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Felsőörsi HÍRMONDÓ
Kiadja : Felsőörsért Közalapítvány. Szerkeszti a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. Lap szerkesztő: Plell Olga közösségszervező. 

Tördelés: Hordós Csaba, Faber Stúdió. Nyomdai kivitelezés: Veszprémi Nyomda Zrt. 8200 Veszprém, Őrház u. 38. 
Készült 500 példányban. Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők. 

Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a Polgármesteri Hivatalban. Hirdetési díjak : 5 szó + elérhetőség 200.- Ft, 6 x 9 cm-es terjedelem 1000.- Ft. 
Lapzárta: minden hó 20-án.

www.felsoors.hu
Böngéssze Ön is honlapunkat!

JOGOSÍTVÁNY 
türelmes oktatással korrekt áron. 
Tel: 30/644-5794 – Szőllős Zsolt – www.jogsim.uw.hu

Reptér???
Nyílt levél reptér ügyében 

Felsőörs Jegyzőjéhez 

Tisztelt Jegyző Úr!

A tervezett szentkirályszabadjai reptér létesítése ügyében for-
dulunk Önhöz.
Bizonyára a legtöbb felsőörsi polgár értesült arról, hogy 2010-
ben, Szentkirályszabadján  nemzetközi kereskedelmi repülőte-
ret szeretne működésbe helyezni egy offshore befektetési
társaság. 
A tervezett szentkirályszabadjai reptér kifutópályájának legkö-
zelebbi pontja a falunktól mintegy 4 km-re van, a fel- és leszálló
légifolyosók a legközelebbi ponton mintegy 2 km-re közelítik
meg Felsőörsöt, ráadásul É-i, ÉNY-i szélirány (amely uralkodó
a térségben) esetén a légszennyezés és a zaj a reptér valamint a
légifolyosók felől is Felsőörs felé terjednek majd.
Számosan  – térségbeli lakosok és országos egyesületek  – kép-
telenségnek tartják ezt a „vállalkozást”. 
Sólyom László, köztársaságunk elnöke is egyet nem értésének
adott hangot.

Az alábbiakból kiderül, hogy miért.
Mindannyiunknak, akik itt élünk, át kell gondolnunk, milyen
ökológiai és gazdasági következményei lesznek a működő re-
pülőtérnek és érdemes közelebbről megismerni milyen érdekek
állnak a környék életfeltételeinek lepusztítását célzó terv mö-
gött.

A környék lakóit érintő következmények
Az első következmény a környék lakosait közvetlenül, lét-
feltételeiben támadja meg. 
(A tiszta levegő, az alvás, a csend létfeltétel – ezt veszik el)

A következmények elsősorban a környék lakosságának egészsé-
gét érintik, de számolni kell az ökológiai és a gazdasági károk-
kal is. 
A tervezett 50 dB feletti átlagzaj terhelésű sáv Siófoknál kez-
dődne és a Balaton teljes keleti medencéjén áthúzódva Almádi
(Felsőörs) térségét érintené a legerősebben, ahol a repülőgépek
dübörgésekor akár 75 dB zaj is mérhető majd.
A jogszabályban maximált zajterhelés határértéke 65 dB a nap-
pali időszakra vonatkozóan, lakott területen, repülőtér men-
tén.
Egy, a zajnövekedés emberekre gyakorolt hatásairól szóló ta-
nulmány szerint nem az utcai forgalom, az autók zaja okoz fel-
dolgozhatatlan problémát az emberi szervezetnek, hanem a
viszonylagos csöndbe belehasító, impulzusszerű erős zajhatá-
sok. (Ezt igazolhatja minden kisgyermekes szülő. Amikor Fel-
ső örs felett elhalad egy-egy helikopter, akkor a 2–3 éves kis-
gyermekek fedél alá menekülnek – érzékenységtől függően –,
akár pánikszerű állapotba kerülve.) 

Kedves Örsi Feleim!

Majd’ 800 éve már, hogy „isa pur és homu vogymuk”. Letekintünk az égből kedves hajlékunkra és látiuk palotánk helyén mindenféle
elhullatott jószágok maradékai levének és látiuk midőn emberek jövének tucattal és még egynéhányan és mindezeket szorgos mun-
kával összeszedének. Az kaucsukfából való kereket vevének kedves patakunk medréből és legörgeték hogy szekérre rakassék. Az másék
szekér maradványinak szerét is fölszedék, hogy az is fölrakassék majd  elszállíttassék. Sok haszontalan dolgot összeszedének, melyek
rútságául valának kedves palotánk tájának. 
Ezért aztán kedves feleim, most, hogy látám szorgoskodástokat mellyel az haszontalan dolgoktól megszabadítátok néhai birtokun-
kat hálával tartozunk tinéktek. Bárha láthatnánk az palotánkat régi fényében újra ragyogni! Buzgólkodjatok hát, hogy tovább szé-
püljön hajléktok tája! 
Kelt, Krisztus Urunk születését követő két évezred után kilenc évvel, Szent Iván havában Szent László királyunk napján Őrsi Miske
ispán szellemében. 

Valahogy így írná annak a helynek a tulajdonosa, – néhai Őrsi
Miske ispán a prépostági róm. kat. templom és egy valaha álló pa-
lota alapítója – aki odaföntről 2009. június 27-én lenézve több

mint egy tucat lelkes felsőörsit láthatott volna szemétszedés közben a róla el-
nevezett hely, a Miske-tető környékén szorgoskodni. A feladat nem volt
könnyű, az idő párás, az aljnövényzet buja, a terep sokhelyütt nehéz: sáros
és meredek. A kellő elszántság azonban megvolt. Ennek köszönhetően
egy már-már teljesen elrohadt Trabanttól, gumiabroncsoktól és rengeteg
zsák szeméttől szabadítottuk meg a környéket. Erre a napra ugyanis azt
a célt tűztük ki, hogy a résztvevőkkel megtisztítjuk a mindenki által ked-
velt és ezért gyakorta látogatott Miske-tetőt és szűkebb környékét a sze-
méttől.
Bízunk abban, hogy a következő megmozdulásunkra is szép szám-
mal csatlakoznak a környezetükért tenni vágyó helyiek!

A szervezők nevében: 
Szabó Balázs
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R E N D E Z V É N Y E K
Augusztus

08. 15.(szo) Polgárőrnap Polgárőrök köszöntése Önkormányzat

08. 20.(cs) Szent István és kenyérünnep Állami Ünnep és Felsőörs Ifjú Polgárainak köszöntése Önk. És NÖFE

08.29. (szo) A Magyar Fotográfia Napja kiállítás Honismereti Kör

Szeptember

09. 12.(szo) Őszi játszóház kirándulás Könyvtár

09.19. (szo) Betakarítás ünnepe Kulturális és gasztronómia programok NŐFE

09. 26.(szo) Őszköszöntő Falupiknik Önkormányzat

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

(folytatás a köv. oldalon)
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Rendőrségi hírek
Nyáron is figyeljünk!

Avagyonelleni bűncselekmények közül néhány
olyanra szeretném felhívni a figyelmet, amely
nyáron többször fordul elő. 

Elsőként az úgynevezett „trükkös lopás”-ra. Ezek el-
sődleges, de nem kizárólagos célpontjai az idős sze-
mélyek. Az elkövetők a korral járó gyanútlanságot, a
megfigyelőképesség csökkenését, a bezárt életmóddal
járó tájékozatlanságot használják ki. Az elkövetők ál-
talában nem egyedül dolgoznak, akár az ország másik
végéből ideautózó 2-3 fős társaság járja az utcákat, egy
társuk pedig az autóban várakozik, hogy gyorsan el-
tűnhessenek. Céljuk, hogy mindenképpen bejussanak
a lakásba, és amíg az egyik beszélget a lakóval, elte-
relve annak figyelmét, addig a másik végig kutatja a la-
kást, és megtakarított pénzt, ékszereket, könnyen
pénzzé tehető értékeket keres. Jól ismerik azokat a he-
lyeket, ahova az emberek leggyakrabban rejtik el ér-
tékeiket, villámgyorsan tudnak „dolgozni”. Nem
jellemző, hogy erőszakot alkalmaznának, mert hatá-
rozott, meggyőző fellépéssel is elérik céljukat.
Óvatosnak kell lenni a „házalók”-kal is, mert az a te-
vékenység is alkalmas a terepszemlére. A házalóktól
történő vásárlás legnagyobb veszélye az, hogy amikor
az ágyneműt, ékszert, műszaki cikket vagy bármilyen
más több ezer forintos árút kifizeti a vevő, a megta-
karított pénzét veszi elő, ezzel felfedi a rejtekhelyet és
lehetőséget ad a lopásra. 
A nyár egyik jellegzetes bűncselekménye a besurranás.
A tolvaj kihasználja az alkalmat, a nyitott ajtón, abla-
kokon át jut be a házba, nyaralóba, és a szem előtt ha-
gyott kisméretű értékeket, pénztárcát, esetleg táskát
veszi magához. A káron túl nem kis bosszúságot okoz -
va az éppen nyaraló vendégeknek. Ez az alkalomsze-
rűség jellemző a strandi lopásokra és a gépkocsi
feltörésekre is. A szem előtt, felügyelet nélkül hagyott
értékesebb tárgyak szinte mágnesként vonzzák a bűn -
elkövetőket.
Ha már megtörtént a bűncselekmény, legfontosabb,
hogy azonnal értesítsék a rendőrséget! Minél frissebb
az információ, annál többet ér, annál könnyebb az el-
követők mozgását követni, és az ellopott értékek nyo-
mára bukkanni. 
Külön felhívom a figyelmet arra, hogy a szélsőséges
időjárás változásokhoz, a nagy meleghez az ember
szervezete nehezen tud alkalmazkodni. A reflexek las-
sulnak, a figyelem lankad! Ez nemcsak a közlekedés-
ben okozhat problémát, hanem az utcán sétáló,
gyalogló emberek is hamarabb lehetnek rosszul. Ezért
elsősorban az idősebbeket, a betegeket kérem, hogy
amennyiben lehetséges csak akkor menjenek ki a ház-
ból, lakásból, ha feltétlen szükséges, és napi teendői-
ket ne a legmelegebb déli órákra időzítsék.

Stanka Mária r. szds.

A tanulmány kimutatja, hogy már 5 dB átlagzaj-növekedés je-
lentős hatással van a gyermekek számos képességére: memória,
koncentráció, problémamegoldás stb. Az a feltételezés, hogy a
zajt meg lehet szokni, a szakirodalom szerint teljességgel hely-
telen. A zaj által okozott élettani károsodások várhatóan hosz-
szabb idő után észlelhetők, akkor, amikor már nehezen lehet
bizonyítani az összefüggést a zaj és a károsodás között.
A zaj okozta maradandó hallásromlás nem gyógyítható, az

idegrendszeri károsodások szintén nagyon bonyolult és nehezen
kezelhető folyamatok, tehát a legfontosabb tennivalónk a
megelőzés. 
A zaj tartós és intenzív hatásának már a magzat is érzi a nega-
tív következményeit (kisebb születési súly stb.), így a zajárta-
lom megelőzése nem csak a felnőtt lakosság életminőségét védi,
de a Jövő nemzedékének egészségét is.

Egy 2005-ös környezetvédelmi misztériumi rendelet alapján ki-
számítható, hogy az évi 18.760 repülési művelet során várha-
tóan több mint 100.000 kg káros anyag kerül évente kis
magasságban a levegőbe, onnan Balatonalmádi, Szentkirály-
szabadja, Felsőörs, Alsóörs és a környező települések lakóira,
élővilágára és a Balatonba.
Ezek közül a káros anyagok közül egyik a rákkeltő benzpirén.
Ennek EU Irányelv szerinti megengedett maximális határértéke
1 m3 levegőben 1 nanogramm, amit akár 1 napi működés
során is meghaladhat  egy ilyen magas kapacitású reptér.
Megdöbbentő ezek után, hogy
A LEVEGŐTERHELÉS – LÉGSZENNYEZÉS VÁRHATÓ
HATÁSTERÜLETÉT AZ EDDIGI VIZSGÁLATI DO-
KUMENTÁCIÓKBAN MEG SEM HATÁROZTÁK!!

Gazdasági következmények
A beruházók szerint a Balaton idegenforgalmát jelentősen nö-
velné a tervezett repülőtér megépülése. A józan ítéletű közgaz-
dászok, az érintett polgárok és a balatoni turizmusban érintett
vállalkozók szerint pontosan az ellenkezője igaz: 
A keleti medencében nemhogy növelné, hanem határozottan
csökkentené az idegenforgalmat, mivel  – más példákkal ellen-
tét ben   – éppen az üdülési – idegenforgalmi terület és a tó fö  -
lött húzódna az alacsony légifolyosó. 
Nem elhanyagolható az sem, hogy a térség ingatlanainak ér-
téke negyedével vagy azt meghaladóan csökken, vagy éppen el-
adhatatlanná válik. 

Fel kell tenni a kérdést, hogy mi az előbbre való?
Az érintett települések lakosságának létérdeke vagy egy (Sey-
chelles-szigeteken bejegyzett)  offshore cég  profitvárakozásai.
Egy olyan cégé, amely adót még csak nem is a magyar állam-
nak fizet, viszont profitját az itt élő emberek létfeltételeinek
tönkretétele, a táj, az élővilág, a környezet károsítása árán szerzi
meg.

Fokozott katasztrófa-veszély
Bizonyára nem kell különösebben részletezni, hogy mivel jár-
hat a sűrűn lakott területek fölött bonyolódó intenzív repülő-
gép-forgalom.

Tisztelt Jegyző Úr!
Felsőörs jegyzőjét a fenti körülmények, az egyértelmű érin-
tettség ellenére kihagyták az előzetes vizsgálati eljárásban a
szakhatóságok közül, holott a 314/2005. Korm.rendelet sze-
rint is első fokon helyi környezet- és természetvédelmi ügyben
szakhatóságként az érintett település jegyzőjét BE KELL
VONNI!

Felelős helyről kapott információ szerint Felsőörs  képviselő-
testülete ellenezte a reptér létesítését, egy ízben ügyfélként való
bevonását kérte, (bár ez nem helyettesíti a jegyző szakhatósági
részvételét) ezt az eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség elutasította. 
E határozattal szemben azonban fellebbezés nem történt.

A  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá-
lyairól szóló 2004.évi CXL. törvény (Ket.) 45.§ (4) bekezdés
szerint:

„A szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásának figyelmen kívül
hagyása, illetve AZ ELJÁRÁSÁNAK MELLŐZÉSÉRE tett hi-
vatkozással felügyeleti eljárást kezdeményezhet.”

A felügyeleti eljárás a határozat jogerőre emelkedése UTÁN IS
kezdeményezhető, és ha az engedélyező hatóság eljárása jog-
szabálysértőnek bizonyul, új eljárást kell indítani, ahol már Fel-
sőörs jegyzőjét is be kell vonni szakhatóságként.

A fentiek alapján felkérjük tehát Felsőörs önkormányzatának
jegyzőjét, hogy éljen az idézett jogszabályok biztosította hatás-
körével és Felsőörs lakóinak védelmében haladéktalanul kezde-
ményezzen felügyeleti eljárást a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi  és Vízügyi Felügyelőség
16 058/2008. ügyszámú határozattal  lezárt előzetes vizsgálati
eljárásával szemben és biztosítsa, hogy az eljárás további mene-
tében (új eljárásban) Felsőörs jegyzője szakhatóságként részt ve-
gyen és a reptér létesítésével szemben a nemleges álláspontját
kifejtse.

Levelünk tartalmát a falu szélesebb közvéleményével is meg kí-
vánjuk ismertetni.

Kérjük, hogy intézkedéséről a beadvány első hat aláíróját
mint a Felsőörsi Öko És Életbarátok Köre 

képviselőit 15 napon belül írásban külön-külön
értesíteni szíveskedjék.

Felsőörs, 2009. július 14.

Tisztelettel:

Felsőörsi polgárok

Piller  Róbert            Dr. Vízi Béla          Rásky Mihályné                  

Dr. Kovács Margit    Dr. Kulcsár Tamás    Dr. Somogyi Ferenc

2009. július 25-i

B O R V E R S E N Y

A honlapunkon (www.felsoors.hu) is megtekinthetők támogatóink, vala-
mint a borverseny eredménye.
Kedves Olvasók!
Kérem Önöket, jelezzék véleményüket, tanácsaikat a Felsőörsi Falunapokról!
Megtehetik ezt személyesen, e-mailben, és a honlapunk fórumán is! 

Plell Olga közösségszervező 
e-mail: konyvtar@felsoors.hu

Felajánló Borfajta sor-
szám

Helye-
zés

Gelléri Pincészet, 
Antal Gyula tulajdonos

Olaszrizling 2008 
száraz 19

Gelléri Pincészet, 
Antal Gyula tulajdonos

Szürkebarát 2008 
félédes 21

Gelléri Pincészet, 
Antal Gyula tulajdonos

Muskotály-traminimi 2008
félédes 22

Jahn Halvorsen Szürkebarát 2007 száraz 12 1.
Jahn Halvorsen Szürkebarát 2006 száraz 10
Jahn Halvorsen Szürkebarát 2005 száraz 11

Levendula Pince Kései olaszringling 2008 
félédes 18

Levendula Pince Cabernet Savignon 2007
száraz 17

Levendula Pince Juhfark 2007 száraz 16

Pohl József Cserszegi fűszeres 2008 
félédes 2

Pohl József Olasz rizling 2008 1
Sörény Ern Olasz rizling 2008 4

Soós Zoltán Szürkebarát 2008 száraz 3

Kulcsár Mihály Olaszrizling 2008 száraz
Öreghegy 7

Kulcsár Mihály Olaszrizling 2008 száraz
Pocca 6

Kulcsár Mihály Szilváni 2008 száraz 5
Varga László Kékfrankos 2008 félédes 15

Csizmadia Imre Zweigelt 2008 félszáraz 
Kishegy 14

Nincsics Lajos Zweigelt 2008 félszáraz
Öreghegy 13

Rózsahegyi Borászati Kft. Szürkebarát 2004 száraz 8

Rózsahegyi Borászati Kft. Kékfrankos 2005 Cuvée 
száraz 9 3.

Tóth Balázs Szürkebarát 2008 száraz 20

Hajdu László(Pográny) Rizling 23 2.
Kondé János (Pográny) Rizling 24
Kondé János (Pográny) Müller Thurgan 25
Sándor Pál (Pográny) Furmint 26
Sándor Pál (Pográny) Szt. Lőrinc 27
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Kedves Olvasók!

2009. július 24-25-26-án tartottuk tizen-
nyolcadik alkalommal a Felsőörsi Faluna-
pokat.
A hármon napos program a támogatók és 
segítők nélkül nem jöhetett volna létre. 
Köszönjük a segítséget!

Támogatóink
Főtámogató: 

További támogatóink:

További támogatók:

Pannónia Könyvtár, Balatonalmádi

Balaton-Felvidéki Nemzeti Park, Csopak

Bakony és Balaton Keleti Kapuja 
Leader Egyesület

A Leader HACS Uniós pályázatokról infor-
mációt nyújt, tanácsadással és pályázatírás
segítésével áll a vállalkozások és a civil szer-
vezetek rendelkezésére.

Alsörs Község Önkormányzata
Angyal Veronika
Antal Bianka
Avon - Sörény Zsuzsanna
Bakonygaszt Zrt.
Balatonriviera Turisztikai Egyesület
Benedek Szabolcs
Borbély Györgyné
Búzavirág Dalkör – Felsőörs
Csalán Egyesület 
Csillag József
Csizmadia Imre – Kishegy
Csóka Péter
Drobni Imre és Sára
Felsörs Község képviselőtestülete:

Angyal István
Borbély György
Csóka Ferenc
Dr. Pudmer Erzsébet
Kalmár Lajosné
Kaszás Zita
Kenézné Berei Györgyi
Mikóczi János
Papp Gyula

Galambos Zsolt
Gelléri Pincészet, 

Antal Gyula tulajdonos
Gyöngyösi Balázs
Hajdu Ágnes
Halvorsen Jahn
Horváth Géza
id. Horváth Géza
ifj. Kalmár Lajos
Kavalecz Zoltán
Kenéz Áron
Kenéz Dániel
Kenéz István
Király pince – Szürkebarát kóstoló – 

Rózsahegyi Borászati Kft. Felsőörs 
Kiss Judit
Kovács István – Balatonalmádi

Könyvtár – Felsőörs
Kulcsár Mihály
Lakatos András
Levendula Pince
Litéri Zöldág Táncegyüttes – Pintér Ka-

talin 
Margaréta Flóra Kft. 

Máhl Zoltán–Veszprém 
Nagy István
Nagy Zsuzsanna
Nincsics Lajos – Öreghegy
Péjó Kata
Pohl József 
Polgármesteri Hivatal dolgozói:

Dr. Könczöl Gábor
Galambosné Csóka Krisztina
Janet József
Krámli Józsefné Pancsa
Kopcsándi Sándor
Mocsár Róbert
Németh Józsefné
Orosz Gerg
Schuszterné Lengyel Zsuzsa
Steiger Richárdné
Szabó Pálné-Eszti
Szlls Zsoltné-Erika

Polgárrség – Felsörs
Rásky Ervin
Református Egyházközség – Felsőörs 
Római Kat. Egyházközség – Felsőörs 
Sebestyén Miklós
Soós Zoltán
Sörény Ern
Sportegyesület – Felsörs
Szalainé Pohl Krisztina
Strenner Viktória 
Tamás Gergely – fotózás
Tislér Péter – íjazás 
Tomkó Judit
Tóth Balázs – Szürkebarát Családi

Pince 
Tóth István
Tuvic Gabriella – pónilovaglás 
Vaczkó Fanni
Varga László 
Viola Presszó
Wesselényi Strand – Balatonalmádi
és mindenkinek, aki segítséget adott a bor-
kínálásban, pakolásban és egyéb tenniva-
lókban.
(Kérem, nézzék el nekem a következő szemé-
lyes mondatot:
A Felsőörsi Falunapok szervezése és lebonyolí-
tása sok-sok időt vont el a családomtól, ezért
itt, a Felsőörsi Hírmondóban is megköszönöm
családom türelmét és segítségét.)

Plell Olga

Felsőörs Község Önkormányzat
Jegyző

8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.Telefon: (87) 577 211; Fax: (87) 577 216
Email: onkormanyzat@felsoors.hu

Szám:     –  /2009.

Országos Környezetvédelmi
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 
Dr. Filotás Ildikó 
Főigazgató
részére
Budapest
Pf. 675.
1539. Tárgy: Felügyeleti eljárás

kezdeményezése
Tisztelt Főigazgató Asszony!!

„A Veszprém-Szentkirályszabadja repülőtéren nemzetközi kereskedelmi repülőtér 2500 m  hosszú futópályával történő kialakí-
tására” vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás során 49624/09. iktatószámon 2009. június 02-án elsőfokon határozatot hozott a
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség.

A jogerősen még le nem zárult eljárással és az abban megszületett – fentebb hivatkozott -határozattal szemben a közigazgatási ha-
tósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 45. §. (4) bekezdése alapján

f e l ü g ye l e t i  e l j á r á s t
kezdeményezek az alábbi tényállás alapján:

A BudaWest Airport Holding Vagyonkezelő Zrt. (1023. Budapest, Bécsi u. 25.) megbízásából a Vibrocomp Kft (1118 Budapest,
Bozókvár u. 12.) 2008. június 5-én nyújtott be kérelmet a fenti tárgyú ügyben.

Az eljárás megindításakor hatályos állapota szerint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljá-
rásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. számú mellékletének c.) pontja alapján helyi környezet- és természetvédelem
szempontjára kiterjedően az érintett települési önkormányzat jegyzője  közreműködő hatóságként vesz részt az eljárásban.

Felsőörs község Jegyzőjét az eljárásba nem vonták be, szakhatósági állásfoglalását nem kérték ki, és ezért nem is vehették figye-
lembe az eljárás során.

A tervezett létesítmény működésével összefüggésben Felsőörs község  közigazgatási területe elsősorban a tevékenység levegőre, mint
környezeti elemre gyakorolt hatása alapján érintett.

A levegőbe kerülő káros anyagok (ezek közül is az egyik a rákkeltő benzpirén) kis magasságban kerül a levegőbe és azzal a kör-
nyező települések – így Felsőörs település – lakóira, élővilágára. A tervezett 18.760 repülési művelet során várhatóan több, mint
100.000 kg káros anyag kerül a levegőbe. Ezen káros anyagok környezetre gyakorolt hatását az eljárás során szélesebb közigaz-
gatási területen kellett volna  vizsgálni, mert nem csak  a benyújtott tanulmány szerinti településeket érinti az a levegő mozgása
miatt.

Felsőörs lakossága  a tervezett létesítménnyel a levegő szennyezés tekintetében érintett, ennek ellenére az érintett jegyző szakha-
tóságként nem vehetett részt az eljárásban, hiszen a hatásterület kijelölése és a szakhatóságok kiválasztása során kizárólag zajvé-
delmi szempontokat vettek figyelembe.

Véleményünk szerint az első fokon eljárt hatóság ezzel megsértette a fentebb hivatkozott Korm.rendelet előírásait. Mindezekre
tekintettel kérem a T. Főfelügyelőséget, hogy a felülvizsgálati eljárás keretében állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, és ameny-
nyiben a másodfokú eljárás során olyan döntés születne, mely szerint új eljárás lefolytatására kerülne sor, biztosítsa annak lehe-
tőségét, hogy abban Felsőörs község Jegyzője szakhatóságként vehessen részt.

Felsőörs, 2009. július 29

dr. Könczöl Gábor
jegyző

FELSŐÖRSI FALUNAPOK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Jegyzői felügyeleti eljárás kezdeményezés - tervezet
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