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PÁZMÁND – TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 

TERVEZŐI VÁLASZOK 

 

AZ ÉRDEKELT ÁLLAMIGAZGATÁSI RÉSZTVEVŐK ÁLTAL ADOTT ÉSZREVÉTELEK  ÁTTANULMÁNYOZÁSA UTÁN  A RÉSZLETES TERVEZŐI 

VÁLASZOK AZ ALÁBBIAK: 

 

 Észrevételező Észrevétel Válasz Megjegyzés 

 

1. Közép – Dunántúli Terü-

leti Főépítészi Iroda 

Zsidóhegy szabályozása külön figyelmet kíván a táj-

képbe való illesztés szempontjából. 

Az autópálya melletti gazdasági terület kialakítása 

megfontolandó, tájba illesztés szempontjából érzékeny 

terület. 

 

 

A településközi utakat össze kell kötni a települési fő-

úttal, hasonlóan a kerékpárutat is. Az útkategóriákat 

meg kell határozni. 

 

 

A beépítési paraméterek meghatározása során figye-

lembe vettük a tájba illesztés szempontjait. 

Az Önkormányzat Képviselő testülete döntött a terü-

let GKSZ övezetbe sorolásáról. A területre külön sza-

bályozási terv és beépítési terv készítését írja elő a 

szabályzat. 

 

A javítások megtörténtek a rendezési terven. 

 

 

 

A rendezési terv megfelel a magasabb szintű országos 

és térségi területrendezési terveknek. 

 

A településszerkezeti tervvel és a Helyi építési sza-

bályzattal kapcsolatos javaslatokat beépítettük a terv-

be, a javításokat elvégeztük. 

 

 

249/2006 iktatószámú levél: 

 

Hiányolja a koncepció elfogadásáról szóló önkor-

mányzati határozatot. 

Egyeztetést javasol a Fejér Megyei Földhivatallal és a 

Közép – Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvé-

delmi és Vízügyi felügyelőséggel. 

 

 

Hiányolja a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, az FM 

 

 

A Hivatal mellékelten elküldi a fejlesztési koncepció 

elfogadásáról szóló határozatot. 

A szakhatósági állásfoglalások beérkezése után az 

eltérő vélemények tisztázására összehívott egyeztető 

tárgyalás megtörtént. A 0305 hrsz ingatlan övezeti 

besorolásával kapcsolatosan nem látunk jogszabályi 

ellentmondást. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal többszöri felké-
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Állami Közútkezelő  és Vereb község véleményét. 

 

 

 

 

 

 

Úgy véli, hogy a Szabályozási terv a Szerkezeti tervvel 

nincs összhangban. 

résre sem adta meg véleményét. Az Étv. 9.§. (5) be-

kezdése szerint: „Azt az érdekeltet, aki a véleménye-

zési eljárás során írásbeli véleményt nem adott, és az 

egyeztető tárgyaláson sem vett részt, kifogást nem 

emelő véleményezőnek kell tekinteni.” 

Az FM Állami Közútkezelő  és Vereb község vélemé-

nyét a Hivatal csatolja a dokumentációhoz. 

Javítottuk az ellentmondást. 

2. Kulturális Örökségvédelmi 

Hivatal 

Felhívja a figyelmet arra, hogy a hivatal építésügyi 

hatóságként jár el a műemléken végzendő olyan munka 

esetén, amely az építésügyi engedélyezés szabálya sze-

rint engedélyköteles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HÉSZ szövegét az alábbi bekezdésekkel kiegészí-

tettük: 

Általános előírások 

(1) A műemléki környezetben végzendő építési mun-

kák, a régészeti lelőhelyeken tervezett  földmunkák 

(bontás, alapozás, pince-, mélygarázs-, építés, köz-

művesítés, egyéb nyomvonalas létesítmények kiépí-

tése, tereprendezés) illetve telekalakítás engedélyez-

tetési eljárása során a Kulturális Örökségvédelmi 

Hivatal területileg illetékes Székesfehérvári Regioná-

lis Irodáját szakhatóságként meg kell keresni, az 

Örökségvédelmi törvény 63. § (4) bekezdése alapján.  

 (2) A település nyilvántartásba vett műemlékei: …… 

A település régészeti területei  

(3) A régészeti lelőhelyeken tervezett  földmunkák 

(bontás, alapozás, pince-, mélygarázs-, építés, közmű-

vesítés, egyéb nyomvonalas létesítmények kiépítése, 

tereprendezés) illetve telekalakítás engedélyeztetési 

eljárása során a 2001. évi LXIV.törvény 63.§. (4) be-

kezdése alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

területileg illetékes Székesfehérvári Regionális Irodá-

ját szakhatóságként meg kell keresni. 

(4) A 2001. évi LXIV.törvény 22.§.-a értelmében a 

régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó beruházá-

sokkal lehetőség szerint el kell kerülni. Ha a lelőhely 

elkerülése a földmunkával járó fejlesztés, beruházás 

költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás 
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A Rendezési terven szükséges s műemléki környezet 

kijelölése. 

Felhívja a figyelmet a kötelező örökségvédelmi hatás-

tanulmány elkészítésére. 

Kéri lehatárolni a védetté nyilvánított régészeti lelőhe-

lyeket (RV), az ex lege védett régészeti lelőhelyeket 

(RL) és a régészeti érdekű területeket (RE). 

másutt nem valósítható meg, a beruházással veszé-

lyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell 

tárni. A megelőző feltárásra az örökségvédelmi tör-

vény 22.§. (3) bekezdése, valamint a 18/2001. 

(X.18.)NKÖM rendelet 14. §.-a értelmében a beruhá-

zónak szerződést kell kötnie a területileg illetékes 

Megyei Múzeumok Igazgatóságával. 

(5) A 2001. évi LXIV. Törvény 19.§.(1) bekezdése 

értelmében a régészeti örökség elemei a régészeti 

érdekű területekről is csak régészeti feltárás keretében 

mozdíthatók el, régészeti érdekű területen bármiféle 

földmunkát csak régészeti szakfelügyelet mellett lehet 

végezni. 

Amennyiben régészeti lelőhelynek nem minősülő 

területen földmunkák során váratlan régészeti lelet 

vagy emlék kerül elő, a kulturális örökségvédelmi 

törvény 24. §.-ába foglaltak szerint eljárva haladékta-

lanul értesíteni kell a területileg illetékes Megyei Mú-

zeumok Igazgatóságát. A bejelentési kötelezettség az 

ingatlan tulajdonosát, az építtetőt, a kivitelezőt és a 

lelet felfedezőjét egyaránt terheli. 

 

A műemléki környezet kijelölése a 2001 évi LXIV. 

Tv. 40. §. Szerint megtörtént. 

Az Örökségvédelmi hatástanulmányt csatoltuk a Ren-

dezési tervhez. 

Javítjuk a terveken a jelöléseket. 

3. Fejér Megyei Földhivatal A termőföldről szóló 1994. évi LV. Törvény 44.§.  

bekezdéseiben foglaltak alapján javasolja a beépítésre 

szánt területek gazdaságos igénybevételét, a lehető 

legkisebb területre való korlátozását. Első ütemben az 

átlagosnál rosszabb minőségű területek (0215/5 – 13, 

012/2 – 7) belterületbe csatolását támogatja. 

 

 

A szerkezeti és szabályozási tervben szereplő terület-

fejlesztések logikusan kapcsolódnak a már igénybe-

vett és az úthálózat-fejlesztés által érintett területek-

hez. A bővítések a település nagyságrendjéhez képest 

nem túlzottak, a növekedési trendeket figyelembe- 

véve, arányosak is. A terv hosszútávra szól, a földte-

rületek ütemezetten kerülnek felhasználásra, a termő-

földek minőségét szem előtt tartva.  
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Nem javasolja a 0305 hrsz.-ú földrészlet gazdasági, 

kereskedelmi szolgáltató övezetbe sorolását. 

 

 

Javasolja a mezőgazdasági területek beépítési feltétele-

inek az alábbiak szerinti javítását: HÉSZ 12.§. (3) 1.2 

pontjában 2 ha helyett 20 ha legyen a beépíthető telek-

nagyság, kivéve a birtokközpont telkét; HÉSZ 12.§. (3) 

2.2 pontjában 10 ha helyett javasolt rögzíteni, hogy 

lakóépület nem építhető, kivéve a birtokközpont telkét. 

Kéri javítani a HÉSZ sorszámozását, (3) bekezdés két-

szer szerepel. 

Birtoktest kialakításához több, mezőgazdasági művelés 

alatt álló, összesen legalább 50 ha nagyságú terület 

szükséges. Javasolja max. 150 - 200 m2-ben meghatá-

rozni az Má jelű területeken a birtokközpont telkén 

elhelyezhető lakóépületek össz. bruttó földszinti alapte-

rületét. 

2005. július 28-án megtartott egyeztető tárgyalás sze-

rint a 0305 hrsz.-ú földrészlet gazdasági, kereskedelmi 

szolgáltató terület igénybevétele megfelelő indokolt-

ság esetén engedélyezhető. 

Javítottuk a HÉSZ szövegét. 

 

 

 

 

 

 

Javítottuk a bekezdés sorszámát. 

 

 

A javaslatokat beépítettük a HÉSZ szövegébe. 

4. Fejér megyei Önkormány-

zati Hivatal 

Területfejlesztési és szol-

gáltató főosztály 

Célszerűnek tartaná a Velencei tó – Vértes Kiemelt 

üdülőkörzet területrendezési terv egyeztetési tervdoku-

mentációjában szereplő fejlesztési elképzelések telepü-

lésrendezési tervben történő megjelenítését. 

A Velencei tó – Vértes Kiemelt üdülőkörzet terület-

rendezési terv egyeztetési tervdokumentációjának 

vonatkozó részeit beépítettük a Rendezési tervbe. 

 

5. Közép – Dunántúli Kör-

nyezetvédelmi, Termé-

szetvédelmi és Vízügyi 

felügyelőség 

A környezetvédelmi munkarészt az alábbiakkal kérik 

kiegészíteni: 

1. Levegőtisztaság-védelem: tilos a környezeti 

levegő olyan mértékű terhelése, ami a lég-

szennyezést, vagy határértéken felüli légszeny-

nyezettséget okoz, valamint a környezeti leve-

gő bűzzel való terhelése. 

2. Zaj- és rezgésvédelem: a 12/1983 (V.12.) MT 

rendelet hivatkozásának beépítése a HÉSZ-be. 

 

 

 

 

 

 

 

A HÉSZ szövege tartalmazza a vonatkozó rendeletek 

hivatkozását. 

 

 

 

A HÉSZ 23.§. (1) bekezdésébe bekerült a 

12/1983 (V.12.) MT rendeletre való hivatkozás, 

illetve hogy a „Határérték feletti zaj- és rezgéskibo-

csátás, illetve terhelés esetén az önkormányzat véder-

dősáv és/vagy zajvédő terepalakulat (domb, sánc) 

létesítését rendelheti el. A zajvédelmi létesítményt a 

zaj- és rezgésterhelést okozó tevékenység telkén, an-
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3. Víz- és talajvízvédelem: A felszíni vizek minő-

sége védelmének szabályairól szóló 

220/2004.(VII.21.) Korm. Rendeletben előírtak 

az irányadóak. A vízszennyező anyagok kibo-

csátásaira vonatkozó határértékekről és al-

kalmazásuk egyes szabályairól szóló 

28/2004.(XII.25.) KvVM Rendeletben előírtak 

az irányadók. 

4. A HÉSZ 23.§. (10) bekezdésében hivatkozott 

3/1984 (II.7.) OVH rendelkezést (Rek.) A fel-

színi vizek minősége védelmének szabályairól 

szóló 220/2004.(VII.21.) Korm. Rendelet hatá-

lyon kívül helyezte. A Rek. 4-7.§., valamint a 

20.§. (2) bekezdése 2005. december 31-én ha-

tályát veszti. 

5. A település szennyeződés érzékenység szerinti 

besorolását – összhangban a felszíni alatti vi-

zek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) 

Korm. Rendelet 7.§. –val és 2. sz. mellékleté-

vel – 2005. január 1-től a felszín alatti víz ál-

lapota szempontjából érzékeny területeken lé-

vő települések besorolásáról szóló 27/2004. 

(XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján 

kell elvégezni. 

6. Táj- és természetvédelem:  

Helyi jelentőségű védett természeti terület: 1158/2, 

1171, 1172 hrsz.-ú telkek. 

NATURA 2000 terület: 0253, 0257 hrsz.-ú telkek. 

A fent említett helyi jelentőségű védett természeti 

területek és a NATURA 2000 területek az Orszá-

gos ökológiai hálózat részei, mely területeket a 

terv nem tartalmazza, pótolni szükséges. 

Nem fogadja el Vereb községgel határos területen 

tervezett Gksz területet, mivel a vízfolyások part-

vonalától 50 méteren belül építmény nem lehet el-

helyezni. 

nak üzemeltetője költségén kell elhelyezni.” 
A javaslatokat beépítettük a HÉSZ szövegébe. 

 

 

 

 

 

 

 

Javítottuk a HÉSZ szövegét. 

 

 

 

 

 

 

A javaslatokat beépítettük a HÉSZ szövegébe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A javaslatokat beépítettük a HÉSZ szövegébe. 

 

 

 

 

 

 

 

A HÉSZ 23.§. (12) bekezdése rendelkezik a vízfolyá-

sok partvonalától 50 méteren belül elhelyezhető épít-

ményekről. 
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Kérik kiegészíteni a dokumentációt Környezeti ér-

tékvizsgálattal, a 2./2005. (I.11.) Korm. Rendelet 

alapján. Amennyiben a terv kidolgozása 2004. jú-

lius 20-án folyamatban volt, illetve a terv elfoga-

dása 2006. július 20-ig megtörténik, a terv nem tar-

tozik a Rendelet hatály alá. 

 

A HÉSZ 21.§.-t az alábbiak szerint kéri kiegészíteni: 

1. Vízellátás fejezet: (d) lakó célú építési enge-

dély csak a közműves ivóvízzel ellátott ingatla-

nokra adható ki, abban az esetben, ha a keletke-

ző szennyvizek ártalommentes elhelyezése biz-

tosított. 

2. Szennyvízelvezetés fejezet: (f) pont kiegészíté-

se: a közcsatornába bocsátott szennyvíz minő-

sége feleljen meg a 204/2001. (X.26.) Kormány 

rendelet előírásainak; (g) pont kiegészítés: a 

védőtávolságok mértéke az OTÉK szerint be-

tartandók; (h) pont: javasolja törölni a szenny-

víz élő vízbe vezetésének lehetőségét. 

3. Felszíni vízelvezetéssel kapcsolatos rész (a) 

pontjának kiegészítése: a vízfolyások fenntartó 

sávjára vonatkozó rendelkezéseket a 46/1999. 

(III.18.) Kormány Rendelettel összhangban kell 

alkalmazni; (b) pont: VIZIG megnevezését ja-

vasolja „első fokú vízügyi hatóságra” javítani; 

(d) pont kiegészítés: a csapadékvíz előtisztító 

berendezések telepítése vízjogi létesítési enge-

dély alapján történhet 

A HÉSZ 23.§.-t az alábbiak szerint kéri javítani: 

1. 4/1984 (II.7.) OVH rendelkezés hatályát vesz-

tette, helyette a csatornabírságról szóló 

204/2001. (X.26.)Korm. Rendelet lépett ér-

vénybe 

A terv kidolgozása 2004. július 20-án folyamatban 

volt. 

 

 

 

 

 

A javaslatokat beépítettük a HÉSZ szövegébe. 

 

 

 

 

 

A javaslatokat beépítettük a HÉSZ szövegébe. 

 

 

 

 

 

 

A javaslatokat beépítettük a HÉSZ szövegébe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A javaslatokat beépítettük a HÉSZ szövegébe. 

 

 

 

 

6. Közép – Dunántúli Kör-

nyezetvédelmi és Vízügyi 

Igazgatóság Fejér megyei 

A felszín alatti vizek állapota szempontjából történő 

besorolásáról szóló 7/2005.(III.01.) KvVM rendelet-

melléklete szerint a vizsgált település érzékeny terüle-
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szakaszmérnöksége ten fekszik. 

A Szabályozási terven és a HÉSZ Vízvédelem fejezeté-

ben szerepeltetni kell az alábbi előírásokat: 

1. 72/1996. (V.22.) Kormány Rendelet vízgazdál-

kodással kapcsolatos helyi önkormányzati ható-

sági hatáskörök- III. 24.§. c; pont 

2. Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tör-

vény 28.§. 1 pont (vízjogi engedélyezés) 

3. A vízbázisok és az ivóvízellátást szolgáló vízi 

létesítmények védelméről szóló 

123/1997.(VII.18.) Korm. Rendelet 

4. A felszíni alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII.21.) Korm. Rendelet 

HÉSZ szövegének javítása:  

1. 23.§. (10) bekezdésben az egyedi szennyvíz-

tisztító berendezés létesítéséhez Közép – Du-

nántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Vízügyi felügyelőség szakhatósági hozzájá-

rulását kell beszerezni 

2. 23.§. (10) bekezdésben a közcsatornába bocsá-

tott szennyvíz minősége feleljen meg a 

28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet mellékleté-

ben megállapított határértékeknek. 

3. 21.§. (3) Felszíni vízelvzetés: „a” pontban javí-

tandó a vízfolyás elnevezése, mely helyesen: 

Vereb-pázmándi (Bágyom) vízfolyás 

4. 21.§. (3) Felszíni vízelvzetés: „d” pont kiegé-

szítendő azzal, hogy amennyiben az olajfogó 

műtárgy után a csapadékvíz befogadója köz-

üzemi csatornahálózat, úgy az olajfogó műtárgy 

vízjogi létesítési engedélyét be kell szerezni 

Alátámasztó munkarészek javítása: 

Víz és talajvíz védelem fejezetben: (2) bekezdésből 

törlendő a 9/2002. (III.22.)KöM-KöViM rendelet hi-

vatkozása, mivel azt hatályon kívül helyezte a 

28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet, továbbá kiegészí-

tendő A felszíni vizek védelmére vonatkozó 220/2004. 

 

A javaslatokat beépítettük a HÉSZ szövegébe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A javaslatokat beépítettük a HÉSZ szövegébe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alátámasztó munkarészek szövegét javítottuk. 
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(VII.21.) kormány Rendelettel. 

Közműellátás, közműfejlesztési elhatározások: 

a 600 m3/ d kapacitású szennyvíztisztító megnevezés 

javítandó gárdonyi szennyvíztisztító telepre. 

Hiányolja  a vízi-közműveket tartalmazó tervlapokat. 

 

 

Az alátámasztó munkarészek szövegét javítottuk. 

7. Állami Erdészeti Szolgálat 

Budapesti Igazgatósága 

Kéri az alábbi földrészletek erdőként való feltüntetését 

a tervlapokon: 0222, 0274/2, 0292, 0215/13, 0184/2, 

0180, 1169, 1171, 1159, 1160, 0316/51, 0332/5, 0225, 

074/3, 074/4, 0208/2. 

 

 

 

A községhatárban lévő erdők (kivéve a 0319) védelmi 

rendeltetésűek, kéri ezek javítását. 

A 0222, 0274/2, 0184/2, 0180, 1171, 1159, 0316/51, 

0332/5, 0225, 074/3, 074/4, 0208/2 hrsz-ú telkek erdő 

övezeti besorolásba tartoznak. A többi ingatlan vonat-

kozásában – az 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv.) 

30.§. (1) (2) bekezdésére alapozva - a földhivatali 

nyilvántartások alapján a telkek, a művelési ágnak 

megfelelő besorolást kaptak. 

A nem megfelelő véderdő övezeti besorolást javítjuk 

a tervlapokon. 

 

8. Fejér Megyei Közlekedési 

Felügyelet 

A Településszerkezeti terv leírásában a 3.3 pontban az 

út hierarchia a következő:  

- gyorsforgalmi út: M7 autópálya 

- országos közút:8117. jelű közút (Deák F. u., Fő u…. ) 

Szükségesnek tartja az új utak mintakeresztszelvényeit. 

HÉSZ 19.§.(2) bekezdésében elírás van:”Baracska”. 

A 8117. jelű közút szabályozási szélessége külterületen 

OTÉK 26.§. (2) bek. szerint 30 m kell legyen. 

A település északi részén a 8117.jelű közút melletti 

tervezett lakóterületre az alábbi rendelkezéseket kéri a 

HÉSZ-be beépíteni: a 8117.jelű közút szabályozási 

szélessége 30 m, védőtávolsága a tengelytől mért 50 m, 

a 8117.jelű közútra közvetlen telekosztás  nem alakítha-

tó ki. 

Kérik a HÉSZ-ben szabályozási terv készítésének elő-

írását az M7 autópálya mentén tervezett Gksz területre. 

Az alátámasztó munkarészek szövegét javítottuk. 

 

 

 

Csatoljuk a tervezett mintakeresztszelvényeket. 

Javítottuk az elírást. 

Az OTÉK 26.§. (2) bek. szerinti előírás az újonnan 

tervezett utakra vonatkozik. 

Az 50 méteres védőtávolságot a terv tartalmazza. 

A Szabályozási terv tartalmazza a tervezett telekosz-

tást. 

 

 

 

A javaslatot beépítettük a HÉSZ szövegébe. 

 

9. Magyar Közút Állami 

Közútkezelő 

A szakágra vonatkozó jogszabályokra hívja fel a fi-

gyelmet. 

 

 

 

Kéri a HÉSZ 7.§(2) f; pont kiegészítését a település 

A véleményező által megfogalmazott észrevételekkel 

egyetértünk, azok betartása többnyire jogszabályban 

foglalt általános érvényű kötelezettség, melyeknek a 

Rendezési Terv megfelel. 

 

Javítjuk. 
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északi részén a 8117. jelű közút bal oldalán tervezett 

Gksz övezettel is. 

 

Nem tartja elegendőnek a 6 méteres hátsókert távolsá-

got a zaj , rezgés és levegőtisztaság védelem alapján. 

 

 

 

Javítottuk az alábbiak szerint: A belterület északi 

részén a 8117. jelű közút bal oldalán tervezett telkek 

hátsókertjében a közút tengelyétől számított 50 méte-

res védősáv nem beépíthető. 

10. Központi Közlekedési 

felügyelet 

Kéri a HÉSZ 9.§ (1) b; pont kiegészítését az alábbiak 

szerint: 

„Az elhelyezendő építmények által elfoglalt terület….. 

a 7,5 m-t nem haladhatja meg – figyelemmel a 18.§. (3) 

bekezdésben megfogalmazott – országos közút védőtá-

volsága miatti korlátozásokra.” 

 

Felhívja a figyelmet a HÉSZ 19.§. (2) bekezdésében 

tévesen szereplő Baracska település nevére. 

Javítjuk. 

 

 

 

 

 

 

Javítjuk. 

 

 

11. Székesfehérvár Megyei 

Jogú Város Hivatásos Ön-

kormányzati Tűzoltóság 

Hozzájárul a rendezési tervhez. -  

12. Fejér megyei Katasztró-

favédelmi Igazgatóság 

A terv ellen kifogást nem emel. -  

13. Magyar Geológiai Szol-

gálat Közép – dunántúli 

Területi Hivatal 

A terv ellen kifogást nem emel. -  

14. ÁNTSZ Gárdonyi Kiren-

deltsége 

A terv ellen kifogást nem emel. -  

15. Nemzeti Hírközlési ható-

ság 

A tervvel kapcsolatban érdemi észrevétele nincs, hozzá-

járul. 

-  

16. E-ON, Észak –dunántúli 

Áramszolgáltató Rt. 

A tervvel kapcsolatban érdemi észrevétele nincs. -  

17. Vereb Község Polgármes-

teri Hivatala 

A terv ellen kifogást nem emel. -  

 

Beniczky Péter 

Felelős tervező 

Okleveles építész mérnök, Területrendezési Vezető Tervező 
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Székesfehérvár, 2006. augustus 07. 

 

 


