Az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetre 
vonatkozó jogszabályi előírások az alábbiak:  
Magyarország egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (továbbiakban: MATrT) 26. §-a az új beépítésre szánt terület kijelölésre, a közlekedési 
és műszaki infrastruktúra-hálózat nyomvonalára és a bányászati tevékenység végzésére 
tartalmaz előírást, a már beépítésre szánt területeken történő építésre vonatkozóan jogszabályi 
előírás nincs. 
 
Fentiek alapján a környezetvédelemért és természetvédelemért felelős államigazgatási szerv 
véleményét javasolom nem jogszabályon alapuló szakmai véleménynek tekinteni és figyelmen 
kívül hagyni. 
 
A záró vélemény 2. pontjában a Fejér Megyei Kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében 
eljárva fogalmazta meg véleményét. 
A szakmai vélemény olyan általános jogszabályi előírásokra hívja fel a figyelmet, melyet a 
terület használata és a területen történő építés során be kell tartani. 
 
A záró vélemény 3. pontjában a Fejér Megyei Kormányhivatal állami főépítészi hatáskörében 
eljárva fogalmazta meg véleményét. 
A véleményben az állami főépítész javasolta az ökológiai folyosó területét zöldfelületként 
megtartani. A javaslatra vonatkozóan kérem figyelembe venni a környezetvédelemért és 
természetvédelemért felelős államigazgatási szerv véleményére adott választ. 
  
A fejlesztési terület dél-keleti részén légifotón erdősülni látszó, a Fejér Megye Területrendezési 
terve (FmTrT) szerint erdőövezettel érintett területet az állami főépítész javasolta 
zöldfelületként megtartani. 
A MATrT 29-30. §-i az erdők övezetére vonatkozó területfelhasználásra, a bányászati 
tevékenység végzésére tartalmaz előírást, a már beépítésre szánt területeken történő építésre 
vonatkozóan jogszabályi előírás nincs. Arra vonatkozóan sincs jogszabály által előírt 
kötelezettség, hogy az erdők övezetével érintett területrészt mindenképpen erdő 
területfelhasználásba kell sorolni, annak igazolása szüksége, hogy az erdők övezetével érintett 
területrész 95 %-a erdő területfelhasználásba sorolt.  Az igazolást a tervdokumentáció 
tartalmazza. 

Felhívta a figyelmet az állami főépítész, hogy az FmTrT szerinti naperőmű létesítése céljából 
korlátozottan igénybevehető terület övezeti előírásaira. A tervezett módosítás során naperőmű 
létesítése nem lehetséges, az OTÉK 32. § (3) bekezdése szerint ipari területen „a 0,5 MW-nál 
kisebb névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű – a szélerőmű és a 
szélerőmű park kivételével – a helyi építési szabályzat rendeltetést, valamint a beépítettség 
megengedett legnagyobb mértékét meghatározó előírásaira tekintet nélkül elhelyezhető.” 

Javasolta az állami főépítész HÉSZ rendelet-tervezetben szereplő, építési övezet határain 15 m 
széles háromszintű zöldfelület telepítésre vonatkozó előírás szabályozási terven történő 
szerepeltetését. 
A szabályozási terv a helyi építési szabályzat melléklete, ezért a jogszabály szerkesztési 
előírások szerint a rendelet szerves része. Nem javaslom a szabályozási terv kiegészítését, mert 
a rendelet normaszövege egyértelműen tartalmazza a zöldfelület létesítésére vonatkozó előírást. 
 
A területrendezési tervekkel való összhang igazolását a tervezők kiegészítették a konkrét 



jogszabályi hivatkozásokkal. 
 
Fentiek alapján az állami főépítész véleményét – a terv javítása mellett - javaslom nem 
jogszabályon alapuló szakmai véleménynek tekinteni és figyelmen kívül hagyni. 
 
 

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. 

A Képviselő-testület a 98/2021. (VI.02.) számú határozatával döntött a Bicske, 0262 hrsz-
ú ingatlan kiemelt fejlesztési területé nyilvánításáról és a hatályos településrendezési 
eszközök módosításáról. 

 

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1. §-hoz 

A vonatkozó tervlap fedvény-tervlapját lépteti hatályba. 

2. §-hoz 

A volt Hadtápellátó Raktárbázis területén kialakuló Gip1 építési övezet sajátos előírásait 
tartalmazza az eljárás során beérkezett vélemények figyelembevételével. 

3. §-hoz 

A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza e szakasz. 

 

 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Bicske Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2009. (VII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló rendelet-tervezethez 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

A rendelet módosításának várható társadalmi hatása lesz, hiszen a kialakítani kívánt ipari területre 
érkező magáncégek munkalehetőségeket teremthetnek. 

Környezeti következményei: 

A tervezett módosításnak környezeti következményei elenyészőek, a területfelhasználás változás 
során új beépítésre szánt terület kijelölés nem történik.  

Egészségi következményei: 



A tervezetnek egészségi hatása nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása egyszeri. 

Megalkotásának szükségessége: 

Kizárólag ezen tárgyú rendelettel lehet a Helyi Építési Szabályzatot és Szabályozási Tervet 
módosítani a projekt megvalósíthatósága miatt. 

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a hatályos szabályozás alapján az érintett területen 
nem történhetnek fejlesztések, beruházások. 

Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 

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, 2021. november 25. 

 

Bálint Istvánné 
polgármester 

  



1.sz. melléklet a 57/2021. előterjesztéshez 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Tárgy: A településszerkezeti terv módosítása a 0262 hrsz-ú ingatlanon ipari terület 
fejlesztése érdekében 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. a város hatályos Településszerkezeti tervének módosításával kapcsolatosan – a Bicske, 
0262 hrsz-ú területen ipari terület fejlesztése érdekében – az egyeztetési eljárást 
lezártnak nyilvánítja, 
 

2. a hatályos, 281/2009. (VII. 24.) számú Képviselő-testületi határozattal megállapított 
Településszerkezeti tervét a Bicske 0262 hrsz-ú ingatlan területére vonatkozóan 
módosítja, 
 

3. a 281/2009. (VII. 24.) számú képviselő-testületi határozat mellékletét képező, a 
belterületet ábrázoló T-2/d jelű településszerkezeti tervlap a jelen módosítással érintett 
területrészen hatályát veszti, helyébe a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét 
képező tervlap szerinti megállapítások lépnek, 

 
4. megállapítja, hogy a településszerkezeti terv módosítása során új beépítésre szánt 

terület kijelölés nem történik. A település közigazgatási területén az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja 
szerinti biológiai aktivitásérték számítás nem vált szükségessé.  

 
 
Határidő:  2021. december 15. 

Felelős: polgármester 
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1.
melléklet

Tervezési terület:

Feladat:

Lépték:

Megrendelő:Tervező:

Rajzszám:

Kelt:

Rajz címe:

Tervfajta:

Bodó Beáta
TT 07-0368
Ertl Antal
TT  07-0075

Bicske Város Önkormányzata

Az alaptérkép az állami alapadatok felhasználásával, a földhivatalból beszerzett hiteles
ingatlan-nyilvántartási térkép alapján készült.

M= 1:4000 (A3)Tárgyalásos eljárás
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bicske helyi építési szabályzatáról és 
szabályozási tervéről szóló 18/2009.(VII.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. év LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény13. § (1) bekezdés 1. 
pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet 38. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei 
Kormányhivatal Állami Főépítész, Fejér Megyei Kormányhivatala Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízvédelmi Hatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, 
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági 
Osztály, Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Budapest Főváros 
Kormányhivatala Közlekedési Főosztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési 
Hatóság, Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági ügyekért felelős helyettes 
államtitkár, Légügyi Szakszolgálati Hatósági Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi 
Főosztály, Fejér Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és 
Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály, Miniszterelnökség Kulturális Örökség Védelméért Felelős 
Miniszter, Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi 
Osztály, Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály, Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Főosztály Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Főosztály, Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság, Országos 
Atomenergia Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, Fejér Megyei 
Önkormányzat véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A Bicske helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2009.(VII.27.) önkormányzati 
rendelet „Ipari gazdasági terület (Gip1-Gip10)” alcíme a következő 17/A. §-sal egészül ki: 

„17/A. § 

A volt Hadtápellátó Raktárbázis területén kialakuló Gip1 építési övezet sajátos előírásai: 
a) A területen a talaj szennyezettségét vizsgálni kell. 
b) Az utómonitoringozás céljára létesült „FCS” kutak fennmaradását és üzemelését biztosítani 

kell. 
c) Az építési övezet határain 15 m széles háromszintű zöldfelületet kell telepíteni. 
d) A területen az úthálózatot, parkolókat és csapadékvíz elvezető hálózatot úgy kell kialakítani, 

hogy szennyezőanyagok a talajba ne kerülhessenek még egy rendkívüli nagy csapadék 
időszakában sem, illetve az új létesítményeket elöntés ne veszélyeztesse. 

e) Az építési telkeket közüzemi szennyvízcsatorna hálózattal kell ellátni, a hálózat kiépítéséig 
közműpótló létesítése megengedett.” 



2 

2. § 

A Bicske helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2009.(VII.27.) önkormányzati 
rendelet 10. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 Bálint Istvánné Fritz Gábor 
 polgármester jegyző 
 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2021.  

 Fritz Gábor 
 jegyző 
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