A Kelet-Balatoni Légtérvédı Egyesület
4. sz. hírlevele (2009. július 4.)
www.kble.eu - kble@balatonalmadi.hu

Fellebbezés! Fellebbezés!
HATÁRIDİ: 2009. JÚLIUS 10.
Megkezdıdött a „második menet”!
Mint ismeretes, Veszprém-Szentkirályszabadja óriásrepülıtér megépítésére az illetékes környezetvédelmi
hatóság elsı fokon nem adott engedélyt!

módon sérti érdekeiket, érzelmeiket, egyéni
fellebbezésükkel is segítsenek az ırült terv
megvalósításának
megakadályozásában!

Korábban ügyfélként be nem jelentkezett,
illetve elutasított személy is nyújthat be
fellebbezést!!

Küzdelmünk még nem ért véget! A határozat ellen a
beruházó off-shore cég fellebbezést nyújtott be!
(Biztos lehet a dolgában… A június 17.-re, a
területileg érdekelt önkormányzatok részvételével,
Veszprém városa általa összehívott megbeszélést a
"...repülıtér
megvalósítását
szolgáló..."
megbeszélésként hirdették.)

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!
MINÉL TÖBB FELLEBBEZÉS
BENYÚJTÁSÁRA VAN SZÜKSÉG!
A HATÓSÁGNAK TUDNIA
KELL, HOGY NEM ENGEDJÜK
MEGVALÓSÍTANI EZT AZ
İRÜLT TERVET!

Ismerve a jelenlegi hazai viszonyokat, a beruházó
kapcsolati rendszerét és módszereit, az elsı fokú –
számunkra örvendetes - határozat nem altatta el
figyelmünket. Annál is inkább nem, mert az elsı fokú
határozat indokló részében foglaltak olyan kiskapukat
rejtenek, amelyeken a beruházó
másodfokon
nyugodtan „besétálhat” rafinált eszközeivel.

Egyesületünk minden segítséget megad
fellebbezésük elkészítésében, illetve
fellebbezésmintát is küldünk.
A honlapunkon – www.kble.eu - szereplı

Erre
figyelemmel
a
Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelıség, mint elsı fokú hatóság határozata
(49624/09) indokló része ellen egyesületünk és több
civil szervezet is fellebbezést nyújtott be. A
rendelkezı részt – a kérelem elutasítását – nem
támadtuk, annak megerısítését kértük.

elérhetıségeinken egyesületünk tagjai készséggel
állnak rendelkezésükre, hogy – tekintettel a
fellebbezési lehetıség szőkös határidejére (2009.
július 10.) – minél elıbb, minél több fellebbezés
jusson el az illetékes hatóság címére. A hatályos
jogszabályok alapján a fellebbezési díj 2.500 Ft + a
tértivény költsége.

További sürgıs feladataink

Reményünk szerint sokan tudjuk vállalni a fellebbezés
költségét.
Kérjük,
fellebbezési
szándékukról
értesítsenek bennünket, hogy a szükséges iratokat
megküldhessük, illetve a követendı eljárásról
részletes tájékoztatást tudjuk adni.

1. FELLEBBEZÉS
Egyesületünk tagsága és eddigi támogatóink
körében, valamint tágabb körben érjük el, hogy
minél többen adjanak be fellebbezést az elsı fokú
hatóságnál az említett határozat indoklása ellen.

Várjuk válaszát a kble@balatonalmadi.hu címre!
2. Segítık jelentkezését is várjuk, akik vállalják
strandjainkon (almádi nagystrand, káptalanfüredi és
budatavai strand bejáratainál) szórólapok terjesztését,
aláírások győjtését!

Kérjük ezért azokat a polgártársainkat, akik
úgy érzik, hogy a tervezett repülıtér
veszélyezteti
egészségüket,
nyugalmukat,
pihenésüket, egzisztenciájukat, vagy egyéb
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Szentkirályszabadja lakosainak
csekély érdeklıdése - javaslat

„Légvárépítés”: a beruházó érthetetlen
optimizmusa - mi lehet a háttérben…?!

Véleményünk szerint Szentkirályszabadja súlyos
környezeti ártalmakat szenvedne a repülıtéri tervek
megvalósulásával, a várható egészségkárosodás
mellett ennek következtében elértéktelenednének és
eladhatatlanná válnának az ingatlanok.

A Veszprém-Szentkirályszabadja óriás-repülıtér
beruházója nem tud, vagy nem akar tudni a repülési
üzletág világszerte drámai mértékő és várhatóan tartós
visszaesésérıl, amely egész más színben tünteti fel a
projekt realitását.
A HVG, a tekintélyes gazdasági hetilap „A
légifuvarozás bukórepülése” írásában (2009.06.23.)
http://hvg.hu/gazdasag/20090623_legiipar_valsag_iat
a_le_bourget/page2.aspx
kifejti, hogy a Nemzetközi Légiszállítási Szövetség
(IATA) adatai alapján csak az idén eddig 38
légitársaság ment csıdbe, s az iparág a globális bukás
határára jutott… A jövıbeli kilátások igencsak
borúsak
még
a
legnagyobb
tıkeerıvel,
felkészültséggel rendelkezı társaságok számára is…

„Országomat egy lóért” ?!
Vajon mi lehet a befektetı szándéka?
Mi lesz az ingatlan sorsa, ha sikerrel járunk, és nem
valósulhat meg a nemzetközi óriás-légikikötı terve?
Visszaveszi-e az állam az olcsón kiárusított ingatlant,
vagy a befektetı kezén marad olcsó pénzért?
Esetleg pont ez volt a cél, és környezetrombolás –
repülıtér - nélkül is megoldható a terület
hasznosítása?
Mi most még elsısorban a környezetkárosítástól
félünk, aggódunk a Balatonért, szőkebb pátriánk
megvédése a fı célunk. De egyre többen vannak, akik
már csak ingatlanspekulációt vélnek az ügy
hátterében.
Vajon mihez asszisztál a befektetıi szándékot
támogató veszprémi és szabadi önkormányzat?

A település „felrázása” érdekében egyesületünk
röpiratok, falragaszok elhelyezését kezdeményezte,
amelyekben tájékoztatjuk a település lakosságát a
tervezett
repülıtér
veszélyeire,
köztük
az
ingatlanértékek
drasztikus
csökkenésére,
az
ingatlanok eladhatatlanságára, az ingatlanokra
esetlegesen felvett hitelekkel kapcsolatosan a várható
drámai fejleményekre…A röpiratok tájékoztatnak
arról is, hogy a terv megakadályozása érdekében
helyi, ügydöntı népszavazás kezdeményezhetı. A
röpiratok az ügyfélként történı bejelentkezésre is
buzdítanak, megadva a szükséges információkat ezzel
kapcsolatosan.
Az
ügydöntı
népszavazás
következményeként a másodfokú környezetvédelmi
hatóságok is látnák a lakosság ellenállását…
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