
Előterjesztés 

HÉSZ és a Szabályozási Terv módosításáról a Szent 

László- patak rehabilitációja érdekében 

1. előterjesztés száma: 244/2018 

2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: – 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

− 1. számú melléklet – határozati javaslat 

− 2. számú melléklet – Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság FM-0086-0004/2018 

iktatószámú levele 

− 3. számú melléklet – VIZITERV-Environ Kft SZFV-177-14/2018 iktatószámú levele 

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: 

− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

Magyarország Kormánya az egyes vízgazdálkodási és kármentesítési célú beruházásokkal 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 309/2017. (X.27.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 

12. pontjában a Szent László-patak rehabilitációja tárgyú projekttel összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította. 

 

Az engedélyezési eljárás során kiderült, hogy a jelenleg hatályos településrendezési eszközök 

módosítása szükséges a megvalósítás érdekében, ugyanis a tervezett vízilétesítményeknek 

nagyobb a helyigénye, mint ahogyan azt a hatályos szabályozási terv jelöli. 

 

Fentiek miatt Hivatalunkat megkeresete a VIZITERV ENVIRON Kft., mint megbízott tervező, 

valamint a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér Megyei Szakaszmérnöksége is. Az 

előzetes egyeztetések alapján a tervező a településrendezési eszközök módosításához szükséges 

munkarészeket elkészítteti, azok költségét vállalja. 

 

A beruházás megvalósítása csak a településrendezési eszközök módosítását követően 

lehetséges. 

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás miatt a településrendezési eszközök 

módosítása településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 



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 

történhet. 

 

A fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint 

a határozati javaslat elfogadására! 

 

Bicske, 2018. május 14. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 

polgármester 

  



1. melléklet a 244/2018. számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: HÉSZ és a Szabályozási Terv módosításáról a Szent László- patak rehabilitációja 

érdekében 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1.  településrendezési eszközök módosítását határozza el a Szent László-patak 

rehabilitációja, mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás 

megvalósíthatósága érdekében, 

 

2. a településrendezési eszközök módosítását a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

beruházásra tekintettel megindítja, az eljárást tárgyalásos eljárás keretében lefolytatja, 

 

3. hozzájárulását adja, hogy a VIZITERV ENVIRON KFT. a terveket elkészíttesse, 

 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontokban foglaltak végrehajtása 

érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást megtegye. 

 

 

Határidő: 2018. június 15. 

Felelős:  polgármester  
 

 

  



2. sz. melléklet 

 



 



 

 



 

 

  



3. sz. melléklet 

 



 


