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"ÉIőhely-keresgélésem"sonán Monostonapátiban a Dózsa utcában bukkantam egy számor"" u§rÓ
eladó ingatlanra (Iakóház + hajdani vízimalomépület), és ez ügyben szenetnék föltenni
néhány kérdést.
Amennyiben megvásárolnám az ingatlant, nemcsak odaköItözés céIjábó] tenném, hanem ebben az
esetben a malomépületet míndenképpszeretném megmenteni és eredeti alakjában megőrizni (az
utókonnak is), valamílyen fonmában újna múködővé is tenni, illetve terveim szenint
vendégfogadással is foglalkozní. Ezért számomra roppant fontos lenne tudni, hogy a
malomépüIet e}őtt elhaladó egykoni patakág (ma már sajnos csak többé-kevésbé múködő
vízelvezető árok) újjáéIesztésenapinenden van-e az önkonmányzatnál, illetve egyáltaIán
megoldható-e, hogy az a meder ne csak időszakos vízelvezetőként működjön, hanem
tisztességes patakként (ahogy hajdanán). Tudniillik amennyiben ez az egykoni patakág ma
már nem tehető áIlandóan működő patakká (bármilyen okbóI), akkot, a szóban fongó ingatlan
számomra lényegébensajnos érdektelenné váIik (bán szomorú szívvel mondok ilyet a
történelem egy fennmaradt és megmentésre érdemes darabkájára).
Szemrevételezés és Google-map alapján készítettem egy najzot (csatolva), a kérdéseimpedig
a következők tehát:

jóI mértem-e föI a helyzetet, azaz az ingatlan (ZÖLDDEL
jelöIve) előtt elhaladó hajdani malompatakág (jelen állapotában csak
].. Nagyjából

vízelvezető) körülbelüli elhelyezkedését (PIROSSAL jelölve)?

időszakos

2. Megfelel-e a valóságnak,

hogy ez a meden (PIROS) ma már sajnos egyáltalán nem nevezhető
pataknak, hanem csak egy időszakos vízelvezető, mely itt-ott pangóvizes, nagy esőkor pedig
a rossz elvezetésnek köszönhetően időnként kiönt, így az ottani ingatlantulajdonosoknak
voltaképp kifejezetten bosszúságot okoz jelen állapotában?

3. A képen Eger^-víz néven szereplő eredetí patakszakasz'(LILÁVAL
jelölve) manapság egyáltalán állandó jellegű-e még, vagy a tőle északra épült mesterséges
csatonna (SÖTÉTKÉKKELjelöIve) Iétrehozása óta ez a teljes, hosszú patakszakasz (LILA) is
tulajdonképpen mán csupán egyfajta időszakos vízfo}yás?

4. ]ók-e az értesüIéseim, hogy

augusztus 12-én lesz egy közgyűlés, ahoI föI fog vetődní az
eredeti (LILA) patakszakasz és a malomépülethez leágazó, engem legínkább foglalkoztató
ágának (PIROS) rendbehozása és működővé tétele?

5. A két patakág (PIROS és LILA) áItal köznezánt terület (a képen
jelenleg önkonmányzatí tutajdonban van-e, illetve amennyíben ígen, adott
esetben megvásárolható lesz-e a jövőben az önkonmányzat tervei szenint (akán csak részben,
pl. az ingatlanhoz tartozó telek széIességében)?

VoNALKÁZVA)

Megtisztelő és mielőbbi válaszuk neményében, üdvözletteI és előre is nagy-nagy
köszönetteI:
Vajda Ambrus

Uí. : Takács Lászlóné jegyzőasszonnyaI folytatott
telefonbeszélgetésünkkor azt az infonmációt kaptam, hogy az önkonmányzat
egyszen mán pnóbáIt árajánlatot kérni a patakágmeder rendbetételének
de végül is a felként iroda
engedélyezésétcéIző terv elkészítésére,
1

elfoglaltsága miatt egyelőre ílyen ánajánlat még nem készült. Remélem,
nem veszik tolakodásnak, de amennyiben valóban komoly szándék van az
önkormányzat részérőIa patakág nendbetételének engedéIyeztetésére,
szeretnék egy tervezőínodát én is a fígyelmükbe ajánlani. Az
árfekvésükről sajnos nem tudok nyilatkozni, de azt bizton állíthatom,
hogy becsületes és megbízható társaság. Elénhetőségük: Sándor Gergely
(gengelv(aapostnoph.hu), tel . : 20/356t7!8. (Tulajdonképpen csak azért
jutott eszembe megemlíteni őket, mert ha megvásánolnám az ingatlant, a
ma}omépület renováIása kapcsán jómagam hozzájuk fondulnék. )
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