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TARTALOMJEGYZÉK 
FELCSÚT 

településrendezési terve és helyi építési szabályzata módosításának 
jóváhagyott, végleges dokumentációjához 

Törzsszám: P.05/2012 

 I.    Bevezetés 

II.    Felcsút településszerkezeti tervének módosítása 
          (Önkormányzati határozattal jóváhagyott munkarészek) 

         II/a.  98/2013.(XI.27.) önkormányzati határozat (jegyzőkönyvi kivonat másolata) 
                 1.sz. melléklet: településszerkezeti terv módosításának leírása 
         II/b.  2.sz. melléklet: Felcsút településszerkezeti tervének módosítása 

III.   Felcsút szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 
         módosítása (Önkormányzati rendelettel jóváhagyott munkarészek) 

1.     Helyi építési szabályzat módosítása (11/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelet) 
2.     Szabályozási terv módosítása                                
        (11/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelet rajzi mellékletei) 

2/a.    Felcsút belterületi szabályozási tervének módosítása 
          központi belterület (1. rajzi melléklet – T-7/a jelű tervlap módosítása) 
          (3, 4, 5/c, 5/f jelű területek)                                                     m = 1:4000 
2/b.    Felcsút belterületi szabályozási tervének módosítása 
          Szúnyog-puszta (2. rajzi melléklet – T-7/b jelű tervlap módosítása) 
          (1 jelű terület)                                                                          m = 1:4000 
2/c.    Felcsút külterületi szabályozási tervének módosítása 
          (3. rajzi melléklet – T-8 jelű tervlap módosítása) 
          (2, 3. 4, 5/a, 5/b, 5/e, 6 jelű területek)                                     m = 1:10.000 

       Alátámasztó munkarészek 
3.     Műszaki leírás 
4.     A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv összhangját igazoló 
        térképek és leírások 
5.     Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti alátámasztó munkarész) 

        Mellékletek 
                        1.    A módosítási igények feltüntetése a hatályos településszerkezeti terv 

               kicsinyített tervlapján  
       2.     Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia tervezett bővítésének előzetes helyszínrajza 
               (tervező: DOPARUM Építész Tervező Kft.)  
       3.     A 0261/10 és 0261/13 hrsz.-ú külterületrészen tervezett közforgalmon kívüli,  
                nem   nyilvános le- és felszállópálya („IV. kategóriájú repülőtér”) vázlata 

        Terviratok 
         - A terv-módosításról szóló előzetes tájékoztatóra vonatkozó vélemények másolata 
         - Véleményezési dokumentációra vonatkozó állásfoglalások másolata 
         - Válaszok a véleményezési szakasz során beérkezett véleményekre 
         - Egyeztető tárgyalás (2013.XI.11) jegyzőkönyvének másolata 
         - Egyeztető tárgyalással kapcsolatban a tárgyalás időpontjáig beérkezett vélemények másolata 
         - 94/2013.(XI.11.) számú képviselő-testületi határozat másolata 
         - FED/01/108-10/2013.(XI.19.) sz. állami főépítészi végső szakmai vélemény másolata 
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