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Melléklet: átnézeti tervlap
TÁJÉKOZTATÓ
Nyírgelse Község Önkormányzata a NIF Zrt. beruházásában megvalósuló 471 sz.
főútfelújítása és nyomvonal korrekciója érdekében településrendezési eszközeinekmódosítását
határozta el23/2016. (V.3.) határozatában.
Az egyeztetési eljárást a 314/2012. (XII. 8.) Korm. rend. 32. § (3) bekezdése értelmében
teljes eljárásban folytatjuk le.
A felülvizsgálat során tervezett módosítások, a módosítások célja és várható hatása:
A módosítás során a településrendezési eszközeink módosítására van szükség annak
érdekében, hogy a tervezett főút nyomvonalának korrekciója és hozzá kapcsolódó
létesítmények teljes építési területét közúti közlekedési és közmű területfelhasználásba majd
övezetbe soroljuk.
A 471 sz. főút tervezési szakaszán a műszaki állapotot tekintve jelenleg nem felel meg a
műszaki előírásokban meghatározott követelményeknek. A felújítás hatására a meglévő
útburkolatok főként külterületi szakaszokon megfelelő szélességű lesz, megújul a meglévő
burkolat. A forgalom áramlását tekintve gyorsabb lefolyású lesz a módosuló nyomvonal
vezetés miatt, több lesz az előzésre alkalmas szakasz, csökken a fokozottan balesetveszélyes
útszakasz, s ezzelegyütt csökken a személyi sérüléssel járó balesetek száma.
A tervezett beruházás a 471.sz. közút 31+784 - 73+026 kmsz. közötti szakaszát érinti. A
tervezéssel érintett útszakasz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében, azon belül is Nyírmihálydi,
Nyírgelse, Nyírbogát, Nyírbátor, Nyírcsászári, Nyírderzs, Hodász, Nyírmeggyes és
Mátészalka települések közigazgatási területén helyezkedik el, azok kül-és belterületét
egyaránt érintve (kivéve Hodász és Nyírderzs, ott csak a külterület érintett).
A 471. útszakasz korszerűsítését a meglévő nyomvonal mentén fogják végrehajtani, attól
,,nagyobb” eltérés (max. 170 m) csak két rövid szakaszon az ívkorrekcióknál lesz. A meglévő
burkolat szélesítése miatt az egész érintett útszakasz mentén lesz idegen terület igénybevétel,
ami a meglévő útterülettől számított 2-2 m széles sáv kisajátítását jelenti az út mindkét
oldalán. Az idegen terület igénybevétel kb. 170 000 m2, ezek nagy része művelés alatt álló
terület.
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