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 I.    Bevezetés 

II.    Alcsútdoboz településszerkezeti tervének módosítása 
          (Önkormányzati határozattal jóváhagyandó munkarészek) 

         II/a.  Képviselő-testületi határozati javaslat 
                 1.sz. melléklet: településszerkezeti terv módosításának leírása 
         II/b.  2.sz. melléklet: Alcsútdoboz településszerkezeti tervének módosítása 

III.   Alcsútdoboz szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 
         módosítása (Önkormányzati rendelettel jóváhagyandó munkarészek) 

1.     Helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 
2.     Alcsútdoboz külterületi szabályozási tervének módosítása                    m = 1:10.000 
        (Önkormányzati rendelet rajzi melléklete) 

       Alátámasztó munkarészek 
3.     Műszaki leírás 
4.     A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv összhangját igazoló 
        térképek és leírások 

        Mellékletek 
1.    A módosítandó hasznosítású területek elhelyezkedése 
      (a hatályos településszerkezeti terv részletén feltüntetve - kicsinyítés) 
2.    Hatályos településszerkezeti terv (2002) részlete                                         m = 1:10.000 
3.    Külterületi szabályozási terv (2002) részlete                                                m = 1:10.000 
4.    Telekalakítási vázrajz (geodéziai felmérés) az 1. jelű területről                    m = 1:4000 

        Terviratok 
         - A tervről szóló előzetes tájékoztatóra vonatkozó hatósági/szakhatósági vélemények másolata 
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