
 

 

E M L É K E Z T E T Ő  

Készült: Felcsúton, a Faluházban (Felcsút, Fő utca 137.) 2019. március 18-án 

               1400- órakor megtartott lakossági fórumról 

Tárgy:    Felcsút településrendezési eszközök módosítása (az Önkormányzat által 

                elhatározott módosítási igények szerinti területrészekre vonatkozóan)  

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.  

 

 

 

A lakossági fórum bevezetéseként Mészáros László polgármester az Önkormányzat nevében 

köszöntötte a megjelent lakosokat, valamint a sajtó jelenlévő képviselőit, majd átadta a szót a tárgybani 

terv-módosítást készítő Planner-T Kft. képviseletében jelenlévő Horváth Gergely felelős tervezőnek. 

Horváth Gergely röviden ismertette, hogy miért is van szükség a hatályos településrendezési 

eszközök jelen módosítására. Folyamatban van ugyanis - jogszabályi kötelezettségből következően - a 

hatályos településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása, a megváltozott, hatályos 

jogszabályoknak megfelelően. Ezen tervezési folyamat azonban - mely még tavaly elkezdődött - 

mintegy 2-2,5 évig tart; a jelen módosítás viszont - elsősorban a meglévő (a Váli-víz vízrendezése 

kapcsán) mintegy 10 évvel ezelőtt létesített záportározó környezetének rendezése, szabályozásának 

módosítása (mivel a tervezett beruházáshoz pályázati források igénybe vétele is szükséges) ennél 

sürgetőbb feladat, ezért az Önkormányzat kezdeményezte ezen terv-módosítás (továbbá ehhez 

kapcsolódóan három rész-terület) tárgyalásos eljárás keretében történő módosításának kidolgozását, 

egyeztetését (mely terv-módosítás majd - jóváhagyását követően - „beépül” a település egészére 

készülő új településrendezési tervbe). A településrendezési eszközök készítése (és azok módosítása) 

során követelmény az adott település lakosságának minél szélesebb körű tájékoztatása; ennek egyik 

(kötelező) módja a (jelen) lakossági fórum. Kérte ezért a jelenlévőket, hogy mondják el észrevételeiket, 

előzetes javaslataikat a terv-módosítással kapcsolatban. 

A jelenlévő lakosok az elhangzott ismertetővel, illetve a tervezett beruházással kapcsolatban lényegi 

észrevételt, új javaslatot nem tettek. A tervezett beruházás a falu érdekeit szolgálja; növeli az 

idegenforgalmat, előnyösen alakítja a  településképet, ezért azt mindenképpen támogatni szükséges. 

 

Más észrevétel nem lévén, Mészáros László polgármester megköszönte a megjelenteknek a 

részvételt, és a lakossági fórumot berekesztette. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

                    Az emlékeztetőt összeállította:       Horváth Gergely (felelős tervező) 

 

           

                    Hitelesítette:                                         Dr. Sisa András s.k. 

                                                                                           jegyző 

 


