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LAJOSMIZSE
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA
(Településrendezési eszközök tervezete, megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat)
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárás munkarészei
Partneri egyeztetés példánya
2018. augusztus
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BEVEZETÉS
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 170/2018.(XI.22.) ÖH. számú
határozatával a településrendezési eszközök módosítását kezdeményezte.
A módosítást kiemelt beruházás: az M8 gyorsforgalmi út indokolja.
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.
A 345/2012. (XII.6.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján
Egyes országos közúti közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listájának
1.191. 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) a) bekezdés alapján Eljr. 42. § szerinti tárgyalásos eljárás
szabályai szerint történhet.
Az M8 gyorsforgalmi úttal kapcsolatos módosítás finanszírozója a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt (1134 Budapest váci út 45.)

