
Romokban a Velence-kapu
Eső utdn ki)pön1eg törvénytelen yolt csaknem szdz part menti fa kivdgisa
velence váÍos ieg'zője iogs'á-
bálysértő kérelem alapián en-
8€délyezte . velencei.tó kapu.
ja fantlízianérte keresztelt be.
ruházással összefü88ésben
köz€l sá2 lóparri fa kivágását
- d€rített€ ki az ügyészség' A
másfél milliáId forint köz-
pénzt érintó terv már több
sáz millió forfutot €mészt€tt
fel' mely pénz útját szintétr
vizsgálják

l DÉNFS hIÍíN

T o8szabalysértó kéíelem Japjln
, kiadott j €syzdi hatá lozat birto
kában vágtak ki a velencei.tó ka.
Puja n€víi b€ruházással össz€fÍlg.
8ésb€n ki]encv€nnyolc fát a vlz'
parton ' derúlt ki a ]aPunk meg
keresésére adott ügyészsé8i tájé
koztatásból' Az ü8yészi vizs8á]at
ezen túlmenően megállapította'
hogy áz engedélykére]em' vala
mint a j€g}ző által hozott hatá.o
zatban m€gjelölt kivágássá érin.
tett fák között sem volt maradék.
talan az összhang - közölte meg.
k€r€sésünke (í,í üilílo,J' A szé.
k€sf€hérvári Nyomozó Ügyés^é8
sajtószóvivőj€ szeÍinr a Fejér Me.
gy€i Főügyészség m€8ó}'la a jegy.
ző íík kivá8fua nírgyában hozott
határozánít. Á m€gy€ kormányhi.
vatáa - a2 ügyés' óvásban fog]al
tak naradéktalan érvényesitése
érd€kében - Új eljáÍás lefoi}'tatá'
sára utasitotta a j€gyzőt, akj bíró'
sághoz fofdult. Á, í etékes tör'
vényszék ez év januárjában hozott
döntést' ameuyel a jegyző felül.
vizs8áati kérelmét elutasltotta'
Ezt követően már csak az a kéIdé-
s€s' hogy egy új hatáJozat miként
állíthatja helyére a Inár kű8ott
fákat'

zünl és mit s,eretnénk kezdeni 3'
infoÍmációkkal; ám hiába j€lez.
tük' hogy újságíÍóként cikket ír'
nánk, ezt kt'vetően sem kaptunk
érderni vaaszt'

Kató Miklós szóvivő arÍó] is tá.
jékozraÍott, hogy az L' sino
lázld fideszes orság8Élési kép'
viseló átal a b€ruháással kalcso'
latb& tett feljelentés alaPján, kü
lónösen na8y va8yoni hátrán}'t
okozó hűt]en kezelés bűntette mi
att nyomo,ást rendeltek el' am€
lyet j€lenl€g a KonáÍon.Eszter-
gom Megyei R€ndőr.főkaPitány.
sá8 fo\'tat' Gyanúsítotti fel€lős'
sé8re vonásra az eljárás j€l€nlegi
s,zkasbíban mé8 nem került sor.

|ftágaták a Ve|enc€l.tó bp']Éná| a pált renti fá|@l ám a munl€ azóta sem ha|ad

EÍ &ezetes: velence város ve
zetése a tó paÍtjára €gy bevásá.ló.
központot' fedett sétá]ót és homo
kos partot is nagába foslaló éPít
k€zést ten€z' amelyhez l'5 mili'
árd forinhyi uniós és kormán}za.
ti támogatást és öneÍőként hat.
s,á!mil]'ó forintnl hitelt haszna.
na fel. Áz éPitkez€s €lkezdését a
20l0.es ónkormáryzati vaasztá.
sok másnaPjára id.őzítették, va.
gyis ekkor vágník ki az €mlit€tt fá.
kat. Közben a.zonban a b€ruháL{s
Ínegvalósitásía kiválasztott K+K
Bau'Profi] Zrt' euen tavaly fels,á.
molási €ljárás iíddt' €zéÍ az eló.
le8ként f€lYett mintegy 550 miüió
forintból tÖbb mint 382 miuió fo.

rintnak me8f€l€lő munkát nem
vé8zett el. vel€nce önkormán}za'
ta ijtv€nnégymilió forintnyi tá.
mo8atástól is elesett' miután a
N€mzeti lejl €sztési Ú8ynóksé8
vizsgáatá kiderített€' ho8y a város
a beruházó kiváasztásáná meg
sért€tte a közbesz€Ízési tönén}t'
Egyébként a sukorói kaszinóépí'
tésh€z hasonlóan a szocialista
kormány 2008.ban a velenc€i'tó
kaPuja fantázianeu1 t€rvet is k.
emelt á ami b€ruháásnak minő.
sítette' Az ügyben megk€r€siük
o!áhné surón:|i Á4nes szocialis.a
kötődésű polgáÍmestert' áÍn egy
hét €Iteltével tájéko,tátás helyett
az inínt érdeklődött' miért kérde.


