Három igent a városért! Miért?
1. a luxusszálloda-projekt területe
természetvédelmi, Ramsari-védettségű,
a közvetlen mellette lévő telek
Natura2000-védett, műemlékvédelmi
szempontból fontos épületek övezik,
máig feltáratlan fontos ősrégészeti terület.
2. a világon ez az egyetlen hely, ahol
a védett madárvilág a belváros közepén
ennyire az emberlakta területek közelében telel, ezenkívül a világon egyedülálló a tó, a Tatai Vár, az Esterházy kastély
és az Eötvös Gimnázium által alkotott
látványkép. Mindemellett itt található
egy Európában is ritka édesvízi mészkőszikla, a Tamás-szikla. Ez a terület Tata
egyik legfőbb kincse.
3. az Öreg-tó partja a tataiak és a
Tatát szeretők, turisták, pihenni vágyók
legfontosabb sportolási, rekreációs
területe, az Öreg-tó körbejárhatósága
éppen ezért mindenkinek legfőbb érdeke!

4. az ingatlan jelenleg két műemléki
kapun keresztül közelíthető meg, a luxusszálloda beruházásnak helyt adó telek
nem rendelkezik közvetlen útkapcsolattal. Egy szállodával szemben alapelvárás,
hogy megközelíthető legyen, és biztosítva legyen az azt megközelítő gépjárművek elhelyezése (parkolás) is. Már pedig
a most oda vezető út alkalmatlan erre,
ezért rengeteg fa kivágásával lehetne
csak utat biztosítani a szállodához.
5. a szálloda-beruházás hatalmas
plusz forgalmat, zajszennyezést generálna már az építkezés ideje alatt is, később
pedig újabb jelentős terhet jelentene a
már meglévő forgalom miatt is nagyon
sokszor bedugult városi utakra.
6. 2020-ban 3 hét alatt összesen
több mint 7130-an nyilvánították ki véleményüket aláírásukkal arról, hogy e kérdésekben élni kívánnak demokratikus
jogukkal és helyi népszavazáson akarják
kifejezni véleményüket.

Tanuljuk meg az internetes rádiózást!
Bár elvették a frekvenciáját, a Klubrádió kormánykritikus hangját mégsem tudta elnémítani
a Fidesz-kormány, mert az interneten továbbra is hallgatható. Hogyan? Lapunkban például
hónapok óta elhelyezünk egy úgynevezett QR kódot, melyet, ha a mobiltelefonunk
kamerájával beolvasunk, országszerte hallgathatjuk a csatorna élő műsorát.

www.klubradio.hu/atallas
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A népszavazás sikere
csak rajtunk múlik,
szavazzon 2022. július 31-én!
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Mindenkire szükség van, hogy a szavazás érvényes és eredményes legyen,
hisz legalább 10 400 tatait kell elvinni az urnákhoz, hogy elérjük célunkat!
Tatainak lenni felemelő érzés, kiváltság
és felelősség is! Városunk egy kincses
ládika, tele felbecsülhetetlen értékekkel, ezekre mindannyiunknak vigyáznunk
kell! Tata rabul ejti nemcsak a lakóit, de
mágnesként vonzza a turistákat is. Talán
ez az oka, hogy szemet vetettek rá olyan
pénzemberek is, akiknek ez a hely csupán egy befektetés, bevételi forráslehetőség.
A tatai szív együtt dobban a várossal!
A Tatát szerető ember nem akar tájsebet erre a csodás panorámára! Féltve
vigyázza természeti kincseit, felbecsülhetetlen épített környezetét. Hiába ígérnek pénzt, munkahelyet, adóbevételt,
óvja települését a leselkedő veszélytől

és a mögöttes szándéktól, ha kell, szembeszáll akár az ÖRDÖGGEL is. Ismeri városa határait, befogadóképességét, nem
hajtja hatalomvágy, sem megalománia.
A meglévő csodás dolgokhoz kötődik,
ezt szeretné megőrizni utódainak, mert
minden épület, fa, bokor szép emléket
idéz, titkot rejt, elvarázsol. Talán ezért is
sikerült az országban egyedüliként kiharcolnunk a népszavazást, hogy megvédhessük városunkat és hangot adhassunk akaratunknak! Sokan segítettek,
támogattak bennünket ebben a küzdelemben, de ne feledjük, az igazi erőpróba még hátravan!
Elérhetőségeink:
Facebook.com/StopAvalonTata
Facebook.com/TETT.Egyesulet

Fogadj örökbe egy plakátot!
Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
nyomtassteis.hu
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Innen töltheti le a lapszámokat

nyomtassteis
nyomtassteis
nyomtassteis

Minden forint számít! Ha megteheted, támogasd anyagilag a tatai népszavazás
ügyét, ezzel pedig a Tatai Öreg-tó partjának védelmét.
Adomány a TETT - Tegyünk Együtt Tudatosan Településünkért Egyesület
számlaszámára utalható: K&H Bank: 10401976-50527066-66741001
Minden felajánlott segítséget tisztelettel és hálásan köszönünk!
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Milyen kérdésekről kell dönteni
a július 31-i népszavazáson?

Fontos!
Igen!

1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas
pálya) ingatlannal szomszédos telkeken gépjármű-közlekedésre alkalmas út ne épüljön, és az ott már meglévő utat se lehessen kiszélesíteni?
2. Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas
pálya) ingatlanra vonatkozóan a város településképi rendelete [29/2018. (XII.20.)] és helyi
építési szabályzata [38/2005.(XII.6.)] a 2020. február 28-án hatályos állapotában maradjon?
3. Egyetért-e Ön azzal, hogy Tata Város Önkormányzata ne köthessen településfejlesztési szerződést a Tatai Öreg-tó Természetvédelmi Területén létesülő beruházáshoz kapcsolódóan, megőrizve ezzel a terület természeti és épített értékeit.

Védd a partot, szavazz 3 igennel! A Tett Egyesület koordinátorai,
akik a szavazás koordinálásában segítenek, elérhetőek a stopavalontata@gmail.com
címen. Várjuk az önkénteseket, akik különféle kampányfeladatokban segítenek!

Tudnivalók a szavazásról
Mikor érvényes a népszavazás?
A népszavazás akkor lesz érvényes, ha
azon a tatai választók legalább 50%-a + 1
fő, kb. 10.400 tatai lakos szavaz.
Mikor eredményes a népszavazás?
Minden kérdés külön íven lesz, és külön-külön értékelik ki. Egy-egy kérdésben
a szavazás eredményességéhez az érvényes szavazatok több mint felének azonossága szükséges.
Ki szavazhat?
A helyi népszavazáson a településen
lakóhellyel vagy – ha legkésőbb a népszavazás kitűzését megelőző harmincadik napig, azaz 2022. május 3. napjáig tartózkodási
helyet létesített – bejelentett tartózkodási
hellyel rendelkező választópolgár (külföldi
állampolgár is) jogosult részt venni.
Mozgóurna-igénylés módja
Mozgóurna-igénylés (és más információk is): a Helyi Választási Irodánál (2890
Tata, Kossuth tér 1.) személyesen, vagy a
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06-34-588-663 és a 06-34-588-637 telefonszámokon, illetve a jegyzoititkarsag@
tata.hu e-mail címen érhető el.
Az igénylés történhet személyesen,
ügyfélkapun keresztül, e-mailben és
postai levélben. A szavazás napján írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés: a
szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
(Mozgóurna igényléséhez szükséges
formanyomtatványt a stopavalontata@
gmail.com e-mail címen is lehet kérni.)
Hogyan kell szavazni?
A kérdésre adott IGEN vagy NEM
megjelölésével. A válasz melletti körbe
tett „x” jellel vagy „+” jellel. Más jel használata érvénytelen szavazathoz vezet.

Helyes szavazat:

igen

Helytelen szavazat:

nem

Az a választópolgár, aki nem kap értesítőt 2022. július 11-ig, vagy az értesítőjét elvesztette, a Helyi Választási Irodától kérheti – a személyazonossága igazolását követően – az értesítő pótlását.
Az értesítő tartalmazza a szavazóhelyiség címét. Az értesítő bemutatása nem, de a
személyazonosság igazolása szükséges a szavazóhelyiségben a szavazáskor.

A szavazókörök listája
001. számú szavazókör Tata, Bercsényi utca 7. Tatabányai Szakképzési Centrum
Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
002. számú szavazókör Tata, Fazekas utca 47.
Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola (Fazekas utcai iskola régi épülete)
003. számú szavazókör Tata, Fazekas utca 47. Menner Bernát Alapfokú Művészeti
Iskola (Fazekas utcai iskola régi épülete)
004. számú szavazókör Tata, Kőkút köz 2. Kőkúti Általános Iskola
005. számú szavazókör Tata, Kőkút köz 2. Kőkúti Általános Iskola
006. számú szavazókör Tata, Új út 19.
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari SZKI
007. számú szavazókör Tata, Új út 19.
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari SZKI
008. számú szavazókör Tata, Váralja utca 4. Magyary Zoltán Művelődési Központ
009. számú szavazókör Tata, Új út 14/A. Tatai Kincseskert Óvoda
010. számú szavazókör Tata, Deák Ferenc utca 5. Szociális Alapellátó Intézmény
011. számú szavazókör Tata, Deák Ferenc utca 5. Szociális Alapellátó Intézmény
012. számú szavazókör Tata, Országgyűlés tér 4. Vaszary János Általános Iskola
013. számú szavazókör Tata, Országgyűlés tér 4. Vaszary János Általános Iskola
014. számú szavazókör Tata, Bacsó Béla utca 66/1. Juniorka Alapítványi Óvoda
015. számú szavazókör Tata, Jázmin utca 23.
Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye
016. számú szavazókör Tata, Jázmin utca 23.
Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye
017. számú szavazókör Tata, Szélkút utca 1-3. Szélkút utcai Közösségi Ház
018. számú szavazókör Tata, Szomódi út 4.
GÜNTNER-TATA Hűtőtechnika Kft. székháza
019. számú szavazókör Tata-Agostyán, Kossuth Lajos utca 31.
Könyvtár és Faluház
Amennyiben bármely, a választást érintő kérdés merül fel, Tata Város Helyi Választási Iroda (2890 Tata, Kossuth tér 1.) munkatársai hétfőtől – péntekig munkaidőben
személyesen, vagy a 06-34-588-663 és a 06-34-588-637 telefonszámokon, illetve
a jegyzoititkarsag@tata.hu e-mail címen készségesen nyújtanak segítséget.
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