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JÓVÁHAGYANDÓ  MUNKARÉSZ 
 
1. Határozati javaslat 
(Tervezet) 
 
 

Bicske Város Képvisel -testületének ……………. (………...) határozata  
a településszerkezeti terv módosításáról  

 
 

A Bicske város hatályos Településszerkezeti tervének módosításával kapcsolatosan a Képvisel -
testület az alábbi döntéseket hozza: 

1. A Bicske város hatályos, 281/2009. (VII. 24.) számú Képvisel -testületi határozattal 
megállapított Településszerkezeti tervét a bicskei 1084, 1069, 1070, 1071, 1064/1, 1086/1, 
valamint a 1064/2 hrsz-ú ingatlanok területére vonatkozóan módosítja. 

2. Egyidej leg a 281/2009. (VII. 24.) számú Képvisel -testületi határozat mellékletét képez , a 
belterületet ábrázoló T-l jel  településszerkezeti tervlap a jelen módosítással érintett területrészen 
hatályát veszti, helyébe a jelen határozat 1. mellékletét képez  tervlap szerinti megállapítások 
lépnek. 

3. A településszerkezeti terv módosítása során új beépítésre szánt terület kijelölés nem történik. A 
település közigazgatási területén az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti biológiai aktivitásérték számítás nem vált 
szükségessé.  

 
4. A jelen határozattal módosított településszerkezeti terv alapján a Helyi Építési Szabályzatot és 
a szabályozási tervet módosítani kell. 
 
5. Jelen határozat az elfogadást követ  napon hatályba lép. 

 
 
Határid : 2022. 
Felel s: Bálint Istvánné polgármester 
 
 
 
 
 

Bálint Istvánné                     Fritz Gábor 
       Polgármester                            jegyz  
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Bicske Város Képvisel -testületének 
……………….. sz. rendelete 

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

 
 
Bicske Város Önkormányzatának Képvisel -testülete az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló 
1997. év LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített 
környezet alakításáról és védelmér l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökr l, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekr l szóló 314/2012. 
(XI.8.) Kormányrendelet szerint a véleményezésben részt Fejér Megyei Kormányhivatal Állami F építésze, a 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi és vízgazdálkodási hatósági jogkörben, a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Országos Vízügyi F igazgatóság, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, Budapest F város Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti F osztály 
Útügyi Osztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, Innovációs és 
Technológiai Minisztérium Légügyi Hivatala, a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály, a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali F osztály Földhivatali Osztály, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi F osztálya, a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi F osztály, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala, a Pest 
Megyei Kormányhivatal Erdészeti F osztály Erdészeti Osztály, a Székesfehérvári Megyei Rend r-
f kapitányság, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
Hivatala, az Országos Atomenergia Hivatal, az Budapest F város Kormányhivatala Népegészségügyi F osztály 
véleményének kikérésével a helyi építési szabályzatról (HÉSZ) szóló rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 

1. § (1) Bicske helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervér l szóló 18/2009. (VII.27.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú 
mellékletét képez  szabályozási tervlap lép. 

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követ  napon lép hatályba. 
 

Bálint Istvánné             Fritz Gábor 
       Polgármester                           jegyz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. melléklet a ……/2022. (…….) rendelethez 
szabályozási terv 
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 

 
A módosítás leírása 

 
Bicske tervezett új gazdasági terület kialakítása 
 
A Bicskei Torna Club Egyesület (2060 Bicske, Kerecsendi Kiss Márton u. 3.) Bicske, Vörösmarty utca 
24. számú ingatlan (1084 hrsz.) új tulajdonosa kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, hogy az 
ingatlant a jöv ben megvalósítani kívánt céljaikhoz illeszked  övezetbe soroljuk. 
 
A folyamatban lév  „Lajtha Ház és Kulturális Központ létrehozása Bicskén” cím  projekt 
megvalósítása során a 1084 hrsz-ú a  ingatlanhoz újabb területeket szeretnének csatolni, a projekt 
m szaki tartalma is változik.  A kérelmez  kéri, hogy az így kialakult önálló ingatlan a szabályozási 
tervben Vt-13 besorolást kapjon. 
Az ingatlanon tervezett beruházások megvalósíthatósága csak a településrendezési eszközök 
módosítását követ en lehetséges. 
Bicske Város Önkormányzata a bicskei 1084, 1069, 1070, 1071, 1064/1, 1086/1, valamint a 1064/2 
hrsz-ú  ingatlanok területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. 
 

A terv módosításának egyeztetése 
 
A kiemelt fejlesztési terület miatt a településrendezési eszközök módosítása településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökr l, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekr l szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdés a) pontja alapján a Korm. rendelet 42. §-ában 
foglaltak szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül történik. 
 

Tervi el zmények 
 
A képvisel testület a 281/2009. (VII. 24.) számú Képvisel -testületi határozattal fogadta el a 
településszerkezeti tervet. A 18/2009. (VII. 27.) önkormányzati rendelet elfogadott helyi építési 
szabályzat és a hozzá tartozó szabályozási tervet módosítani kívánja az önkormányzat. Jelen 
munkarész településszerkezeti fedvényterv készítésével, határozat módosítással változtat a hatályos 
településszerkezeti terven.  
A Helyi építési szabályzat rendelettel módosul, a tervezési területtel érintett – a HÉSZ 21. mellékletét 
képez  – szabályozási tervlap helyébe új tervlap lép. 
 
A szabályozási terv módosításánál a hatályos tervlapok jelmagyarázata nem változik. 
 
A terv az OTÉK 2012. augusztus 6-én hatályos állapota szerinti településrendezési követelmények és 
jelmagyarázat alapján készült. 
A terveknek összhangban kell lenni a jogszabályi hierarchiában magasabb rend  jogszabályokkal, 
tervekkel.  
 
Az alátámasztó munkarészek csak az eltelt id szakra és a terv által megkövetelt részletességre 
figyelemmel készülnek. 
 
Az önkormányzat a 45/2022. (V.03.) számú határozatával döntött a tervezett változtatásról és a 
tárgyalásos eljárás megindításáról. 
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