
Előterjesztés 
 

Az M1 autópálya 47+992 km szelvényében megvalósítandó 
csomópontról 

1. előterjesztés száma: 47/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: dr. Hatos Ágnes 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet - határozati javaslat 
 2. melléklet -MK NZrt. levele 
 3. melléklet - helyszínrajz 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság kérelemmel fordult 
Önkormányzatunkhoz a hatályos helyi építési szabályzat módosítása tárgyában. 

A kérelemben tájékoztattak arról, hogy a Nemzeti fejlesztési Minisztérium utasítása alapján az M1 
autópálya 47+992 km szelvényében külön szintű csomópont megvalósítására vonatkozó 
közbeszerzési eljárást megindították. 

A Magyar Közút Zrt. a csomópont kialakításának előkészítése során tisztázta, hogy a jelenleg hatályos 
helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben szereplő csomóponti kialakítás eltér a tervezett 
csomópont geometriai kialakításától, így szükségessé vált a HÉSZ és a SZT mihamarabbi módosítása. 

Tekintettel arra, hogy a csomópont kiépítésének igénye már több éve Önkormányzatunknál is 
felmerült, így a fentiek alapján városunk fejlődését nagy mértékben meghatározó fejlesztést 
támogatnunk szükséges, így javaslom, hogy az ügyet kiemelt ügyként kezeljük, valamint a területet 
nyilvánítsa a Tisztelt Képviselő-testület fejlesztési területté. 

 

Bicske, 2018. február 8. 

 

 

 Pálffy Károly 
 polgármester 



1. melléklet a 47/2017. számú előterjesztéshez 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tárgy: az M1 autópálya 47+992 km szelvényében megvalósítandó csomópontról 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az M1 autópálya 47+992 km szelvényében 
külön szintű csomópont megvalósítása érdekében 

1. a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kérelmében foglaltaknak helyt ad, 
2. az M1 autópálya 47+992 km szelvényében külön szintű csomópont megvalósítását kiemelt 

jelentőségű önkormányzati célként kezeli, 
3. a csomópont építéssel érintett területet fejlesztési területté nyilvánítja, 
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a csomópont megépítéséhez szükséges helyi építési 

szabályzat módosítás, szabályozási terv-módosítás és azok alátámasztó munkarészei 
mihamarabbi elkészítése érdekében szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat, 
kötelezettségvállalásokat megtegye, a kérelmezővel a költségviselésről a tárgyalásokat 
lefolytassa, 

5. a településrendezési eszközök módosítására keretjelleggel a 2018. évi költségvetésben a 
tartalék sor terhére 5.000.000,- forintot biztosít. 

 
Határidő:  2018. június 1. 
Felelős:  polgármester 
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