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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottságának soros, nyílt üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

      Bicske, Hősök tere 4. 

 

Az ülés időpontja: 2018. december 17-én 7,30 órakor 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 

Iványi Ferenc Tivadarné elnök 

Csonka István tag megérkezett 7 óra 34 perckor 

Komlós Kolos tag 

Dr. Bourgla Ossamah tag or 

Szabó Attila tag 

 

Az ülésen távollévő tag:  

- 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Bajtekné Halász Ildikó ügyintéző 

 

Iványi Ferenc Tivadarné köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel ha-

tározatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Szabó Attilát.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- És Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

154/2018. (XII.17.) HATÁROZATA 

a 2018. december 17-i rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizott-

sága Szabó Attilát megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné a meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja elfogadásra. 

Megkéri, a bizottság tagjait, hogy aki támogatja a napirendet, jelezze. 
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- És Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

155/2018. (XII.17.) HATÁROZATA 

a 2018. december 17-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizott-

sága a 2018. december 17-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fo-

gadja el: 

 

1) Településrendezési eszközök módosításáról a Lajtha ház, a Grund és a Sportcsar-

nok területére vonatkozóan 

     (428. sz. előterjesztés) 

        Előterjesztő: polgármester 

 

 

 

1) napirendi pont 

Településrendezési eszközök módosításáról a Lajtha ház, a Grund és a Sportcsarnok te-

rületére vonatkozóan 

 

Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Fritz Gábort, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Csonka István tag 7 óra 34 perckor megérkezett. A bizottság létszáma 5 fő. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a képviselő-testület ősszel döntött a településrendezési eszközök 

módosításáról a Lajtha ház, a Gurnd és a Sportcsarnokkal kapcsolatban. Tárgyalásos eljárás, a 

partnerségi egyeztetést lefolytatták, a jogalkotásnak nincs akadálya. 

Elmondja rendelet-tervezettel kapcsolatban, hogy a szabályozási tervlapok kerülnek módosí-

tásra, melyek a rendelet-tervezet mellékletét képezik. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi a bizottság tagjai, hogy van-e kérdés, észrevétel. Felkéri a 

bizottságot hogy három határozati javaslatról szavazzanak. 

 

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  
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Az elfogadott döntés: 

Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

156/2018. (XII.17.) HATÁROZATA 

környezeti vizsgálat szükségességéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizott-

sága elfogadásra javasolja környezeti vizsgálat szükségességéről szóló határozati javaslatot 

az alábbiak szerint:  

 

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 ter-

mészetvédelmi 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 te-

rületek vonatkozásában. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

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: 

Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

157/2018. (XII.17.) HATÁROZATA 

a településszerkezeti terv módosításáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizott-

sága elfogadásra javasolja a településszerkezeti terv módosításáról szóló határozati javas-

latot az alábbiak szerint:  

 

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 meg-

állapított 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 érin-

tett 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 kije-

lölésre, 

4. a település közigazgatási területén az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti biológiai aktivitásérték szá-

mítás jelen határozat 2. mellékletét képezi. 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

A határozat melléklete jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

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: 

Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

158/2018. (XII.17.) HATÁROZATA 

 

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

mányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizott-

sága elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat a Bicske helyi építési szabályzatá-

ról és szabályozási tervéről szóló 18/2009.(VII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló rendelet-tervezetet, miszerint: 
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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.) ön-

kormányzati 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 köz-

hiteles régészeti nyilvántartás alapján a 2. számú mellékletben meghatározott T-4g-R tervlap sze-

rint módosul. 

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

zési 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 építmé-

nyeinek 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. 
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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 

 

 

 

A rendelet-tervezet melléklete jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Iványi Ferencné az ülést 7 óra 40 perckor bezárja. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné Szabó Attila 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

 elnöke tagja, jkv. hitelesítő 


