


















































Helló Laja! 

Történet: 

2016 januárban vásároltam a Tó utca 3. szám alatti 667. hrsz.-ú telket. 

2016 tavaszán megvettem a mellette levő 666. hrsz.-ú területet is. 

Ekkor a Lajkó Andorral egyeztetve felajánlottam a két területből összesen kb. 80 négyzetméter 

területet, amelyet a város vezetése jóváhagyott. Az Önkormányzat megveszi a két területből a 

80 négyzetmétert, összevonatja a két telket, leveteti a térképről a házat és kiméreti, amelyet a 

Brackó Péter rendez(ett). 

A május - június folyamán többször egyeztettem a Lajkó Andorral és a Kristofics Lászlóval 

hova is építkezhetek, így került szóba, hogy a 666. hrsz.-ú telek észak felé eső határára kerül a 

ház északnyugati fele. 

A 666-os hrsz.-ú ingatlan a helyi rendelet értelmével nem beépíthető terület. Viszont júliusban 

megígérte a Lajkó Andor, hogy leveteti a tiltást. 

A Kristofics László is beszélt vele erről ezen időszakban. 

Az elsődleges terv a szeptemberi alapozás volt, de ezt az idei év időjárása akadályozta, valamint 

a bontási munkálatok sem úgy haladtak, így nem siettünk a tervezéssel és az engedélyekkel 

sem. 

Ezeket az információkat tudta a Lajkó Andor és a Kristofics László is. Az eredeti időpontokat 

is és a módosultakat is. 

2016 szeptember hónapban a talajmechanikát elkészítette egy cég, akinek a szakembere a 666. 

hrsz.-ú területet térképezte fel próbafúrásokkal, talajmintával. Abban a tudatban, hogy a tiltás 

le van véve és elhárult minden akadály, mivel 70%- ban erre a területre kerül a lakóház. 

2016 november első hetén a tervezőm hívta fel a figyelmet a problémára, hogy ez a terület mind 

idáig nem került ki a tiltott zónából. 

Lajkó Andorral egyeztetve azt a választ kaptuk, hogy talán a decemberi vagy a januári Testületi 

Ülésen fogja a Város Vezetése ezt tárgyalni, de még pontosan utánajár, hogy mi is ez a tiltás. 

Ez részemről elfogadhatatlan, mivel legalább 4 hónap telt el azóta, hogy először ígéretet kaptam 

rá. 

Biztos vagyok benne, hogy nem ez a legfontosabb dolog a műszaki osztályon és mindig 

segítőkészek voltak. De szerintem lett volna rá mód valamilyen formában ezt megoldani. 

Decemberben az összes építkezést érintő engedélyezés, terv, dokumentációnak az ETDR 

(elektronikus építési napló) rendszerbe fel kell kerülnie, pontos adatokkal. 

Január hónapban a munkáltatómmal (Paksi Atomerőmű Zrt.) korábban kötött lakás 

előtakarékossági szerződésem alapján, legkésőbb januárban be kell mutatnom, illetve hitelt 



érdemlően bizonyítanom kell, hogy a leendő családi ház építése túljutott a tervezés szakaszán 

és nincs akadálya az építkezésnek 2017 tavaszán.  

Amennyiben ezt nem sikerül, úgy az előtakarékosságom 50% -át adóként kell befizetnem (ez a 

törvényi előírás). 

Arról nem is beszélve, hogy hónapokat csúsznék a saját hibámon kívül, holott én úgy érzem, 

hogy mindent megtettem az ügy gördülékennyé tételét tekintve.  

Egyeztetni jártam be szinte 2-3 hetente, nem sürgettem az ügyintézőket, nem zaklattam őket 

nap, mint nap. 

Amennyiben lehet, november hónapban szeretném, ha ez a probléma megoldódna. 

Köszönöm! 
 


