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Pilismarót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pilismarót
Rákóczi F. u. 15

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunakanyar  Kultúrtáj  és  Környezetvédelmi  Egyesület  nevében üdvözöljük,  hogy szakítottak időt  arra,  hogy
egyeztetést folytassanak GM-PRO Kft-vel.
Ezúton köszönjük azt is, hogy a Polgármester Úr erről az egyeztetésről magánposztjában is beszámolt!

Viszont  nem  tudjuk  eldönteni,  hogy  ez  egy  hivatalos,  kihelyezett  képviselő-testületi  ülés  volt,  vagy  egy
magánbeszélgetés.

Mivel nem történt meg a törvényben is előírt hivatalos értesítés a falu lakossága felé, így véleményünk szerint ez
egy magánbeszélgetés  volt,  -  amin részt  vett  a  képviselő-testület  négy tagja,  -  éppen ezért,  a  meg nem jelent
képviselők pellengérre állítását nem tarjuk etikusnak!

Ha viszont hivatalos megbeszélés volt, akkor az önkormányzati munka tisztasága, átláthatósága  érdekében, mint
képviselő-testületi megbeszélésről, feltételezésünk szerint hangfelvétel, valamint jegyzőkönyv készült.
A magánposztban való megjelenítés nem tartozik a hivatalos értesítési formához, mivel ez a forma nem szerepel az
SZMSZ-ben sem.

A posztban  említésre  került,  hogy  „  Számomra  és  a  képviselők  számára  is  a  környezetvédelmi  szempontok
figyelembevétele kiemelt feladat, ennek kapcsán az alapvető környezetpolitikai elvek felvázolása után az alábbi
közös  megállapodásra  jutottunk”,  és  itt  felsorolásra  kerülnek  azok a  „nagyon  fontos”  dolgok,  amik  Önökben
kérdésként merülhettek fel a bányával kapcsolatosan.

Ezek alapján  feltételezzük,  hogy a  megbeszélésre  Önök  felkészülten  érkeztek,  hogy felelős  vezetőként  tudták
képviselni  a  Maguknak  bizalmat  szavazó  választópolgárokat.  Feltételezzük  azt  is,  hogy  előzetesen
áttanulmányoztak  és  összegyűjtöttek  minden  szükséges  információt,  ami  alapot  nyújt  egy  tárgyaláshoz  és
alapfeltétele a felelős és pozitív döntéshozatalnak.

Feltételezzük, hogy előzetesen találkoztak és beszéltek olyan területeken élő emberekkel, ahol évek óta külszíni
fejtéses  sóderbánya működik,  valamint  hogy utána jártak  annak,  hogy milyen környezeti  károkat  okoz  a  már
gőzerővel működő bánya.

Feltételezzük, hogy olvasták és ismerik az Alapvető jogok biztosának jelentését az AJB-1078/2012 számú ügyben,
valamint ismerik az Alaptörvény XX. cikkét, a XXI. cikkét, és az Alaptörvény P cikkét.

Feltételezzük,  hogy tudomásuk van  róla,  hogy  Pilismarót  szerepel  a  Kormány 429/2020.  (IX.  14.)  turisztikai
térségek meghatározásáról szóló rendeletében, Budapest környéke turisztikai terület részeként.

Feltételezzük, hogy tisztában vannak vele, hogy Pilismarót teljes közigazgatási területe a Magyarország és egyes
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény, illetve a területrendezési tervek
készítésének  és  alkalmazásának  kiegészítő  szabályozásairól  szóló  9/2019.  (VI.14.)  MvM  rendelet  szerinti
Tájképvédelmi terület övezet elnevezésű országos övezet része.

Feltételezzük,  hogy utána néztek,  hogy  Pilismarót  szerepel  a 27/2015.  (VI.  2.)  MvM rendelet a  Világörökségi
Várományos Helyszínek Jegyzékében a 3. pontban, valamint, hogy a tervezett EuroVelo 6 nemzetközi kerékpár út
közvetlenül a bánya területe előtt menne el.

Feltételezzük,  hogy tisztában vannak vele,  hogy a  Nagy-Öbölből  bejárata  jelenleg nem alkalmas arra,  hogy a
megrakott uszályok ki tudjanak menni.
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Feltételezzük, hogy a Környezeti Hatástanulmányból elolvastak minden sort, feldolgozták és értelmezték azokat,
éppen  ezért  feltételezzük,  hogy  Önök  is  észlelték,  hogy  a  környék kútjaira  gyakorolt  hatásról  nincs  részletes
tanulmány.

Feltételezzük, hogy észlelték, hogy a Hatástanulmányban lévő klíma elemzés hiányos, nem számol azzal, hogy a
hőmérséklet emelkedésével a párolgás is nő, ezáltal a terület kiszáradása tovább folytatódik.

Feltételezzük, hogy kértek egy tanulmányt vízügyi szakemberektől, hogy a bánya milyen hatással van a felszín
alatti vizekre, valamint tisztában vannak vele, hogy a bánya területe az ivóvízbázison fekszik.

Feltételezzük azt is, hogy a felelős döntéshez kértek egy költség-haszon elemzést is, amiben már a tájképi érték, a
kikapcsolódási helyszín, a szénmegkötés, az ingatlanok értékcsökkenése, az épületek rongálódása, a szántóföldek
érték- és terméscsökkenése, a vízbázis esetleges szennyeződése is megjelenik.

Feltételezzük azt is, hogy a GM-PRO Kft. vezetője be fogja mutatni a módosított iratokat, hogy azok megfeleljenek
az  Önöknek  (  szóban?)  tett  ígéretekkel  –  pl.  nem  fog  közúton  szállítani.  (Ezek  az  iratok  a  Környezeti
Hatástanulmány, Pilismarót TRE módosítás, stb.)

Mivel  feltétezzük,  hogy  a  felelős  döntés  meghozatalához  a  fenti  dokumentumok  rendelkezésre  állnak,
Egyesületünk szeretné kikérni közérdekű adatként, mivel mi is szeretnénk tisztán látni és korrekt tájékoztatást adni
a falu lakossága felé.

Továbbá, a posztban említésre került, hogy, „  Az aláírt szerződés tartalmának megváltoztatása kizárólag a Felek
közös akaratából történhet meg, erre vonatkozóan pozitív választ kaptunk.”

Egyesületünk ügyféli jogállásából adódóan szeretne választ kapni arra, hogy a „pozitív válasz” mire vonatkozik, és
hogy az eredeti Településrendezési szerződést milyen formában szeretnék megváltoztatni.

A Településrendezési  szerződés  eddig  nem  tartalmazott  semmilyen  kötelezettséget  arra  nézve,  hogy  a  bányát
kötelező megnyitni. A Településrendezési szerződés a településrendezési eszközöknek megváltoztatásra szól, ami a
terület bányaterületté való minősítését jelenteni valamint, hogy elkészítik Pilismarót területrendezési módosítását.
Ez el is készült, amit a Településrendezési tervezési szerződés szerint a GM-PRO Kft. ki is fizetett.

A terület átminősítésének törvényi folyamata van, amibe a lakosságot be kell vonni!
A lakosság tájékoztatása megtörtént 2020. július 16-án, aminek a hatására több visszajelzés is érkezett a bánya
ellen, valamint aláírásgyűjtés is indult, aminek az aláíró íve az Önkormányzat felé leadásra került.
Javasoljuk ezeknek az iratoknak a megkeresését, feldolgozását.

Szeretnénk kérni a Polgármester Urat és a Képviselő-testületet,  hogy az előre beharangozott  novemberi
fórum pontos időpontját legalább két héttel a fórum megrendezése előtt tegyék nyilvánossá a teljes lakosság
számára! 

További kérdésben szívesen állunk a képviselő-testület segítségére, a felmerült kérdésekre szívesen válaszolunk,
hiszen az általunk többször is felajánlott együttműködés erre is kiterjed, a kölcsönös információcserére, a segítség
nyújtásra és a közös megoldás keresésre.

A fentiek tekintetében kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön felelősen a bánya kérdésében, hiszen nem
csak a saját, hanem a gyermekeink jövője is múlik az Önök döntésén!

Pilismarót; 2022. 10. 20.

Tisztelettel!
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Pilismarót Község Polgármesteri Hivatala
Pilismarót
Rákóczi F. u. 15

Tisztelt Dr. Hekman Tibor Jegyző Úr!

Közérdekű adatkikérés

Alulírott Korcsák Mónika a Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület képviselőjeként, az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv. 28. § (1)
bekezdése alapján az alábbi közérdekből nyilvános-, illetve közérdekű adatigényléssel fordulunk Önhöz, kérem 
hogy szükséges dokumentumokat a törvényi határidőn belül megküldje meg számomra:

2022. 10. 18-án készült Budapesten megtartott képviselő-testületi ülésről a hangfelvétel és jegyzőkönyv.

GM-PRO Kft. ( Székhelye: 2600 Vác Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Cégjegyzékszám: Cg. 13 09 171923) jogosultságában
álló „Pilismarót I. – homok, kavics” bányatelek vonatkozásában költség-haszon elemzés.

GM-PRO Kft. ( Székhelye: 2600 Vác Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Cégjegyzékszám: Cg. 13 09 171923) jogosultságában
álló  „Pilismarót  I.  –  homok,  kavics”  bányatelek  vonatkozásában  a  bánya  a  környék  kútjaira  valamint  az
ivóvízbázisra gyakorolt szakértői vélemény.

GM-PRO Kft. ( Székhelye: 2600 Vác Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Cégjegyzékszám: Cg. 13 09 171923) jogosultságában
álló „Pilismarót  I.  –  homok,  kavics” bányatelek  vonatkozásában a  Környezeti  Hatástanulmány  kiegészítése  a
klímaelemzésről, kiemelten a hőmérséklet emelkedésével járó hatásokról.

Adatigénylésem az Infotv. 26. § (1), 26. § (3), a 28. § (1) és a 29. § (1) bekezdésein alapul. Kérem, hogy ennek 
megfelelően jelen közérdekű adatokra vonatkozó megkeresésemnek 15 napon belül tegyen eleget.

A közérdekű adatok teljesítésének módjára vonatkozó kérelem:
A legegyszerűbb technikai megoldás érdekében kérem, hogy a dunakeke@dunakeke.hu email címre elektronikus 
úton küldjék az adatokat .doc vagy .pdf kiterjesztésű fájlokban.

Amennyiben kizárólag papír alapú másolásra van lehetőség, úgy a dokumentumok másolásával kapcsolatban 
felmerülő indokolt költségek megtérítését természetesen vállalom, a költségek mértékére vonatkozóan azonban 
előzetes tájékoztatást kérek a törvény 29. § (3) bekezdése alapján.
Abban az esetben, ha a világhálón elérhetőek az általam kért információk, kérem, hogy az adatszolgáltatást az 
adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével szíveskedjen teljesíteni a törvény 30. § (2) bekezdésével 
összhangban.

Segítő együttműködését ezúton is köszönöm!

Pilismarót; 2022. 10. 20.

Tisztelettel! 
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