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kérdésével megfeleloen. Megjegyezte, hogy nem viszik el innen ezt a földter ületet , a lakosok
ugyanúgy használják majd. Ezek a területek nem forgalomképesek , nem gondolja senki, hogy
ezt a területet bárki eladná a szomszédnak, vagy a másik utcában lévo lakosnak, hiszen nincs rá
lehetoség.
18 :35: Egy úr a fia nevében arról táj ékoztatott , hogy bár nem mondott le a telekr észr ol , a
megosztást mégis bejegyezték a tulajdoni lapon. A tanácsnok elmondta, hogy a tulajdoni lapon
egyetlen megosztás sem történt a tulajdonos beleegyezése nélkül. Az önkrományzat
könnyítésként készített minden ingatlandulajdonosnak egy vázr ajzot , amin azt tüntették fel,
hogy mirol is tárgyalnak, mennyi az a terület, melyre szükség van a szabályozáshoz az adott
ingatlan elott. Ez viszont nem lett átvezetve a tulajdoni lapra, így ezt láthatta az érintett.
18 :25: M i k ó D án i el elmondta, hogy nem fenyegetésnek szánja, de senkinek nincs joga a
felnövekvo nemzedék kör nyezetét ilyen magatartással tönkre tenni. Jelenleg 21 olyan
ingatlantulajdonos van, akivel nem tudtak megállapodásra jutni, de elindult egy más jellegu
folyamat, melyrol hétfon döntött a közgyulés. A helyhatóság döntött arról, hogy elkezdik a
kisajátítást . Erre azért van szükség, mert van olyan utca, ahol a tulajdonosok 67 % -a
hozzájárult a csator na építéséhez, lemondott a ter ületr ol. A többség nem járul hozzá, viszont
szeretné, az útfelújítást . Ez lehetetlen addig, amíg a tervezett fejlesztések el nem készülnek,
hiszen nincs meg az alapja az útr ekonsturkciónak .

18 :15: Mindenki egyet ért azzal, hogy kell a szennyvíz-hálózat , de van három utca, ahol a
tulajdonosok nem hajlandóak lemondani a telkük egy részérol. A tanácsnok arra is adatokat
tudott mondani, hogy mennyi volt a vízfogyasztás az egyes utcákban. Volt olyan hely, ahol
több, mint kétezer köbmétert ért el ez a mennyiség. Arról is vannak adatok, hogy mennyi volt
az elszállított szennyvíz mennyisége – hiszen csak egy szolgáltató végzi – 120 köbméter volt. A
több, mint 1800 köbmétert „maguk alá” engedik, vagy a kertbe locsolják a szomszédok
„örömére”.
18 :10 : Kollégánk Lef l er Györ gy, azt az sms-t olvasta fel vitaindítónak, mely arra hívta fel a
figyelmet, hogy nem fórum kell, hanem megállapodás. M i k ó D án i el tanácsnok azzal kezdte,
hogy igyekeznek minden fórumot megragadni az itt élok tájékoztatásra, hiszen sokan nem
kaptak megfelelo táj ékoztatást , de van olyan is, akiket ellenérdek vezérel, és uszítják az itt
éloket. Ebben a térségben a kerítésen belül hihetetlen fejlodés zajlott le, nagyértéku ingatlanok
épültek, de a kerítésen kívül még ez a fejldoés nem tapasztalható. Ezért kell az utakat , a
vezetékhálózatot , a járdaépítést lehetové tenni. Ez egyoldalúan nem megy. Nem akarnak
senkit semmire rákényszeríteni. Az viszont tény, hogy nem tudnak ígérni semmit. Elindítottak
egy programot , melyet szeretnének befejezni, de van lehetoség az esetleges módosításr a.
Elmondta számtalan helyen, hogy elkezdodik a térség csator názása. Ez nem azért nem valósult
meg, mert nem volt rá pénz, hanem nem voltak megfeleloek az építés feltételei. A ter vezeok
azzal adták vissza, hogy jelöljék ki azokat az utcákat, ahol megvannak az építés feltételei. Így
jártak több utcával, mely nagyon keskeny volt, így megoldást kell keresni.
18 :0 0 : Szép számmal érkeznek az érdeklodok a Kelet-Magyarország által meghirdetett Keletvitár a. Már lehet látni, hogy megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy van-e joga az
Önkor mányzatnak ingyen kisajátítani azokat a telekrészeket, melyekre szükség lenne a
külterület csatornázásához. Többen úgy vélik, hogy ez rablás, mások a haladást szorgalmazva
lemondanának földjükr ol . A területen nagyon keskenyek az utak, így szükségszeru lenne a
telkek „megcsonkítása".
- Sipos Marianna Vita a Kistelekiszolorol
Erjedo vita a Kistelekiszoloben a csatornázásról
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Sz e n n y v í z t is z t í t á s
Szennyvíztisztítás és a tisztítás során
keletkezo hulladékok kezelése

0 hozzászólás van ehhez a témához.

A k k r e d it á l t la b o r a t ó r iu m
Talaj és vízmintavétel. Zaj és
levegotisztaság -védelmi mérések!

Írja meg véleményét!

Mi az Ö n v élem én y e?
Az elso hozzászólás.
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