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Kesz0lt: Kismaros kdzsegben 2009. januar ll. napjdn megtartottkdzmeghallgatdssal
eg,tbekot'6tt
testiileti tildsdrdl.
Jelenvarmak: Czilik Ede, KondorosiL6szl6, Ldszl6fi Karoly, Mo6r R6bert,TakricsndNagy
Eva kdpviset6k,Poldauf Giboi polgiirmester, dr. Cseri Tibor kdrjegyz6tovfbb6 a kozs6g
lak6i a mell€keltjelenldti iv szerint
PoldaufGdborpoleiifmester:
Kiiszdntdtte a meglelenteket.Mindenki megbotrdnkozottazon, emit a KozepDuna-vtilgyi
Kdrnyezetvddelmi,Term6szetv€delmi6s Viztgyi feliigyelet szeretnevdgrehajtani,azaz az
drintett lakdingatlanokrakorl6toz6jogot szeretnebejegyeztetni. A dolog jelenlegi r{ll*s6ban
eg1'etlehet Gnni, hogy feiemeljtik a hangunkat6s tiltakozunk. Ha ez nem elegend66s m6gis
kereszhilviszik, .akkor hatrirozrunk kell tovibbi ldpesek lehet6seg6r6l.Ir{indjrirt mriLra
jogszabaiyi megfogalnazdsis vitathat6: a korm. rendelet szerrnt ez a kitedesztesarra e
teriiletre vomtkozik ,,amelyetaz drviz levonuldsasordrna viz rendszeresen
elborit". Kismaros
jelleg
eset6bena ,,rendszeres"
nem 611fenn, hiszenaz als6 rdszt osakidSnkdnttinti el a viz.
Most az ellen szere'tn6nk
felemelnia hangunkat,hogy ilyen korletoz6jogot nejegrezzenekbe
az ingatlanok4 hiszen az az ingatlan hasm6lat6! bedpithetdsdgdtis korlitoznd tovhbbi az
ingatlan 6rt6k6t cs0kkenten6.A mdsik h-itninya ennek a bejeryz€snek,hogy amikor jiin az
6n'iz, akkor az Allam nem lesz k<itelesaz fLrvizil.6dekez6sk<iltsegeirdlgondoskodni,azaz
ezek€ta teriileteketazonkormdnyzatnakkell az rirvizt6l megvddenie.
A jelenlegi szakaszbana bejegyzdsi szind6kr6l drtesitett minket a Kozdp-Duna-Vdlgyi
K6ml'ezetvddelmi, Termdszetv€delmids VlziigJ'i feltgyelet, amit 15 napra ki kellett
ftiggeszteoia hirdetdt6blfu. Most fogiuk visszaktilCenia hirdetrndny! ds ehhezmelldkelndnk
egy hatrirozatot,hogy a lakossriggalegyiitt tiltakozunk.
Ett6l ffiggetleniil minden drintett ingatlantulajdonosmagi{t6l is tiltakozhat, hogy min6l tobb
oldalr6l meg legyentiimadvaez a kezdemdnyezds.
A mai kdrrneghallgat6srameghirtam Hdrrach Peter urat, aki nem tudott eljcnni" de a j<iv6
h€tenlevelet fog imi a KdrnyezetvddelmiMinisztemek.Meg szerettemvolna hivni a Kiiz6pDuna-V<ilgyi Kdmyezetvddelmi,Term6szetvddelmi6s Viztigyi feliigyelet kdpviseldjdt Dr.
Kiss Angelik6t - aki szabads6gon
vaa dsnem erhetdel. TovdbbAdriesitettemdr. B6th Jrfurost,
a Dunakanyar Tdbbcdlt Kistersdgi Trirsukis eln0k6t ds kdrtem, hogy a Dunamenti
Mikrotdrsdg szintdn hoz egy tiltakozo hatdrozatot.Trijekoztattamtovrl,bbda kOmydkbeli
6rintett telepul€sekpolgrirmestereit,hogy 6k is tiltakozzanaka bejeglz6 szinddk ellen. M6g a
TVZ egyik riporteret is meghivtam a mai kozmeghallgatisra. Ugy gondolom, hogy
kdriiltekint6en j:irtunk el. hogy mindl nagyobb nyilvrlnossigot adjunlc az iigynek. Miel6tt
6tad*im a sz61 a lakoss6gnak,felolvasom az dltalunk megfoealmazotthakirozatot, amit
termdszetesen
itt 6smost m6gkiegeszlthetiinl vagy itfogalmazhatjuk.
javaslat:
Hatarozati
,,I(ismaros Kdzs€g Onkomiinyzat Kdpvisel6-testiilete tiltakozik a KdzepDunaV0lgyi Kdrnyezetvedelm;Termdszetv€delmi6s Viziigyi Feliigyel6s6gnek,a Duna
foly6 Kismaros kdzigazgat6siter0letdt drintd ingatlanok tra;gyvizimederjellegdnek
feljegyz€sieljdr6saellen.
Felkdri a Felogyeldsdgetaz eijar6s felliiggesztds6re,valamint a KtizepDuna-Vdlgyi
Kdmyezetvedelmids Viziigyi lgazgat6sdgotaz erintett ingatlanok nagyvizi meder
jelleg6nekazonnalifelnlvizsgilatriLra
6skorrigilfs6ra.
Ffuti,rid6:azormal
Felel6s: polgirmester"

K.o@CsaLtamogarnitudonrapo!garrnesterurkezdenreniezeset'
Nern lehet azt sz6 n6lkiil haglni, ha pl. egy tsossutl..uti telek vdgdtdrinti az irviz, akkor az
egdsztelel,rebejegl'ezzek
a korldtozojogot.
Jaicslstvann6:Pontosltanikell, hogl hcl huzodicnez a hatdrvonal.Mi csaka kerekpinrt
rlani ertiietretudjukellogadru.
trrd6viil'r,i Rslazs Ad i" t'J kell ernelni ebben a hatarozatbanhc.s,, ez a ieloids
lak6ingatlanokat
erit.
dr. SoltiJ6zse[:.4 bejegyzds
csakakkorLeriidj<in
megvalositisra,
ha mindentuiajdonossal
a
karteritesrdl
megegyezlek
esa penztletetbehelyeaek.
lr.4ocrRobertkepr4sel<!:
Jo lenne.ha eddig semju',m el az iigy. mcn sok ingatla,non
ba,".ki
lakos:
l. Javaslom, hcg;r a hatiirozatba -,,Kdpvisel6+estiilete ds erintett lakossriga"
szerepeljen
2. Belekellenetbgalmazni,hogyaz eddigtnag1.r'izi
medermaradjonbenne
3. Megfcntclasraa.ia,nl.ia
a kepviselo-testulet.
hogl'rnerjek fbi, hogy egy bejegyzes
sor6n szekben az ingatlanokban milyen ircsikkends l4pne f'ei, 6s ennek
ismeretdbenn€m lenne-eclcs6bbe*.t Ariz rendezds.
KonecsniMiklos: lehet,hogym6r a sziinddkisjogelienes,nert ezeela korldtozdssal
egyitt e
kAt'eritdsr6lis kellett volna rendelkezniuk.
PoldaufGriboroolg6rmester.
c amiketmostj avasaltak,aznkat.a2. szakaszban
kell dnenyesitenilmk:-' rncst el6bb
azt akarjuke16mi,hogyne is vezess6k
be az ingatiannyilvdntarrdsba,
c a terr'enya kartalanitrlsr6l
rendelkezik
nem.
csaka Felugyel6seg
SiposLdszlo:Nenradhatjukvisszaayiznekaz oseinkdLn'iziteriileteir.NenrldLtom,
hogymiert
.rissza
keli a viznek
adai azt, amit mdr elhdditcth$.ktdle. A vddekezdstkell fckozni, a g6takat
ertisiteni6semelnikell. Nem szabadmegengedni,hcgy .,,isszafele
iepjiink.
Pcldeuf G6borpolginnester: a getatcsak akkortudjuk tov6bber6siteni,ha az onkcrmaryzati
tulajdonbakeni!, men csak igy tudunt'.rd pdiyazni.Pdlyrlzatipenz nelki.il nem tudjuk
rnegcsin6lni.M6r 5 drryelezel6ttbek€rtuka tulajdoni lapokates elkezdmka szenezest,de a
KcssuthSzrivetkezetelndkeoiyan magasd:at kert a kisajdtitasdrt,hogy a fol;'amat leiilt.
HrabalaJen6n66s HantcsFrig.ves:1\{irnrir a g6t alatti teriiletrdl legen lernondt'..r"rk.
Kffldnben
is az a tsriiiete a Szakcsoporttuiajdcrnbanvan 6s nem az egyesemberek-kel,
hanem a
Szakcsoporttal
kel! eg1-eztetni.
po!qdrmqster:
PotdauIGdbor
HorvdthOdrinlar mosta Fdldhivatalba
a zsilipmiari,esor1eza
terulet az egyes emberek nrlajdonribanvan. De tdqjiir,k vissza az eddig elhangzott kdt
javaslatonkiWl
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1./Kdpviseki+esttileteds erintett lakossdga
2.1(ker€kpdrut)Natura2OOO.
r6sze(azaza gyepesterulet ajdtszotert6lfblf'el6)
van-em€g m6s, ahatinozathozvan-emdg kiegdszitdjavaslat?
dr. Neder Sarolta:Most egy dllamigazgatisielj6nisr6l van sz6, ez6rtegyenkdntmindenkinek
be kell mennie,vagy levelet kell irnia, vagy dszrev6teltkell tennie a Viziigyi Hatos6gfele,
mert a halArozatjanudr 24-6njogerdre emelkedik.A Kis-Duna rijsdgbanrdszletesenleirtam,
hogy kit kell hiwi.
Poldauf Crdborpqlg8npgter: EgyetertekSaroltdLval,
ds mindenkit biztatok. hogy ti ltakozzon.
De jelen pillanatbanm6g nincs hatirozat, most mdg csak egy kifiiggesztnil van sz6. Abban
rem6nykedem,hogy olyan nagv iesz az e1lenall6s,hogy a hathrozathozataiigei semjut az
iigy.
LiebhardtM{.'rta:Utiina n6ztema dolognak.Amir<il most sz6van, az egy orszdgosprogrames
mdr az 1995-<ts
viz8gyi torvdny is tafialmazza.Ez egy el6remutat6elk6pzelds,mert a globrilis
felmelegeddsmiatt megv6ltozhatnak
a mederviszonyok.
- teriilet lehatirol;is:hol huzodik iLza nyomvonal,amit majd a viz el<inthet (errol
- e*. lrartalmazzaa
k6sziilt ery l6gi felv€tel, amit a domborzatit€rkdpreniLtrelyeztek)
kiftiggesztis,
- A Viziigyeseknem venndkzokon,ha aem egyesdvel,hanemegy beadvriLrmyal
eln6nk,
6s azt tdbben aliirndnk, ldnyegdben vrirjdk is ezeket a beadvdnyokat az
<inkormrinyzatokt6l
€s a lakoss6gt6l.
- pl. a Kossuth fti ingatlanok esetdbenaz is felvet6dott, hogy lehet-e a foldtefllletet
kett6osztani,de akkor meg a OESZ-nek nem felel meg a bedpithet6sdgi% miatt.
Komolyproblemaez.
- vdgezetiiLl
dn a megtiltastnemjavaslom,csakdszrevdtelttegytink a ki{liggeszt€sellen.
Poldauf G6bor polgdrmester:K<iszdncimMdrti, hogy ilyen alaposanutrina n6ztd1.De az5rt
nem kell fejet hajtanunk, a lak6ingatlanokrameg kell akadilyomi, hogy ez a korliitoz6
bejegyzdsfelkeriilj tin.
SiposL6szl6: Jogszabillyal 6rviz ellen v€dekezrrinem lehetl A vddekezdstkell fokozni. Most
milyenjo lenne,ha koriibbanmeg6ptltvolnaa Nagymarosigri,t.
Horvith Od0n: rlgy l6tom, hogr most a sajdt probldm6m tisszecsirszika kdzrissdg
probl6m6j6val. Most amn dolgozunk, hog a kerdkprffi 6s a Duna k6zti
tngatlanhrlajdonosokatprdbdlom meggydmi hogT adi6k el aa ingatlanuk egy rdszet az
tinkorm6nyzatnak,hogy egy megfeleld zsilipet tudjunk ipiteni. Egy megfelel6 zsilippel
sokkalgyorsabbanle tudnafolyri a r.lz. Az egydni6s a k0z0ssdgisorsotdsszekell kotni, mert
csakigy tudunkp6lyrieni,csakcsszefogirssal
tudunkeliire l6pni
Poldauf C6bor polgrirmester:kdrem a kepviseld-testiiltet,hogy az elhangzoft modosito
javaslattalegyiitt fogadjael a hati$ozdtoL
A testiilet meghoztaegyhangu(6:0) hatdrozatdt:
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l/2009.(L 11.)szdmriKIl.
Kismaros K0zsdg Onkorm6nyzat Kdpt'isel6-testiilete es Kismaros Kdzs6g lakoss6ga
tiltakozik a Kdzdp - Duna - V0lgyi Koniyeaetv€tlehni"Temi€$zetv€dehni& Viztigyi
Feiiiryei6segnek,a Duna fidyd Kismaros kcizigazgatrisii€r&ieidt erintd ingatianok mgyvizi
mederjelleg6nekfe[egyzdsi elirintsaellen
Felkdri a Feltgryel6sdget
az el.i4r6sfel{iiggesztdsdre,
valamint felkdri a Kriz6p* Dlma - Vtilgyi
Kdmyezetvddelmi€s VizirgSdrgargo*os6gotazdritfiett inga{anok nag:.vizi n€der je$eggeneh
azonnaliftltilvixgiilatire is komg*16srira.
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Megk6rema lakosokat,hogy irj6.kald a gyiijtOiveket,arnerny.ibentirnogatjek a hatfrozatot.
dr. Ndder Sarolti: a rendeletszerinta nydri gitakat le kell bcntani -- mi lesz a g6ttal?
PoldaufGdborpolgrirmester:ez nemg6t hanemkerekprirut.
A Duna menti gyepesrdszre biztos, hogy felkertil ez a bejegizds, de remdljuk, hogy a
Kossuthfiti lak6ingatlanok$ nem.
Kdsz{indma megjelendst- az iildst bezarom.
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potdLr/crlror
polgrirmester

