NO-GOKART!
Lakossági petíció a Szadára tervezett gokartpálya megépítése ellen
A magánberuházó által megépíteni tervezett, 13 hektár kiterjedésű szadai gokartpálya társadalmi és
környezetvédelmi szempontból elfogadhatatlan az alábbiak miatt:
 a pálya üzemeltetése plusz zaj- és levegőterheléssel, illetve a gépjárműforgalom növekedésével járna, mely
Szada, Veresegyház, Mogyoród és Fót lakosságát egyaránt érinti,
 a tervek szerint a pályán a gokart versenyeken kívül egyéb motoros és autós versenyeket is rendezhetnek,
melyek a gokartnál is nagyobb zajterhelést jelenthetnek,
 a gokartpálya megépítése esetén az odavezető utak révén megnyílna a lehetőség az újabb parcellázásokra
(pl. ipari-, és távolabb lakóterületek kialakítása), mellyel a térségben tovább nőne az utak zsúfoltsága,
 természetvédelmi szempontból káros, hogy a gokartpályát európai uniós szinten védett Natura 2000 területek
közé ékelve, illetve részben ezen építenék meg (a Veresegyházi-medence Natura 2000 területen 100 milliós
természetvédelmi értékben élnek védett állat- és növényfajok),
 a gokartpálya megépítése esetén biztosra vehető, hogy a térségben a védett madarak száma megcsappanna.
Alulírott magyar állampolgárok és szervezetek a fent vázolt társadalmi és környezeti konfliktusok megelőzése
érdekében ezúton indítványozzuk az alábbi döntések (rendeletmódosítások és határozatok) meghozatalát
Szada Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületétől:
 az önkormányzat NE támogassa a gokartpálya megépítését, illetve NE járuljon hozzá a tervezett pálya
területének átminősítéséhez,
 az önkormányzat a felülvizsgálat alatt álló Településrendezési Tervben érvényesítse a fenntarthatósági
szempontokat a helyi társadalom és a civil szervezetek aktív bevonásával.
Köszönjük a támogatást!
További információk a Tavirózsa Egyesület Facebook oldalán és honlapján érhetők el:
https://www.facebook.com/tavirozsa.egyesulet/
http://tavirozsa-egyesulet.hu/
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Az aláírásgyűjtést végző személy:

A jelen aláírásgyűjtő íven található személyes adataim kezeléséhez önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásomat adom az
alábbiakban részletezettek szerint.
Az ezen az aláírásgyűjtő íven található személyes adatok adatkezelője a veresegyházi Tavirózsa Környezet- és Természetvédő
Egyesület, elérhetősége: nogokart@freemail.hu. Az adatkezelés célja petíció benyújtása Szada Nagyközség Önkormányzata felé egy
vállalkozó által Szadán tervezett gokart pálya építésének ügyében. Az adatkezelés időtartama: 2019. 12. 17. – 2020. 06. 30. Az
adatokhoz az adatkezelőn kívül hozzáférhet még: Szada Nagyközség Önkormányzata.
Az adatkezelés az érintettek jelen aláírásgyűjtő íven szereplő aláírásával kifejezett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az adatkezelő
elérhetőségén bármikor kérheti személyes adatai törlését, helyesbítését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről. Amennyiben az
adatkezelő az ilyen kéréseket nem teljesíti, vagy egyéb, az Ön jelen aláírásgyűjtő íven tárolt személyes adataival kapcsolatos
jogsérelme esetén jogait az információszabadságról és információs önrendelkezésről szóló 2011. év CXII. törvény 21. § szerint
bíróságon érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja!

