
Indítványaim a költségvetési vitában a 2005. évi költségvetés tervezethez: 
 

1. A zajgátló véd�övezetek kijelölésér�l: 
2004. október 7-én volt az egyeztetés. A résztvev�k: 
Bognár István, osztályvezet�, PmH Mérnöki és Környezetgazdálkodási Osztály 
Vargáné Fekete Mónika, PmH építéshatósági csoportvezet� 
Szentgyörgyi Tibor, MH. 59. SzDReB környezetvédelmi tiszt 
Ringhoffer Istvánné, PmH környezetvédelmi csoportvezet�  
Beregi Csaba, MH Légier� Parancsnokság 
Halászné dr. Tóth Tímea, HM Katonai Légügyi Hivatal  
Marton Sándor, HM Katonai Légügyi Hivatal 
Pászti András képvisel� 
Bangó Gedeon F�építész Iroda 
A kecskeméti repül�tér környezetében létesítend� zajgátló véd�övezetek kijelölése 
a 176/1997. (X.11.) Korm.rend. értelmében: az állami repül�terek környezetében ki 
kell alakítani a zajgátló véd�övezeteket. A feladat a repül�tér üzembentartóját, a HM 
Légier� Parancsnokságát terheli, a kijelölést pedig a Katonai Légügyi Hivatal állapítja 
meg határozatban.  
Eddig a kiindulási adatok jóváhagyása, a számítások kidolgozása, valamint a zajgátló 
véd�övezeteket meghatározó isophon görbék felrajzolása történt meg. A további 
munkák menete:  
� a véd�övezetek beépítési vonalakhoz való igazítása 
� az egyes véd�övezeteken belüli építmények vizsgálata 
� a véd�övezetre vonatkozó terv elkészítése és ellen�rzése 
� szakhatósági egyeztetés, esetleges korrekció 
� közmeghallgatás, közgy�lési véleményezés 
� a véd�övezetek határozatban való kijelölése 
Az önkormányzat a véd�övezetek beépítési vonalakhoz igazításával, az egyes 
véd�övezeteken belüli építmények vizsgálatával, szakhatósági egyeztetéssel, 
közgy�lési véleményezéssel m�ködik közre a véd�övezetek kijelölésében.  
A zajgátló véd�övezetek kijelölését végz� UVATERV Rt. a véd�övezeteken belüli 
építmények vizsgálatára, az érintett telkek helyrajzi szám szerinti kigy�jtésére, kül- és 
belterület, valamint övezeti jel szerinti rendezésre 550000 Ft-os ajánlatot tett. 
Kérem a Tisztelt Közgy�lést, támogassa, hogy minél hamarabb megtörténjen a 
kijelölés. Ez fontos köz-, lakossági- és városi érdek, mely jelenleg benne van a 
költségvetésben. Közel 10-15 ezer embert érint városunkban. A 13. oldal 1015-ös 
Zajgátló övezetek vizsgálata 550e . 
Meg kell jegyeznem, hogy 2000 óta kérem, hogy legyen kijelölve. 

2. A 17 old. 1913-as Animációs filmfesztivál támogatásával is egyet kell értenem. Évek 
óta komoly munka folyik e nemzetközi filmfesztiválokon. Városunk pr érdeke, hogy 
támogassuk a rendezvényt.(250 vendég) 15 európai nemzet. Európai filmfesztivál 
szövetségének tagja. Remélhet�, hogy Eu. támogatást is kap. 

3. Egyetértek a 12. old 728-as pont 441-út Mátyás király krt. csomópont 
átszabályozásával. Már évek óta hiányzik lámpa, aminek segítségével biztonsággal át 
lehetne kelni gyalogosan a Ceglédi úton. Jó lenne, ha idén megvalósulna. Sajnálom, 
hogy több éve húzódik ennek a megoldása. Szakmai érvekre hivatkozva tolódik a 
megoldás. Tavaly a részönkormányzat külön kérte ennek a problémának a gyors 
megoldását. 

4. Módosító javaslataim: 32. old. 2. bekezdésében foglaltakhoz: -A Mátyás Király 
Általános Iskola nyílászáróihoz az 5 millió Ft el�irányzatot kérem megemelni legalább 



5 millió forinttal. A teljes felújítás 25 millió lenne, ha csak az ötödét adjuk meg, 
továbbra is fennáll a veszélye az esetleges baleseteknek. „A 22 éve épült iskola 
ablakait már a garanciális id�ben is javítani kellett. Az iskola ablakainak felújítása, 
szükség szerinti cseréje az el�állt balesetveszély miatt halaszthatatlanná vált.” Idézet a 
szakvéleményb�l. 
A megemelt kommunális adó bevételéb�l javaslom kivitelezni. 

5. A Ceglédi úti Óvoda el�tt, illetve az udvarban megépül� parkoló kialakításának 
lehet�ségét vizsgálja meg a Tisztelt Közgy�lés. Majd ennek kivitelezése is történjen 
meg ebben az évben. Kerüljenek információs táblák a vasúti keresztez�dés el�tti 
területre, melyek tájékoztatják az autósokat, hogy a közelben óvoda van, és kérjék 
meg �ket, hogy a várakozáskor állítsák le járm�veiket. Ez közel 500 ezer forintba 
kerülne, s ez kerüljön be a város költségvetésébe a helyi közutak fenntartásából.  

6. A Mátyás király körút és a Garázssor el�tti útszakasz már lassan járhatatlan.(Közel 
170 méteres szakasz.) Jelenlegi tulajdonos a Népfront Garázs Szövetkezet lemondana 
a tulajdonjogáról, ha ki tudnánk alakítani egy közös kivitelezést ennek az 
útszakasznak az aszfaltozására. Erre közel 2 millió forint elegend� lehet a helyi 
közutak fenntartásából. Felel�s : dr Peredi Katalin Határid�: 2005. május 20. 

7. A Liszt Ferenc utcának a javítása, újraaszfaltozása szükséges, legalább 500 e Ft 
értékben. Tovább kellene vinni a már évek óta megkezdett folyamatokat a helyi 
közutak fenntartásából. 

8. A választókerületi ad hoc keret beépítését javaslom a 19 körzetnek 9.5 milliós 
tételben. Minden képvisel� a saját körzetében érzi a legéget�bb problémákat. 
 
Megjegyzés: A 4-es 5-ös 6-os 7-es 8-as javaslataimat nem fogadta el a közgy�lés. 
 
 
Tisztelettel :  
Pászti András 


