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Felelős tervezők:   HORVÁTH GERGELY s.k.  

     okl. építészmérnök 

     vezető településtervező 
                                                                    Országos Tervezői Névjegyzék-szám: TT/1 01-1120 

                                                           ZÉTÉNYI ZSÓFIA s.k.  

                                                           okl. építészmérnök     

     vezető településtervező, vezető területrendezési tervező 
                                                                    Országos Tervezői Névjegyzék-szám: TT/1, TR 01-2407 

 

Közlekedéstervező:                        HECKENAST JUDIT s.k.   

                                      okl. közlekedésmérnök (Heckenast & Heckenast Bt.) 

                                                           Mérnök Kamarai szám: TRk-T 01-5295  

 

Közműellátás:               BÍRÓ ATTILA s.k.    

     okl. vízépítőmérnök (vízi közművek) 
     Mérnök Kamarai szám: TE-T, TH-T, TV-T, VZ-T 01-2456  

     HANCZÁR ZSOLTNÉ s.k.   

     okl. gépészmérnök, okl. városépítési szakmérnök 

     (energia közművek) 
                                                           Mérnök Kamarai szám: TRe-T, TRh-T, TRv-T 01-2418  

 

Tájtervezés, zöldfelületek,            TÓTHNÉ POCSOK KATALIN s.k.  

környezetvédelem:                          okl. kertészmérnök, városgazdálkodási,  

                                                                környezetgazdálkodási szakmérnök 
                                                                    TK, K 01-5086, TT1 01-5086/06 (TOPOLAND Bt.) 
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Jóváhagyandó munkarészek 

           Önkormányzati határozattal jóváhagyandó munkarészek 

           Településszerkezeti terv 

    Önkormányzati határozat tervezete 

         TSZT Településszerkezeti terv - igazgatási terület                     m = 1:10.000 
         (Önkormányzati határozat 1. melléklete) (javított) 

         Településszerkezeti terv leírása 
         (Önkormányzati határozat 2. melléklete) (javított) 

         Változások a településszerkezetben 
         (Önkormányzati határozat 3. melléklete) 

         Területi mérleg 
         (Önkormányzati határozat 4. melléklete) 

         Területrendezési tervekkel való összhang igazolása 
         (Önkormányzati határozat 5. melléklete) 

         Biológiai aktivitásérték számítási eredménye 
         (Önkormányzati határozat 6. melléklete) 

           Önkormányzati rendelettel jóváhagyandó munkarészek 

           Helyi építési szabályzat és szabályozási terv 

       Helyi építési szabályzat (önkormányzati rendelet-tervezet) (javított) 

         BSZT Belterületi szabályozási terv                                            m = 1:2.000 
         (Önkormányzati rendelet 1. melléklete) (javított) 

         KSZT Külterületi szabályozási terv                                          m = 1:10.000 
         (Önkormányzati rendelet 2. melléklete) (javított) 

Terviratok 

         Véleményezési eljárás során beérkezett vélemények, állásfoglalások 

         Válaszok a beérkezett véleményekre 
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