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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Csabdi község közigazgatási területéhez tartozik Tükröspuszta területe, amely jelenleg 

enklávéként Bicske közigazgatási területébe ékelődik be. Tükröspusztát kizárólag 

mezőgazdasági területek veszik körbe, és két úton közelíthető meg. 
 

Korábbi ülésünkön már tárgyaltunk arról, hogy a Tükröspusztát körbevevő, a Bánya út, a 

Tükrösi bevezető út (0556 hrsz) és a Tolatói út által határolt területet, és egyben az érintett 

útszakaszokat (0589 hrsz, 0590 hrsz) csatoljuk Csabdi közigazgatási területéhez. 
 

Csabdi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015. március 26. napján tartott ülésén úgy 

döntött, hogy aCsabdi-Tükröspusztát körbevevő, a Bánya út, a Tükrösi bevezető út (0556. 

hrsz.) és a 0582. hrsz szám alatt nyilvántartott út által határolt területen felül az ehhez 

csatlakozó, összesen 276 ha alapterületű 0611/1 hrsz-ú állami erdőt és egyben az érintett 

útszakaszokat (0589. hrsz., 0590. hrsz.) is átvenné Bicskétől.  

A fenti döntést tartalmazó 29/2015. (III.26.) határozat megküldésre került Bicske Város 

Önkormányzata részére, amely a teljes terület átvételével nem hagyta jóvá a saját 

településrendezési szabályaikból származtatható biológiai aktivitás-értéknek, az átvenni 

kezdeményezett erdőterület kiszabályozásával együtt járó csökkenés miatt. Nyilatkozatuk 

szerint azonban a további tárgyalásoktól nem zárkóznak el, ezért a csatolt térkép szerinti 

terület átvételét javasolom a korábbi előterjesztés eredeti tartalmával egyezően.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénya területátadás 

eljárási rendjét az alábbiak szerint szabályozza: 

„96. § (1) Az állami területi tagozódást érintő területszervezési kezdeményezésről az 

Országgyűlés, a köztársasági elnök - az országgyűlési képviselői és az önkormányzati 

általános választás éve és az egyéni választókerület határának módosítását érintő 

területszervezési kezdeményezés esetén az országgyűlési képviselői általános választás 

évét megelőző év kivételével - évente egy alkalommal dönt. 

(2) A Kormány, valamint a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős 

miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a kezdeményezést június 

30-áig nyújtja be az Országgyűlésnek, és javaslatot tesz a köztársasági elnöknek. Az 

Országgyűlés és a köztársasági elnök a területszervezési kezdeményezésről - a várossá 

nyilvánítás kivételével - december 31-ig dönt. 

(3) Az Országgyűlés döntése az országgyűlési képviselők választását érintően a 

következő országgyűlési képviselői általános választás kitűzésének napján, az 

önkormányzati választást érintően a következő önkormányzati általános választás 

kitűzésének napján lép hatályba; erről szükség esetén az Országgyűlés a területszervezési 

döntéssel egyidejűleg határoz. 

(4) A köztársasági elnök hatáskörébe tartozó ügyben - a várossá nyilvánítás kivételével 

- a döntés az önkormányzati általános választás napján lép hatályba. 

(5) A köztársasági elnök július 31-ig dönt a várossá nyilvánításról, döntését a Magyar 

Közlönyben közzéteszi. 

97. § (1) A község, a város nevét úgy kell megállapítani, hogy ne lehessen 

összetéveszteni az országban lévő más helység nevével. 

(2) A területváltozás költségeit az a község, város viseli, amelynek javára történt a 

területátcsatolás. 

 

101. § Az érintett képviselő-testületek megállapodhatnak egymással határos területrész 

átadásáról, átvételéről vagy cseréjéről (a továbbiakban együtt: területrész átadása). 

102. § (1) Az érintett képviselő-testületek a területrész átadását előkészítő bizottság 

javaslata alapján előzetes megállapodást köthetnek az átadandó területrész területéről és 

határairól, a vagyon megosztásáról. 



(2) A lakott területrész átadásának kezdeményezése esetén az érintett képviselő-

testületek együttes ülésen legalább háromtagú, területrész átadását előkészítő bizottságot 

választanak települési képviselőkből, valamint más választópolgárokból. Az előkészítő 

bizottság tagjainak több mint felét a lakott területrészen lakó települési képviselők vagy 

választópolgárok közül kell megválasztani. A bizottság elnökének és tagjainak 

megválasztásához a képviselő-testületi tagok több mint felének igen szavazata szükséges. 

(3) Lakott területrész átadása esetén az ott lakó választópolgárok - helyi 

népszavazással kinyilvánított - többségi támogatása szükséges a megállapodáshoz. 

(4) A képviselő-testületek - az előzetes megállapodásnak megfelelően - a lakott 

területrész átadásáról, annak részletes feltételeiről a helyi népszavazást követő kilencven 

napon belül állapodnak meg. Megállapodás hiányában az érintett képviselő-testület 

keresete alapján a közigazgatási és munkaügyi bíróság - soron kívül - dönt. Döntése a 

megállapodást pótolja. 

(5) Lakott területrész átadása nem tagadható meg, ha a képviselő-testületek előzetes 

megállapodást kötöttek és az átadással a területrész választópolgárainak többsége helyi 

népszavazás során egyetértett. 

(6) Külterületi lakott területrész átadására a lakott területrészre vonatkozó szabályokat 

kell megfelelően alkalmazni.” 

 

Fentieknek megfelelően az Tisztelt Képviselőknek – egyetértésük esetén – a terület 

átcsatolásával kapcsolatos elvi döntést kell meghozniuk, majd ezt követően Bicske városát kell 

megkeresni az előzetes megállapodás kimunkálására. A Képviselő-testületek megállapodását 

követően lehetséges az illetékes miniszter útján a területi változás ügyében a döntést 

kezdeményezni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket a határozati javaslat megvitatására, illetőleg elfogadására. 

 

Csabdi, 2015. november 17. 

 

Huszárovics Antal 

polgármester 

Határozati javaslat: 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (XI.26) számú határozata 

Bicske várostól közigazgatási terület átvételéről 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 102.§ (1) bekezdése alapján az alábbiakról határoz: 

1. Támogatja, hogy a jelenleg Bicske Város közigazgatási területéhez tartozó, a Csabdi-

Tükröspusztát körbevevő, a Bánya út, a Tükrösi bevezető út (0556 hrsz) és a Tolatói út 

által határolt területet, és egyben az érintett útszakaszokat (0589 hrsz, 0590 hrsz) 

Csabdi közigazgatási területéhez csatolja, 

2. Előzetes megállapodást megkötése céljából megkeresi Bicske Város Önkormányzatát, 

hogy az átadandó területrész területe és határai pontosításra kerüljenek, 

3. A területváltozás költségeit teljes mértékben átvállalja, 

4. Felhatalmazza a Polgármestert Bicske Város Önkormányzatának megkeresésére, 

5. A területrész átadását előkészítő bizottságba Huszárovics Antal polgármestert és Lődy 

József alpolgármestert delegálja. 

 

Felelős: Huszárovics Antalpolgármester 

Határidő:  december 15. 


