
JEGYZŐKÖNYV 
 

a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4. 

 

Az ülés időpontja: 2021. december 1. (szerda) 11.00 órakor 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 

Börcs Antal    bizottság elnöke 

Szabó Attila    bizottsági tag 

Horváth János Koppány  bizottsági tag 

Molnár Dániel   bizottsági tag    

Iványi Ferenc Tivadarné  bizottsági tag               

 

Az ülésen távollévő tag:  

- 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Fritz Gábor    jegyző 

Vandlikné Lengyel Edit  aljegyző 

Molnár Enikő    pénzügyi iroda vezetője 

Druzsin László  műszaki iroda vezetője 

Schulman Izabella  testületi referens  

 

Börcs Antal elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozat-

képes, a jegyzőkönyv-hitelesítésre felkéri Molnár Dániel bizottsági tagot. Megkéri, aki támo-

gatja a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét, az most jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

14/2021. (XII.01.) HATÁROZATA 

 

a 2021. december 01. napján megtartott rendkívüli, nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesí-

tőjének megválasztásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

Molnár Dánielt megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
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Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat. Kéri, aki elfogadja jelezze.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

15/2021. (XII.01.) HATÁROZATA 

 

a 2021. december 1. napján megtartott rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfoga-

dásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

a 2021. december 1. napján megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1.) Az M1 autópálya 2x3 sávra szélesítéséhez szükséges területbiztosításról 

(40. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Bicske város településképének védelméről szóló 30/2017.(XII.13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

(55. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Településrendezési eszközök módosítása a 0262 hrsz-ú ingatlanon ipari terület fej-

lesztése érdekében 

(57. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

1.) Napirendi pont: Az M1 autópálya 2x3 sávra szélesítéséhez szükséges területbiztosítás-

ról 

 

Börcs Antal elnök megkéri jegyző urat ismertesse az előterjesztést. Mielőtt átadná a szót, jelzi 

a bizottsági tagoknak, hogy a napirendhez kapcsolódóan új határozati javaslat készült, ami az 

ülés elején kiosztásra is került. 

 

Fritz Gábor jegyző megköszöni a szót. Elmondja, ahogy a tervezési folyamat halad előre úgy 

értesül az önkormányzat a kisajátításra kerülő önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokról. 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy az előterjesztés készítésének időpontja után, de még a bizott-

sági ülés időpontja előtt tájékoztatták az önkormányzatot, hogy az 5708/3 hrsz-ú szántó területe 

is érintett a kisajátításban, ezért módosult az eredeti határozati javaslat. Elmondja, annak elle-

nére, hogy ez az ingatlan egy forgalomképes vagyonelem egységesen kellene kezelni a másik 

két érintett ingatlannal.  

Börcs Antal megadja a kérdezés lehetőségét Molnár Dániel képviselőnek. 
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Molnár Dániel kéri javítsák ki, ha rosszul tudná, de a napirendben szereplő két út, az az autó-

pálya Csabdi felőli oldalán húzódó földút. Az lenne a kérdése, ha ez a földút megszűnik, akkor 

lesz-e földút az elkészült 2x3 sávos autópálya mellett. 

 

Fritz Gábor válaszában tájékoztatja a képviselőt, arról szól az előterjesztés, hogy nem átadja 

az önkormányzat ezt a területet, hanem kisajátítják. Az önkormányzatnak ebbe beleszólása nin-

csen. 

Soós Attila kollégája ugyanakkor biztosan tud válaszolni a felvetett kérdésre. 

 

Soós Attila elmondja a bizottsági tagoknak, hogy lesz a jövőben is földút, hiszen minden föld-

részletet meg kell tudni közelíteni akkor is, amikor kibővítik az autópályát. 

 

Molnár Dániel megköszöni a választ. 

 

Börcs Antal elmondja, hogy a gazdáknak biztosítani kell a bejutást a földjeikre, ezért biztosan 

lesz földút. Szavazásra bocsátja az új, kiegészített határozati javaslatot. Kéri a bizottság tagjait, 

aki támogatja, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

16/2021. (XII.01.) HATÁROZATA 

 

az M1 autópálya 2x3 sávra szélesítéséhez szükséges területbiztosításról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja az M1 autópálya 2x3 sávra szélesítéséhez szükséges területbiztosításról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1) az M1 autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest (M0) – Tatabánya-Újváros csomópont 

között megvalósítása érdekében a Magyar Állam részére kisajátítási eljárás lefolytatás 

eredményeként átadja a tulajdonában lévő alábbi (rész)ingatlanokat a NIF Zrt által meg-

bízott igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői jelentésben foglalt kártalanítási összegek 

elfogadásával. 

 

Hrsz 

Megneve-

zés 

Terü-

let 

(m2) 

Kisajátí-

tott terület 

(m2) 

Vételár/Kártalaní-

tás (Ft) 

Forgalomképes-

ség 

Megjegy-

zés 

0382/3 út 109 109 42 183 forgalomképtelen  

0659/12 út 3907 26 9 399 forgalomképtelen  

5708/3 szántó 1999 52 122.044 forgalomképes  
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2) felhatalmazza a polgármestert a vagyonátruházáshoz szükséges jognyilatkozatok meg-

tételére, az okiratok aláírására. 

 

Határidő: kiértesítésre 2021. december 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

2.) Napirendi pont:  Bicske város településképének védelméről szóló 30/2017. (XII.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Börcs Antal átadja a szót Fritz Gábor jegyzőnek. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a településképi rendelet módosításáról van szó. Korábban maga-

sabb szintű jogszabály, a településkép védelméről szóló törvény szabályozta a hatósági hatás-

kört olyan módon, hogy a hatáskör címzettje a polgármester volt. A magasabb szintű jogszabály 

megváltozott, azonban azt javasolják, hogy továbbra is ez a rendszer folytatódjon, vagyis a 

képviselő-testület ezt a hatáskört ruházza át a polgármesterre.  

Számos kérelem érkezik, a polgármesternek ugyanakkor továbbra is megvan a szakmai kont-

rollja, hiszen azt a rendelet továbbra is előírja, hogy a főépítészi véleményre kell alapozni a 

végső településképi véleményt. Ez a módosításnak az egyik oka. A másik oka pedig egy kére-

lem a Csokonai utca 56. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan. A kérelmező helyi védel-

met szeretne az épületre, amelyet építészeti értékvizsgálattal alá is támasztott, ezért a rendelet-

tervezet úgy készült el, hogy a nevezett ingatlan szerepel a helyi védett épületek között. 

 

Börcs Antal megadja a szót Molnár Dánielnek. 

 

Molnár Dániel elmondja, hogy a felsőbbrendű törvény, amihez az önkormányzat igazodni 

igyekszik július 1-jén lépett hatályba. Hozzá teszi, ahogy jegyző úr is említette gyakran van 

ilyen megkeresés az ügyfelek részéről. Az lenne a kérdése, hogy július 1-jét követően volt-e 

ilyen jellegű megkeresés, ha igen, akkor ki döntött ezekben a kérdésekben és milyen felhatal-

mazás alapján.  

 

Fritz Gábor tájékoztatja képviselő urat, nem emlékszik, de elmondja, hogy a polgármester 

biztosan nem döntött felhatalmazás nélkül. Arról is tájékoztatja a bizottságot, hogy a képviselő-

testületnek az SzMSz-ben is döntenie kell a hatáskör átruházásáról. Akkor valósul meg teljes 

mértékben a hatáskör átruházás, ha a testület a településképi rendeletben és az SzMSz-ben is 

átruházza ezt a hatáskört a polgármesterre.  

 

Molnár Dániel hozzászólásában elmondja, hogy akkor ez egy szerencsés helyzet volt, ha július 

1-jét követően nem érkezett ilyen jellegű kérelem. 

 

Fritz Gábor válaszában elmondja, nem emlékszik pontosan, de vagy nem érkezett ilyen jellegű 

kérelem, vagy megakadt a főépítésznél. 

 

Molnár Dániel még egy tisztázó kérdést szeretne feltenni. Jól érti-e, hogy a módosítás azt fogja 

jelenteni, hogy első fokon a polgármester jár majd el, ha fellebbeznek akkor kerül majd a kép-

viselő-testület elé az ügy. 

 

Fritz Gábor igennel válaszol. 

 

Molnár Dániel megköszöni a választ. 
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Börcs Antal szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Kéri, aki támogatni tudja, az jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés: 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen, (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

17/2021. (XII.01.) HATÁROZATA 

 

Bicske város településképének védelméről szóló 30/2017.(XII.13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicske város településképének védelméről szóló 30/2017.(XII.13.) ön-

kormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. (…) önkormányzati 

rendelete 

a településképének védelméről szóló 30/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési 

jogkörében az állami főépítészi hatáskörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti 

Média- és Hírközlési Hatóság, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és az örökségvédelmi 

hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal, továbbá Bicske Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-

érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2018. (III.28.) 

önkormányzati rendelete szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli 

el: 

1. § 

A Bicske város településképének védelméről szóló 30/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelet 

14. alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki: 
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„15/A. § 

A településkép védelméről szabályozási tárgykörben alkotott jogszabályban megállapított 

önkormányzati hatósági hatásköröket a polgármester gyakorolja.” 

2. § 

A Bicske város településképének védelméről szóló 30/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelet 

2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 Bálint Istvánné          Fritz Gábor 

 polgármester        jegyző 

 

 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2021. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

3.) Napirendi pont: Településrendezési eszközök módosítása a 0262 hrsz-ú ingatlanon 

ipari terület fejlesztése érdekében 

 

Börcs Antal kéri jegyző urat ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor megköszöni a szót. Elmondja, hogy a képviselő-testület nyáron döntött, hiszen 

érkezett egy kérelem a településrendezési eszközök módosításáról a 0262 hrsz-ingatlan vonat-

kozásában. Ez egy honvédségi terület volt, amire megkötötte az önkormányzat a településren-

dezési szerződést a kérelmezővel. A tárgyalásos eljárás a vonatkozó jogszabályoknak megfele-

lően lefolytatásra került. A véleményezési eljárás is rendben lezajlott, a főépítészi záróvéle-

mény is megérkezett, nincsen más hátra, minthogy a képviselő-testület döntsön a településszer-

kezeti terv, illetve a helyi építési szabályzat mellékletének a módosításáról. Elmondja, ami eset-

leg kérdésként felmerülhet a bizottságban, az az, hogy a főépítészi vélemény kikérése kötelező, 

viszont a főépítészi véleményben foglaltak figyelembevétele nem kötelező, ami fontos mellék-

információ a döntés meghozatalához.  

 

Börcs Antal kérdezi van-e ezzel kapcsolatban kérdés. Megadja a szót Molnár Dánielnek. 

 

Molnár Dániel elmondja több szakhatóság véleményét láthatják a mellékletek között. A Kor-

mányhivatal Természetvédelmi Környezetvédelmi Főosztálya egy folyamatban lévő kármente-

sítésről ír. Köztudott, hogy ezen a területen korábban is zajlott már kármentesítés. Ezek alapján 

ez nem volt sikeres, hiszen arról írnak, hogy továbbra is a határérték feletti szennyezettséget 

mérnek, ami előre vetíti azt, hogy a jövőben további beavatkozásra lehet szükség, ezért kérik, 
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hogy a kármentesítési munkálatok elvégzése érdekében a területet a mindenkori tulajdonosá-

nak, használójának tűrési kötelezettsége áll fenn, ez pedig legyen felvezetve a tulajdoni lapra. 

Elmondja, látszik az előterjesztésből, hogy ezt az önkormányzat nem fogadja el.  

Hozzászólásában elmondja azt is, hogy másik hatósági észrevételben azt is jelezték, hogy régé-

szeti lelőhely is található ezen a területen. Úgy látta, ezt is figyelmen kívül hagyja az önkor-

mányzat. Ami leginkább elbizonytalanítja ebben a kérdésben, az az, hogy továbbra sem tudja, 

mit szeretne a honvédség ezzel a területtel kezdeni. Elmondja, az rendben van, hogy ők kérték 

az átsorolást, aminek a költségeit átvállalják, az viszont nem derül ki továbbra sem, milyen fajta 

beruházást szeretne a honvédség ezen a területen végrehajtani. Ez véleménye szerint azt jelenti, 

hogy egy biankó csekket ad az önkormányzat a honvédségnek egy olyan területről, ahol fino-

man szólva is korlátozva van, hogy hogyan lehet ezt a területet beépíteni. A korábbi funkciójá-

ból fakadóan túl sok mindenre nem lehet használni, ugyanakkor tart attól, hogy esetleg ezen a 

területen veszélyes üzem fog létesülni a jövőben, ezért nem fogja támogatni ezt az előterjesztést 

addig, amíg nem tudja pontosan, milyen célból történik ez az átsorolás.  

 

Börcs Antal megadja a szót Fritz Gábor jegyzőnek. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy nem önkormányzati tulajdonú ingatlanról van szó, az pedig nem 

igaz abban a formában, hogy bármit tehet a tulajdonos az ingatlannal, hiszen a terület GIP be-

sorolásba kerül, ami azt jelenti, hogy az ezen övezetbe tartozó ingatlanokon csak olyan tevé-

kenység folytatható, amit a területi besorolás megenged. Tájékoztatásul elmondja, tulajdonkép-

pen a településrendezési szerződés is arról szólt, hogy ez a terület GIP besorolásba kerüljön át, 

vagyis magát a keretet határozta meg ezzel a beruházó. Elmondja azt is, hogy nem kell defini-

álnia pontosan a beruházónak, hogy milyen tevékenységet szeretne végezni.  

 

Molnár Dániel válaszában elmondja, érti, hogy nem kell definiálnia a beruházónak, de mégis-

csak jó lenne tudni egy ilyen döntés meghozatala előtt, hogy mi az a cél, ami miatt az önkor-

mányzat átsorolja ezt a területet. 

 

Fritz Gábor válaszában elmondja, hogy a cél a GIP övezet. 

 

Molnár Dániel erre válaszolva elmondja nyilvánvaló, hogy valamiért csak kérte a honvédség 

az önkormányzattól az átsorolást.  

 

Fritz Gábor tájékoztatja a képviselőt, azért kérték az átsorolást, mert olyan tevékenységet sze-

retnének végezni, ami ebbe az övezeti besorolásba belefér.  

 

Molnár Dániel rákérdez akkor mégis mi ez a tevékenység. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy az önkormányzatnak nincsen tudomása róla. 

 

Molnár Dániel elmondja, ennek ellenére az önkormányzat át szeretné sorolni, de nem tudja, 

hogy miért akarja a honvédség ezt átsoroltatni.  

 

Fritz Gábor elmondja nem szeretne képviselő úrral vitába szállni, de véleménye szerint utána 

kellene nézni pontosan mit is takar a GIP besorolású övezeti előírás.  

 

Molnár Dániel kéri a jegyzőtől adjon felvilágosítást arra vonatkozóan, hogy hogyan lesz lehe-

tősége az önkormányzatnak a későbbiekben megakadályozni azt, ha a beruházó olyan tevé-

kenységet kíván végezni, ami a város és az emberek számára is káros. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a képviselő-testület bármikor dönthet a rendezési terv módosítá-

sáról, de tájékoztatja a bizottsági tagokat arról is, hogy az átfogó módosítás is folyamatban van. 

Nem kíván a napirendhez többet hozzáfűzni.  
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Börcs Antal szavazásra bocsátja a napirendi pontot. Kéri, hogy elsőként a határozati javaslat-

ról, a településszerkezeti tervről döntsön a bizottság. Aki támogatja, az jelezze. 

  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazat mellett az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

18/2021. (XII.01.) HATÁROZATA 

 

a településszerkezeti terv módosításáról a 0262 hrsz-ú ingatlanon ipari terület fejlesztése 

érdekében 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a településszerkezeti terv módosításáról a 0262 hrsz-ú ingatlanon ipari 

terület fejlesztése érdekében szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

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 

 

 

Börcs Antal kéri, most a rendeletmódosításról döntsenek. Aki támogatja, az jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 
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A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

Az elfogadott döntés: 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazat mellett az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

19/2021. (XII.01.) HATÁROZATA 

 

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

mányzati rendeletének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicske helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 

18/2009.(VII.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetet az aláb-

biak szerint: 

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 módosításá-

ról 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védel-

méről szóló 1997. év LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalma-

zás 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 település-

fejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-

közökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 

Kormányrendelet 38. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kor-

mányhivatal Állami Főépítész, Fejér Megyei Kormányhivatala Környezetvédelmi és Termé-

szetvédelmi Főosztály, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavé-

delmi Igazgatóság Területi Vízvédelmi Hatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép-du-

nántúli Vízügyi Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály, 

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Budapest Főváros Kormányhiva-

tala Közlekedési Főosztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság, 

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági ügyekért felelős helyettes ál-

lamtitkár, Légügyi Szakszolgálati Hatósági Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Állami Lég-

ügyi 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 Földhi-

vatali Főosztály Földhivatali Osztály, Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Főosztály Hon-

védelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Veszprém Me-

gyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média-és Hírközlési 



 

10 

 

Hatóság, Országos Atomenergia Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészség-

ügyi Főosztály, Fejér Megyei Önkormányzat véleményének kikérésével a következőket rendeli 

el: 

1. § 

A Bicske helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2009.(VII.27.) önkor-

mányzati rendelet „Ipari gazdasági terület (Gip1-Gip10)” alcíme a következő 17/A. §-sal egé-

szül 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 biztosí-

tani 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 kialakí-

tani, hogy szennyezőanyagok a talajba ne kerülhessenek még egy rendkívüli nagy csapa-

dék időszakában sem, illetve az új létesítményeket elöntés ne veszélyeztesse. 

e) Az építési telkeket közüzemi szennyvízcsatorna hálózattal kell ellátni, a hálózat kiépíté-

séig közműpótló létesítése megengedett.” 

2. § 

A Bicske helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2009.(VII.27.) önkor-

mányzati 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 

 

Börcs Antal elnök az ülést 11.16 perckor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

Börcs Antal                        Molnár Dániel 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

elnöke 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 


