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Köszönettel megkaptuk interneten keresztül munkatársamnak küldött levelét,
melyben tájékoztatott arról, hogya Nemzeti Közlekedési Hatóság a KKK véleményét
is kéri csatolni az országos utak tervezett fejlesztésével kapcsolatban olyan
települések településrendezési tev~inek véleményezéséhez, amelyek esetében
korábban ilyen tárgyban már történt egyeztetés az Útgazdálkodási és koordinációs
Igazgatósággal.

Levelére válaszolva tájékoztatom, hogy intézményünk alapító okirata szerint a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ jogutódja az Útgazdálkodási és
Koordinációs Igazgatóságnak, így mir,den olyan nyilatkozat, amelyet 2007. január 1.
elott az Igazgatóság tett az országos közutak fejlesztése tárgyában az Ön által
készített közlekedési munkarészek egyeztetése során, továbbra is érvényben van.

Jelen levelem alapján tehát ezen települések rendezési terveit újabb egyeztetésre a
KKK-ban bemutatni nem kell, a korábban kiadott egyeztetési jegyzokönyvekben
rögzített nyilatkozatunk tekintendo irányadónak.

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Budapest, 2008. február 5.
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Az elmúlt idöszakban több alkalommal történt egyeztetés a Magyar Közút Kht. Veszprém Megyei Területi

Igazgatóságán (illetve annak jogelödjénél) az Önök által készítendö településrendezési tervekkel kapcsolatban,
melynek során bemutatásra került a készülö rendezési terv, illetve annak közlekedési munkarésze is.

Bár a megbeszélések során megismerhettük a rendezési terv Társaságunkat érintö elöírásait (pl.

szabványosítások a keresztmetszeti kialakításban, tervezett helybiztosítások a település kül- és belterületén stb),

fontosnak tartottuk megjegyezni azt, hogya késöbbiekben, a terv végrehajtása során is történjen megkeresés

minden olyan esetben, amikor az általunk kezelt országos közút valamilyen érintettsége felmerül. A

jegyzökönyvben felvett alábbi pont is erre utal:

"A KHT kezelésében lévö közutak területét érintö új útcsatlakozásokat, parkolóhelyeket, közmu és kerékpárút

nyomvonalakat a Forgaiomszabályozási és Közútkezelöi Osztáilyal egyeztetni kell."

Ezek szerint tehát a Magyar Közút Kht. Veszprém Megyei Területi Igazgatósága egyetért a felvett

jegyzökönyvekben szereplö települések bemutatott rendezési terveiben alkalmazott javaslatokkal,

megoldásokkal, helybiztosításokkal, így a rendezési terv készítöi számára további egyeztetési kötelezettséget

nem ír elö. A jövöbeni közlekedési létesítmények számára helybiztosítással fenntartott területeket érintö

engedélyezési, vagy kiviteli tervek készítése során azonban az Igazgatóságunkkal kapcsolatos fenti esetekben

egyeztetni kell.

Veszprém, 2008. július 28.
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