Tisztelt Önkormányzat!
Alulírott Csizmadia Zsolt(2065 Mány Deák Ferenc utca 3 alatti lakos)a
Mányi Református Egyházközség főgondnokaként a készülő helyi építési és
településrendezési szabályzattal kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot
teszem: A Mányi Református Egyház tulajdonában álló Béke tét 10. szám
alatti ingatlan a tervezet szerint helyi művi érték védelem alatt lévő
épületek között szerepel. Egyházközségünk nem kíván élni a lehetőséggel
, hogy az épület itt szerepeljen. Az épület olyan műszaki állapotban
van, hogy felújítása gazdaságtalan,értelmetlen. Közösségünk célja , hogy
a helyén új épületet építve hasznosítanánk a területet. A besorolás mind
ezt megakadályozná és olyan költségeket hozna amit nem tudunk
előteremteni. Így kérjük a terület kivételét a helyi művi érték alól.
Köszönettel: Csizmadia Zsolt főgondnok
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Tárgy: Településrendezési tervhez véleményezés
Mány, Önkormányzat
Mány Polgármesteri Hivatal
Tisztelt Önkormányzat, Tisztelt Polgármesteri Hivatal!
A 2022.május havában véleményezésre kiadott “Helyi építési
szabályzat” kapcsán az alábbiakat
javaslom.
1.
Mány-Jánoshegy északnyugati részén kialakításra
kerültek a 1561 és 1554 hrsz.-ekből
apró parcellák. Ezek mérete, szerkezete nem illik bele a
településrendezési tervekbe,
ráadásul a 1554-esek Natura 2000-es védettségű területen
fekszenek, utóbbiak
beépítése komoly akadályokba ütközik. Amennyiben ezek mégis
beépítésre kerülnének,
javaslom, hogy a 1555 sz. út Szomor irányból való
megközelítéséhez állítsák helyre a
Szomor felőli behajtási lehetőséget, amely korábban
rendelkezésére állt a lakosoknak.
2.
A tervezett M100-as Esztergom-Bicske észak-déli
összekötő autóút sajnos szorosan
Jánoshegy mellé került. A korábbi útvonalterv verziókat
Zsámbék és Szomor sikeresen
eltávolíttatta a közelükből, ezzel szemben Mánynak ez nem
sikerült. A közeli, vélhetően
nagyforgalmú út jelentősen rontani fogja az
életkörülményeinket, tekintve a várhatóan
nagy zajterhelésre, levegőszennyzésre és a megnövekedő
forgalomra. Ezen hátrányok
valamelyes ellensúlyozására a következőket javaslom:
a.
Zajvédő fal és zajvédő fasor telepíttetése a
kivitelezővel a belterületi zajterhelés
csökkentésére..
b.
Sebesség csillapító járdaszigetek beépítése a
település két végére, ill. a

buszmegállók közelébe. Hétvégente jelenleg is illegális
gyorsasági
motorversenyre használják a Jánoshegy menti 0164-es közútat és
az autósok
sem mérséklik a sebességet, hanem inkább gyorsítanak,
előzgetnek az egyenes
útszakaszon, nem tartják be az 50km/h-ás sebesség korlátozást.
Ebből már több
halálos baleset is származott. Ezek miatt lenne hasznos a
sebességcsillapító
járdaszigetek megépítése.
c.
Középtávú terv lehetne a 0164-es út mentén kerékpársáv
kialakítása. Jelenleg is
igen sok kerékpáros használja az utat az Esztergomi irány
miatt, viszont
meglehetősen veszélyes körülmények között, a korábban vázolt
sebességű
forgalom miatt.
Köszönettel, dr. Dalia Olivér István
Mány-Jánoshegy 10.
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Tisztelt Alpolgármester Asszony, Tisztelt Önkormányzat!
A Katolikus Egyházközség részéről az alábbiakban
véleményeznénk a HÉSZ tervezetet.
Kiemelném, hogy a HÉSZ egészét nem, csak a katolikus
egyházközség ingatlanjait érintő
részeket vizsgáltuk meg, és csak azokban kívánunk a munkát
elősegítő észrevételeket tenni.
Egyúttal tisztelettel kérjük, hogy a falu ügyeinek kapcsán a
jövőben bátran keressék meg az
egyházközséget, hiszen a faluközösség számos lakosát
képviseli. Ahogy korábban már írásban is
jeleztük, az építési és műszaki ügyekben engem, az egyéb
ügyekben József atyát
(plebanos@many.hu) kellene megkeresni.
Az elmúlt kb. 8 évben én vezettem a Katolikus egyházközség
műszaki tervezéseit és beruházásait
(templomfelújítás, templom előtti tér, plébánia felújítás).
Több évtizedig dolgoztam tervezési és
kivitelezési területen, saját cégemmel is. Jelenleg az
egyházközségben én fogom össze a műszaki
beruházásokat kezelő munkacsoportot, amelynek több komoly
szakmai kompetenciával
rendelkező tagja is van.

Mány legmeghatározóbb településrésze a területi védelem alá is
helyezett faluközpont, amelyhez
műemlék környezetként csatlakozik a katolikus templom és az
egyházi épületek. Talán nem ez a
településrész a legősibb, de itt zajlik a falu életének nagy
része. Itt található az Önkormányzat,
orvosi rendelő, gyógyszertár, posta, stb. Itt jár el mindenki
aki iskolába vagy óvodába megy, itt

van a kereskedelmi egységek jó része, itt a központi
buszmegálló, ide érkezik be minden faluba
látogató. Emiatt ez a terület meghatározza, hogy miként látják
a helyiek a falujukat, és miként
látja Mányt egy ide látogató. Így a faluközpont képe kiemelten
fontos, és érdemes arra, hogy az
építési szabályozás kapcsán jól átgondolt és előre mutató
gondolkodás kísérje.
Úgy látjuk, hogy a tervezett HÉSZ, és a területre kapcsolódóan
vonatkozó Településkép
védelméről szóló rendelet még további átgondolást és
összehangolást igényelne.
Ehhez néhány szempont segítségképen:
1.
Hasznos lenne a Településkép védelméről szóló rendeletet a
HÉSZ-el összehangolni, különös
tekintettel a védett ingatlanok és a védett területre
vonatkozó építési szabályozások és
korlátozások kapcsán. (Pl. a rendelet szöveges és térképes
melléklete is eltérően mutatja a védett
ingatlanokat. A plébánia a térkép szerint helyi védelem alatt
áll, a felsorolás szerint nem.)
2.
Örömmel vettük, hogy korábbi kéréseink alapján a templom és a
plébánia épülete kikerült a helyi
védettség alól. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy az
egyházközség tulajdonában álló régi
iskolaépület és a Leimen ház helyi védelem alatt tartása
számunkra érthetetlen az alábbi okok
miatt:
- Az ingatlanok műemlék környezetben vannak, így eleve
országos védelem alatt állnak. A helyi
egyedi védelem egy plusz korlátozást adna, ráadásul olyan
beépítési előírásokkal, ami ezen
épületekre értelmezhetetlen, de minden építési tevékenységet
megbonyolít.
- Amennyiben egy ingatlan egyszerre áll helyi és országos
védelem alatt, úgy szabályozás
megkerülhető, mert a vonatkozó jogszabályok szerint senki nem
kötelezhető egyetlen

tevékenység kapcsán két különálló hatósági eljárás
lefolytatására. Tehát az építtető az egyik
engedélyezéssel kikerülheti a másikat.
- A Leimen ház építése még csak most fejeződött be - vagy be
sem fejeződött-, ez sincs
összhangban a sok éve történt védelem alá helyezéssel.
Összefoglalva a helyi egyedi védelem ezen ingatlanok esetében
nem ad semmiféle pluszt vagy
lehetőséget, ellenben fölöslegesen bonyolítja az ingatlanok
tulajdonosainak a helyzetét.
3.
A HÉSZ véglegesítéséhez fontos lenne átgondolni, hogy mi az
Önkormányzat célja a falu
központjával, és az új szabályozást annak megfelelően
véglegesíteni, hogy ahhoz kellő
lehetőséget adjon, illetve a fontos értékek védve legyenek.
Mik lehetnek ezek?
A) Pl. a falu központja területi védelem alatt áll, ami sok
építési megkötést tartalmaz. Ez azonban
lehetetlenné teszi, hogy a falu központjában közösségi célú
épület vagy terület épüljön. Ha pl.
lehetőség nyílna egy közpark, vagy egy könyvtár vagy egyéb
hasonló épület építésére, akkor az
sokkal alkalmasabb lehetne, ha az épületet nem oldalsó
telekhatárra kellene építeni, stb.
Amennyiben a HÉSZbe (és a Településképi rendeletbe) bekerülne,
hogy ilyen esetekben az
Önkormányzat ezektől eltérhet, akkor már meg is oldódna ez a
kérdés.
B) A falu belseje területi védelem alatt áll, ugyanakkor olyan
ingatlanok is, amik nem hogy
értéket nem képviselnek, hanem kifejezetten rontják a
faluképet. Ilyen pl. a volt Takarék épülete.
Logikus lenne ilyen esetekben kivételt tenni.
C) A faluközpontban jó néhány ingatlan Önkormányzati
tulajdonban van, azonban azokat az
Önkormányzat nem a saját rendeletei és előírásai szerint
használja. Nagy a szakadék a

jogszabályi szándék és a valóság között. Ezeket mindenképp
hasznos volna egymáshoz
közelíteni. Pl.:
- A Településkép védelméről szóló rendelet szerint (9.§ 1.) a
tulajdonos kötelezettsége a jókarban
tartás és állagmegóvás. A Nitti ház dől össze, pedig védett
területen egyedileg is védett épület. A
Petőfi utca elején lévő épület állapota is kérdéses. A
jelenleg traktorokat tároló ingatlanon is
összedőlt az épület. Az Önkormányzat anyagi forrásai nyilván
korlátozottak, de érdemes lehet a
HÉSZ kapcsán ezen épületek jövőjéről is elgondolkodni. Kérdés,
kellenek-e ezek az ingatlanok a
falunak, vagy nem lehetne-e helyi összefogásból felújítani egy
épületet - pl. falumúzeumnak?
- A Petőfi utca elején közpark lett kialakítva - ez nagyon jó
dolog - de ezt csak a területre
vonatkozó szabályok teljes figyelmen kívül hagyásával tehette
meg az Önkormányzat. Olyan
HÉSZ-re lenne szükség, ami ezeket a közösségi célú
kialakításokat megengedi. (lsd. fentebb.)
- Az Önkormányzat munkagépparkolót, majd konténertelepet
alakított ki egy olyan ingatlanon,
ami helyileg is védett területen áll, és országosan védett
műemlék környezet. Ez kifejezetten
elcsúfítja a faluközpontot és a műemlék templom környezetét,
és szembe megy az Önkormányzat
saját Településkép védelméről szóló rendeletével. Nyilván
ideiglenes megoldásról van szó, de
most átlátszó és ipari jellegű kerítés épült még az ingatlan
elé. Az ilyen esetek alááshatják a helyi
szabályozások komolyságát. Szerencsés lenne ilyenkor az
ideiglenességet kihangsúlyozni, és a
faluközpontot elcsúfító telket legalább a kerítéssel takarni.
Ehhez meg kellene engedni a zárt
kerítést.
Végezetül magánszemélyként fontosnak tartom elmondani, hogy az
Önkormányzat melletti telek
az én tulajdonom. már összedőlő állapotban vettem meg az
épületet. Amikor az az utcán

közlekedőkre veszélyessé vált, lebontottam a falakat a veszély
elhárítása érdekében. Mivel a
faluközpontról van szó, zárt kerítést tettem fel ideiglenesen,
hogy ne csúfítsa el annyira a
központot a sittes telek. Az előző két polgármesternek
felajánlottam a telket önkormányzati
használatra, mindaddig, amíg kezdenék vele valamit,
használatban is volt. Emiatt pl. megoldható
lenne az is, hogy a konténereket és munkagépeket ezen a telken
tárolja az Önkormányzat, itt nem
belátható a kerítés. Ezen felajánlásomat a jövőben is
fenntartom.
Tisztelettel:
Kristek András
+36 30 630 6161
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Tisztelt Polgármester, tisztelt településvezetők!
Először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy be tudjuk
küldeni véleményünket a
tervezett új épÍtési szabályzattal kapcsolatban.
Én jelenleg Mány-Jánoshegy részén lakom családommal, immár 9
éve. Örömmel láttam a
térképeken, hogy tervezik az itteni belterületi rész
bővítését. Amennyiben megoldható, ezt
mindenképpen szeretnénk kérni, és ezzel talán a lakott
területet jelző tábla is kihelyezhető lesz a
településrész szélén, ami segítség lehet a gyorshajtókkal
szemben.
Mint nyilván Önök is tudják, mindennapos probléma ezen az
útszakaszon a gyorshajtás, ami a
járda hiánya miatt különösen veszélyes. A helyi adottságok
miatt érthető, hogy járda kialakítására
nincs lehetőség, viszont talán a gyorshajtókat vissza lehetne
fogni.
Nem tudom, a jelenleg tervezett változtatásokhoz tartoznak-e
az alábbiak, de ha lehet, kérem
ezeket is vegyék figyelembe:
- fontos lenne a területen a sebességet korlátozó eszközök
kialakítása: szigetek, fekvőrendőrök,
figyelmeztető táblák, állandó telepítésű sebességmérő kamera.
Sajnos a sebességkorlátozó tábla
nem elegendő.
- Örömmel vennék az itt lakók, ha mindkét oldani
buszmegállóban lenne beálló rész. Jelenleg ez
csak a Szomor felé tartó oldalon van meg.
- a tervezett M100-as úttal kapcsolatban zajvédő falak
kialakítása
Mégegyszer köszönjük a lehetőséget, és munkájukhoz további sok
sikert kívánok.

Üdvözlettel:
Bedő Hajni
+3670-7730-735
hajni.bedo@gmail.com
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many.hesz@gmail.com
Tisztelt Önkormányzat!
A Mány Község Településrendezési Eszközei
Településszerkezeti Terv
véleményezési dokumentáció
2.4.2. Helyi védelem
Helyi művi értékvédelem alatt lévő épületek, építmények
fejezet 9. pontja a tulajdonomban álló Táncsics utca 30. cím
alatt lévő, 736/1 hrsz. ingatlant
jelöli.
Kérem, hogy az ingatlan ne kerüljön védelem alá, illetve nem
járulok hozzá, hogy helyi védelem
alá kerüljön.
2022. július 01.
Schulz Bertalan
tulajdonos
Mentes a vírusoktól. www.avast.com

Kedves Falutársam!
Elnézést, hogy a határidőn túl küldöm a gondolataimat, remélem
még nem túl késő! Köszönöm
szépen, ha figyelembe veszik, megfontolják.
A patakmenti vizes élőhely védetté nyilvánításának ügyét ezen
a fórumon azért nem terjesztettem
fel, mert gondolom, hogy a Jegyzőasszonynak korábban
benyújtott dokumentumok a témában
magasabb érvényűek, mint ez a magán levél.
Egy másik fontos, védendő értéknek tartom a megmaradt
parasztházakat. Főleg a Szent István
utcában és a Deák utcában, néhány helyen pedig a Táncsicson
lehet szemet gyönyörködtető,
korábbi időket idéző gyönyörű parasztházakat látni.
Én ezeket (legalább a homlokzatot és ha lehet a szerkezetet)
védelem alá venném. Ha jól tudom a
HÉSZ alkalmas erre.
Más településeken a fehér színt is előírják kötelező
házszínként, én ezt is megfontolandónak
tartom.
A magyar parasztházakat hungarikumnak tartom, nagy kincs, hogy
Mányon fellelhető még
néhány ilyen.
Csodálatos lenne, ha helyi védelem vagy HÉSZ által előírt
szabályozás által megmaradhatna ez a
néhány értékes ház, és ezáltal az utca jellege.
Köszönöm szépen a figyelmet, és még inkább, ha megfontolják
ezeket a gondolatokat!
B. S. Márta
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Tisztelt Alpolgármester asszony, tisztelt Önkormányzat!
A Hész 2022 településszerkezeti tervében a 2.4.2. pont 8-as
sorszáma alatt felsorolt 719-es
helyrajziszámú, testvéremmel, Bokodi Sándor Tamással közös
tulajdonban lévő ingatlannal nem kívánunk
a helyi művi értékvédelmi tervben részt venni, ezen
lehetőséggel nem kívánunk élni.
Kérjük ingatlanunk ezen tervből való törlését.
Megértésüket köszönjük & maradunk tisztelettel:
Sommerlad Barbara Zsóka és Bokodi Sándor Tamás
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Kérelem - HÉSZ módosítás
Tisztelt Címzett,
Jelenleg a Mány 044/15 hrsz területen mezőgazdasági üzem
található, használatba vételi
engedéllyel rendelkező terménytárolóval, melynek
gerincmagassága ~12 m. Ezenfelül érvényes
építési engedéllyel technológiai torony, tisztító-szárító
berendezés épült, valamint az építési
engedélyben egy előtároló és silótorony szerepel még.
Kérjük hogy a nevezett területet a helyi építési szabályzat
tervezet 4/1. mellékletének a 10.
pontjában meghatározott KMü/1 (beépítésre szánt különleges
terület - mezőgazdasági üzem)
Övezeti jelű besorolásra módosítsák.
Mivel az említett terménytároló épület 12 méter
gerincmagassággal rendelkezik, kérjük hogy a
"legnagyobb épületmagasság besorolást a 7,5 méterről 12
méterre módosítsák, valamint a
zöldfelület legkisebb mértékét a Gá/1 (általános gazdasági
terület) övezettel azonos mértékűre
(25%) módosítsák.
Alább csatolom a szóbanforgó területről készített légifotót.

Köszönettel:
Fuchs Ferenc
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Értesítő a kerítés nyomvonalának
jóváhagyásáról.jpg; Rajz.jpg
Tisztelt Bálint Istvánné alpolgármester asszony!
Hivatkozva a 2021. június 01. napján kelt M/1556-1/2022
ügyiratszámú hirdetményre, az alábbi
kéréssel, illetve észrevétellel fordulok Önhöz.
Előzményként előadom, hogy Mány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2021. június
30. napján megtartott rendes, nyílt ülésén (Ikt.szám:
M/2761-2/2021.) Pintér Zoltán képviselő úr
a kérésemre előterjesztést nyújtott be. Az előterjesztésben az
szerepelt, hogy a 2065 Mány, Zrínyi
Miklós utca 41. szám (1265 hrsz.) alatti ingatlan
vonatkozásában - amennyiben a korábbi
szabályozási tervet veszik figyelembe - az ingatlanhoz tartozó
közművek a szabályozási vonalon
kívül esnének, így kérelmeztem a szabályozási vonal
módosítását. A módosítás következtében a
szabályozási vonal a közműveket nem érintené, azok nem
kerülnének ki közterületre.
Kérelmemet Ugron Zoltán polgármester úr jóváhagyta és erről
írásban tájékoztatott. Az erről
készült levelet és a hozzá mellékelt rajzot jelen levelem
mellékleteként csatolom Önnek.
Jelen levelemmel azért fordulok a Tisztelt Alpolgármester
Asszonyhoz, mert a Mány Község
honlapján véleményezhető Szabályozási Tervben nem látom
egyértelműen, hogy a korábban
jóváhagyott kérésemnek megfelelően a szabályozási vonal
megváltozott volna.
Ezúton kérem a Tisztelt Alpolgármester Asszonyt, hogy
szíveskedjen erről tájékoztatni, ha pedig
a jelenlegi véleményezhető Szabályozási Tervben még nem került
rögzítésre/ módosításra a
korábbi kérelmem, úgy arra kérném, hogy szíveskedjék azt a
Szabályozási Terv módosításakor
figyelembe venni, jóváhagyott kérelmemet a tervező iroda

részére továbbítani.
Segítő együttműködését előre is köszönöm!
Tisztelettel,
Fuchs József
Kelt.: Mány, 2022. június 27.
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Tisztelt Mány Község Önkormányzata!
Tisztelt Képviselő Testület!
A honlapjukon szereplő 2022-es tervezett Helyi Építési
Szabályzatban az MK1-es beépítésre nem szánt
Mezőgazdasági Kertes Területekre a következő szabályozások
szerepelnek.
Tisztelt Mány Község Önkormányzata!
Tisztelt Képviselő Testület!
A honlapjukon szereplő 2022-es tervezett Helyi Építési
Szabályzatban az MK1-es beépítésre nem szánt
Mezőgazdasági Kertes Területekre a következő szabályozások
szerepelnek.
Ezúton kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy fontolja
meg és lehetőség szerint módosítani
szíveskedjen az MK1-es területre – főként Alsóörs puszta –
vonatkozó előírásokat a következők szerint,
akár MK2-es övezet létrehozásával:
*
a megengedett legnagyobb beépíthetőség: 5 % (OTÉK
szerint)
*
a megengedett legnagyobb beépíthetőség: 5 %, de
legfeljebb 90 m2
Kérelmünket arra alapozzuk, hogy az országos előírások a
beépítésre nem szánt területeken már 5 %-ra
növelték a beépíthetőséget. Jellemzően, ezeken a területeken,
már a 2009-es építési szabályzat
létrehozása előtt is voltak már meglévő épületek (3%-os
beépíthetőséggel), nagyobb alapterülettel
létesítve.
Mivel Mány belterületein már korlátozott a lehetőség építési
telkek vásárlására, a zártkertben élők
vállalva a zártkerti viszontagságokat (közművek részleges
hiánya), szeretnének annyi kedvezményben
részesülni, hogy igény szerint, gazdasági épületeiket csekély
százalékban megnövelhessék, vagy új épület
építése esetén, az országos szabályozás szerinti méretet

követhessék, de legalább, az ahhoz közelítő
nagyságot.
Természetesen, nem az a cél, hogy a zártkeri övezetek teljesen
beépüljenek. A maximum 90 m2-t az
alapján javasoltuk, hogy az Mk-1 es területeken átlagosan
1200-1800 m2 területű telkek találhatóak, így
az 5%-os beépíthetőséggel is 60-90 m2 lehet a gazdasági
épületek mérete.
Megértésüket és szívélyes közreműködésüket előre is köszönjük!
Mány, 2022. június „....”
Ezúton kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy fontolja
meg és lehetőség szerint módosítani
szíveskedjen az MK1-es területre – főként Alsóörs puszta –
vonatkozó előírásokat a következők szerint,
akár MK2-es övezet létrehozásával:
*
a megengedett legnagyobb beépíthetőség: 5 % (OTÉK
szerint)
*
a megengedett legnagyobb beépíthetőség: 5 %, de
legfeljebb 90 m2
Kérelmünket arra alapozzuk, hogy az országos előírások a
beépítésre nem szánt területeken már 5 %-ra
növelték a beépíthetőséget. Jellemzően, ezeken a területeken,
már a 2009-es építési szabályzat
létrehozása előtt is voltak már meglévő épületek (3%-os
beépíthetőséggel), nagyobb alapterülettel
létesítve.
Mivel Mány belterületein már korlátozott a lehetőség építési
telkek vásárlására, a zártkertben élők
vállalva a zártkerti viszontagságokat (közművek részleges
hiánya), szeretnének annyi kedvezményben
részesülni, hogy igény szerint, gazdasági épületeiket csekély
százalékban megnövelhessék, vagy új épület
építése esetén, az országos szabályozás szerinti méretet
követhessék, de legalább, az ahhoz közelítő
nagyságot.
Természetesen, nem az a cél, hogy a zártkeri övezetek teljesen
beépüljenek. A maximum 90 m2-t az
alapján javasoltuk, hogy az Mk-1 es területeken átlagosan
1200-1800 m2 területű telkek találhatóak, így
az 5%-os beépíthetőséggel is 60-90 m2 lehet a gazdasági

épületek mérete.
Megértésüket és szívélyes közreműködésüket előre is köszönjük!
Mány, 2022. június „.28...”
Köszönettel Vojnits István és Vojnits Pál

Tisztelt Önkormányzat!

Alulírott, Pósfai Istvánné (Szül.: Mány, 1941.05.07.) a készülő helyi
építési szabályzattal kapcsolatosan az alábbiakat kívánom előadni.
Mány, belterület 925 helyrajzi szám, résztulajdonosaként:
- A telken áthaladó 22 kV -os távvezeték és annak védőtávolsága
lehetetlenné teszi a terület lakótelekként való használatát több
szomszédos ingatlanban is (Hrsz. 923, 924). A vezeték
áthelyezésének költsége meghaladná az ingatlanok értékét.
Jelenleg a közművek nincsenek továbbvezetve az utcarészben,
nincs szilárd burkolatú út. A terület jobb hasznosítására,
javasolnám megvizsgálni az utca túloldali részéhez hasonlóan a
GKSZ szerinti besorolásának lehetőségét.
Mány, külterület 071/22 tulajdonosaként: ( a helyrajzi szám 071/14
ről 071/22-re változott az autópálya bővítés, kisajátítás miatt.)
- érdeklődnénk a terület gazdasági területté minősítésnek
( Gá, Gksz) lehetőségéről és feltételeiről. Az M100 útépítéssel
kapcsolatosan befektetői érdeklődés mutatkozott, egészen az
útépítés elhalasztásáig.

Köszönettel: Pósfai Istvánné
Kelt: Bicske, 2022.06.30.

Kapcsolattartó: Pósfai István
email: posnet@t-email.hu Telefon: 06 30 9504 581

Tisztelt Önkormányzat!

Alulírott, Pósfai Istvánné (Szül.: Mány, 1941.05.07.) a készülő helyi
építési szabályzattal kapcsolatosan az alábbiakat kívánom előadni.
Mány, külterület 071/22 tulajdonosaként: ( a helyrajzi szám 071/14
ről 071/22-re változott az autópálya bővítés, kisajátítás miatt.)
Nem tartozik jelölés a vonalkázott területhez (lilával bejelölt terület).
Amennyiben védett erdősávot kíván jelölni, nem járulunk hozzá.
Korábban megkezdtük az erdőrész megszüntetéséhez szükséges
feladatok tervezését, de az autópálya építés bizonytalansága miatt
halasztásra került. A kisajátítási iratot ha szükséges el tudom küldeni,
amiben jellegtelen fa fajtákat tüntettek fel. Szeretnénk most már a
saját területünkről mi magunk is rendelkezni a kisajátítás, 22kV-os
vezeték építés stb. után. Várjuk mielőbbi visszajelzésüket.

Tisztelettel: Pósfai Istvánné
Kelt: Bicske, 2022.06.30.
Kapcsolattartó: Pósfai István
email: posnet@t-email.hu Telefon: 06 30 9504 581
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Tisztelt Önkormányzat!
Alulírott, Pósfai Istvánné (Szül.: Mány, 1941.05.07.) a
készülő helyi
építési szabályzattal kapcsolatosan az alábbiakat kívánom
előadni.
Mány, külterület 071/22 tulajdonosaként: ( a helyrajzi szám
071/14 ről
071/22-re változott az autópálya bővítés, kisajátítás miatt.)
Nem tartozik jelölés a vonalkázott területhez (lilával
bejelölt terület).
Amennyiben védett erdősávot kíván jelölni, nem járulunk
hozzá. Korábban megkezdtük az erdőrész megszüntetéséhez
szükséges
feladatok tervezését, de az autópálya építés bizonytalansága
miatt
halasztásra került. A kisajátítási iratot ha szükséges el
tudom küldeni,
amiben jellegtelen fa fajtákat tüntettek fel. Szeretnénk most
már a
saját területünkről mi magunk is rendelkezni a kisajátítás,
22kV-os
vezeték építés stb. után. Várjuk mielőbbi visszajelzésüket.
Tisztelettel: Pósfai Istvánné
Kelt: Bicske, 2022.06.30.
Kapcsolattartó: Pósfai István
email: posnet@t-email.hu Telefon: 06 30 9504 581

