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ELŐTERJESZTÉS 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. október 18-i ülésére 

Tárgy: M8 gyorsforgalmi út partneri egyeztetésének lezárása 
Üsz.: LMKOH/732/16/2018. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
E l ő z m é n y e k :  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 170/2017. (XI.22.) határozatával a 
településrendezési eszközök módosítását kezdeményezte. A módosítást kiemelt beruházás: az M8 
gyorsforgalmi út indokolja. Az M8 gyorsforgalmi úttal kapcsolatos módosítás finanszírozója a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (1134 Budapest Váci út 45.) 

Az M8 gyorsforgalmi út – beleértve a lajosmizsei szakaszt is – az egyes közlekedésfejlesztési 
projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) 
Kormányrendelet 226/2015.(VIII.7.) Kormányrendelettel történő módosításával nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű. 

Az Egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló  345/2012. (XII.6.) Kormányrendelet 1. melléklete 1.180. pontjában szerepel „Az 
M8 gyorsforgalmi út Kecskemét (M5)–Nagykőrös között, valamint M44 Nagykőrös–Békéscsaba 
közötti szakaszainak megvalósítása.” 

Fentiek értelmében a módosítás egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Eljr.) 32. § (6) bekezdés a) pontja alapján Eljr. 42. § szerinti tárgyalásos eljárás 
szabályai szerint történhet. 

E g y e z t e t é s  
Eljr. 42.§-a szerinti tárgyalásos eljárás szabályainak megfelelően a véleményezésre bocsátható 
munkarészek (Építészműhely Kft, felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet) elkészültek. A 
véleményezésre bocsátható munkarészekkel az Eljr.29/A § és Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (III.10.) önkormányzati 
rendelete alapján a partneri egyeztetés megtörtént. A partneri egyeztetés az előterjesztés mellékletét 
képező jegyzőkönyv szerint lezárható. 

A fenti elvek szerint készült az előterjesztett határozat-tervezet, javasolom, hogy a T. Képviselő-
testület a határozat-tervezetben foglaltak szerint döntsön. 

Lajosmizse, 2018. október 12.         
           

  Basky András 
          polgármester s.k. 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 
 
…/2018. (…) ÖH 
M8 gyorsforgalmi út partneri egyeztetésének lezárása 

 
 

Határozat 
 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a 
továbbiakban: Kormányrendelet) 42. § (1) bekezdése alapján elfogadja Lajosmizse 
településrendezési eszközeinek 170/2017. (I.22.) határozattal indított módosítása partneri 
egyeztetését. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert jelen határozat 
közzétételét követően a Kormányrendelet 42. § (2) bekezdés szerinti végső állami főépítészi 
szakmai vélemény megkérésére és azt követően a jóváhagyás előterjesztésére. 
 
Felelős: Képviselő-testület, ill. jegyző 
Határidő: 2018. október 18. 
 
 
Lajosmizse, 2018. október 12. 

 
 
 Basky András sk. 
   polgármester 
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1. melléklet 
 

 


