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Alcsútdoboz Település Önkormányzata - jogszabályi kötelezettségének eleget téve - új 

településrendezési eszközök készítését határozta el, ezért megrendelte azok kidolgozását. Az új 

településrendezési eszközök készítése előtt (azzal párhuzamosan) a településfejlesztési koncepció 

felülvizsgálatára is sor kerül, a megváltozott törvényi környezetnek, az új helyi elhatározásoknak, és 

az új tartalmi követelményeknek megfelelően. Mivel a településrendezési eszközök a teljes 

közigazgatási területre készülnek, a 2/2005. (I.11.) korm.rend. szerinti környezeti vizsgálat is 

lefolytatásra kerül. A környezeti vizsgálat lefolytatásának eredményét majd a környezeti értékelés 

fogja tartalmazni. 

Alcsútdoboz hatályos településrendezési tervét és helyi építési szabályzatának tervezetét a 

PLANNER-T KFT. Tervezőiroda még 2001-2002-ben készítette (szabályozási terv és HÉSZ 

jóváhagyva a 9/2002.(X.01.) önkormányzati rendelettel), melybe a korábban készült, nagyrészt 

szintén Tervezőirodánk által készített terveket „beépítettük”, egységes szerkezetbe foglaltuk. Ezt 

követően a település több rész-területére készítettünk „részletes” szabályozási terveket („Diósalja 

/volt zártkert/ melletti terület” SZT /jóváhagyva a 13/2003.(XII.17.) önkormányzati rendelettel, 

illetve szerkezeti terv-módosítás a 63/2003.(XII.15.) Képviselő-testületi határozattal/, „Máriavölgy 

- golfpálya melletti terület (Pannónia Golf & Country Club - 0178/13 hrsz. és környezete), valamint 

tervezett golfpálya-bővítés (096/34, 35 hrsz. és környezete) szabályozási terv és HÉSZ” 

(jóváhagyva a 9/2006.(IX.30.) önkormányzati rendelettel, illetve a szerkezeti terv-módosítás a 

45/2006.(IX.15.) Képviselő-testületi határozattal); az úgynevezett „Bicske-Póc-tető” terület 

Alcsútdoboz közigazgatási területét érintő módosításai, valamint a (2010-ben a 17/2010.(V.27.) 

Képviselő-testületi határozattal és 9/2010.(VI.2.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott) 

módosítások, továbbá a 2016-ban jóváhagyott „módosítás-csomag”. 

A tervezési munkálatok még 2017-2018-ban elkezdődtek (előzetes véleményezési szakasz, 

megalapozó vizsgálatok); jelenleg a koncepció és a településrendezési eszközök munkaközi 

véleményezési anyagának összeállításán dolgozunk. 

Ezen - összességében mintegy 2-2,5 év időtartamú - munkálatok elvégzését megelőzően két rész-

terület esetében az Önkormányzat szükségesnek ítélte, hogy az azokra vonatkozó szabályozás-

módosítás ennél hamarabb, a jogszabályi lehetőségek (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet átmeneti 

rendelkezései) kihasználásával elkészüljön, ezért megbízta Tervezőirodánkat ezen rész-területekre és 

környezetükre kiterjedő településszerkezeti, szabályozási terv- és HÉSZ-módosítás elkészítésével. 

A tervezett módosítások: 

1. Az első módosítási igény: napelem-park létesítése az Alcsútdoboz, külterület 071/11 

hrsz.-ú területen. 

Az adott terület a jelenleg hatályos (9/2002.(X.01.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott) HÉSZ 

és annak mellékletét képező külterületszabályozási terv (valamint: településszerkezeti terv) szerint 

az „M-1” (általános mezőgazdasági terület) övezetbe tartozik (lásd a hatályos településszerkezeti 

terv, valamint külterületszabályozási terv részletét): 
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Az adott terület egy részén napelem-park létesítése tervezett, az adatszolgáltatásként kapott, alább 

melléklelt területrészen: 

 

 
 

Ezen módosítási igény miatt szükséges az adott területrész területfelhasználásának, övezeti 

besorolásának módosítása, előzetesen: különleges beépítésre nem szánt (a megújuló 

energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló) területre.  

2. A második módosítási igény: helyi piac építése a faluközpontban. 

Ennek akadálya jelenleg, hogy a hatályos terv készítése, jóváhagyása során (még 2002-ben!) a 

településközpontban tervezett közlekedésfejlesztési elképzelések (közlekedési tanulmányterv 

alapján tervezett új csomópont) kialakítása érdekében a most hasznosításra szánt terület 

közlekedési területként került szabályozásra. 

Ezen területrész szabályozásának/területfelhasználásának módosítása szükséges: a tervezett kis 

helyi piac területe előzetesen a „településközpont vegyes” területbe sorolandó; a 

megvalósíthatóság érdekében a korábbi közlekedési/csomópont-kialakítási javaslatok 

felülvizsgálandók: 
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A tervezett kis piac beépítésének helyszínrajza (előzetes adatszolgáltatás alapján): 

 

 
 

A tervezett kis piac területi elhelyezésének beillesztése a hatályos szabályozási tervbe (ennek 

alapján a korábbi közlekedési javaslatok felülvizsgálandók!) (előzetes vázlat): 

 

 
 

 


