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Tárgy: M85 gyorsforgalmi út nyomvonal településrendezési tervekbe illesztése
Tisztelt Polgármester Úr!
Magyarország Kormányának egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az
eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének
1.193. pontja az M85 gyorsforgalmi út Csorna – Sopron közötti szakaszát nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősíti.
A Kormánya a Magyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1217/2015. (IV.
17.) Korm. határozat 1.a) pontjában felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket Csorna–Sopron–országhatár viszonylatban gyorsforgalmi út
megvalósítása, továbbá a várost észak-nyugati irányban elkerülő út megépítése érdekében.
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a Csorna – Sopron Konzorcium nyerte
el –készíti- (UTIBER Kft. konzorciumvezető) az M85 gyorsforgalmi út Csorna II. – Pereszteg Sopron kelet – Sopron országhatár közötti szakasz 2*2 sávos gyorsforgalmi út (31+550 – ~
94+582 km sz. között), valamint ~4 km hosszú 2*1 sávos 7,50m burkolat szélességű elkerülő út
(Sopron ÉNY-i tehermentesítő) építéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány,
engedélyezési és ahhoz kapcsolódó egyéb szakági tervek készítését, beadását engedélyezésre, az
engedélyezésben való részvételt, amennyiben szükséges a környezetvédelmi engedélyek
módosítását és az ehhez tartozó dokumentációk elkészítését.
A Konzorcium feladata, az önkormányzatok egyetértésével (megrendelésére), a műszaki tervek
alapján, a tervezett gyorsforgalmi út nyomvonal és kapcsolódó létesítményei (pihenőhely,
földutak) településrendezési tervekbe illesztése, a településrendezési eszközök módosítási
dokumentációinak elkészítése.
E feladatot a Konzorcium altervezőjeként, annak megbízására, – önkormányzati egyetértés esetén
- a REGIOPLAN Kft végzi el.
A településrendezési eszközök módosításának előkészítéseként, kérem, a mellékelt, vagy annak
tartalmával lényegileg megegyező határozatot meghozni szíveskedjenek. A nagyon szoros
határidőkre tekintettel, kérem, ha szükséges, szíveskedjenek soron kívüli képviselő-testületi
ülésen tárgyalni a településrendezési eszközök módosításának megindításáról szóló határozatot, s
aláírt, záradékolt határozatukat e-mail-en legkésőbb 2016. június 14-ig a REGIOPLAN Kft-nek
megküldeni (regioplan@regioplan.hu).
Győr, 2016. május 27.
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