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Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az elmúlt időszakban több fórumon is felmerült az M47-es út jövőbeli sorsa, amelyre 

tekintettel, megkeresésünkre a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal részéről az alábbi 

tájékoztatást kaptuk: 

  

„ A Kormány döntése alapján folyamatban vannak a gyorsforgalmi út tervezésével kapcsolatos 

előzetes vizsgálatok, az út teljes hossza tekintetében (Berettyóújfalu – Szeged). Jelenleg döntés-

előkészítő javaslat kidolgozása van folyamatban. 

 

Ennek keretében az a tervezők célja, hogy a szóba jöhető összes variáció vizsgálatának 

eredményeként kiválasztásra kerüljön az a 3 változat, amelyre elkezdődhet majd a környezeti 

vizsgálat, és a környezetvédelmi hatósági eljárás. 

 

A területrendezési terveken ábrázolt nyomvonalak, olyan utak esetében, amelyek nyomvonal 

kijelölésével kapcsolatban korábban semmilyen vizsgálat, terv nem készült, nem tekinthető 

konkrét nyomvonalnak, így a tervezőket sem köti a területrendezési tervben ábrázolt 

vonalvezetés. Erről az Országos területrendezési terv (OTrT) a következőképpen rendelkezik: 

  

„10 § (2) Az 1/1-1/4. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok 

elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó 

települések közigazgatási területét - térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét 

vagy annak 10 km-es körzetét - érintve, az országos szerkezeti terv figyelembevételével, az 

engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges 

korrekciókkal kell megvalósítani.” 

  

Az OTrT folyamatban lévő módosítása az M47 nyomvonalát szövegesen a következőképpen 

tervezi rögzíti: Berettyóújfalu térsége (M4) – Békéscsaba – Hódmezővásárhely – Szeged 

(M43)” 

 

 

Rövid híradás a NIF ZRT. honlapján közzétéve: 

 

https://nif.hu/projektek/2018/06/szeged-debrecen-kozotti-szakasz-2x2-savos-kozuti-

kapcsolat-kialakitasanak-elokeszitese/ 

 

https://nif.hu/projektek/2018/06/szeged-debrecen-kozotti-szakasz-2x2-savos-kozuti-kapcsolat-kialakitasanak-elokeszitese/
https://nif.hu/projektek/2018/06/szeged-debrecen-kozotti-szakasz-2x2-savos-kozuti-kapcsolat-kialakitasanak-elokeszitese/


Mindezeket figyelembe véve kérném a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kijelölt 

nyomvonalak tekintetében véleményüket kidolgozni szíveskedjenek.  

 

A nyomvonalak kialakítása tekintetében együttműködés kezdődött a térség helyi 

önkormányzataival, amelynek célja az, hogy településünk és annak mikrokörnyezete a 

fejlesztés során ne essen távolabb az M47-es úttól, mint attól jelenleg van.  

 

Füzesgyarmat, 2018. október 17. 

 

Bere Károly 

polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2018. (X. 25.) önkormányzati határozata 

A „Berettyóújfalu-Szeged gyorsforgalmi út” tervezett nyomvonalának javaslatáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre bocsátott, ÚT-TESZT 

Mérnöki és Szolgáltató Kft. által készített nyomvonalrajz alapján, az M47-es út lehetséges 

jövőbeli nyomvonalai közül „…” jelűt támogatja és tartja a település számára a 

legelőnyösebbnek. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Békés Megyei Önkormányzati Hivatalt a 

Képviselő-testület által javasolt nyomvonalról. 

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Határidő: azonnal 


