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Tisztelt Osztályvezető Úr !

Az Apolló Kft (6000 Kecskemét, Tatay u. l/b. sz.) által Kápolna település külterületén
tervezett homokbányájának előzetes vizsgálati eljárása kapcsán Tófalu település
polgármesterétől és képviselő-testületétől észrevétel érkezett a bánya üzemelése során, a
kitermelt homok szállítási útvonalával kapcsolatosan.
Az előzetes vizsgálati dokumentáció egyértelműen rögzíti, hogy a bánya nyitásának
elsődleges célja a közeljövőben épülő M25 autópálya és az arra bekötő 251-es számú út
építésének kiszolgálása. Ezen nyomvonalakra, építési területekre a szállítás kizárálag a 3. sz.
úton keresztül történhet, más útvonal, mely Tófalu település lakott területét érintheti, nem
jöhet szóba. Ezt az előzetes vizsgálati eljáráshoz becsatolt szállítási útvonal és hatásterülete
térképen is egyértelműenjelöltük. (lsd.: melléklet)
A fenti két kiemelt állami beruházás kiszolgálásán túl a bánya alkalmas lehet a környéken
jelentkező egyéb építkezések kiszolgálására is. Ezen igények ugyanakkor nagyságrendekkel
kisebb homok kiszolgálását igénylik. Ezen igények kiszolgálása az Apolló Kft-nek nem célja,
elsődleges cél a fenti két út építésének kiszolgálása, ennek ellenére a környék lakosságától
érkező igény elutasítása sem cél. A gyakorlat azt mutatja, hogyalakosságtól érkező igények a
napi 80-100 m3 -t (4-5 tehergépkocsi/nap) sem lépik túl, az autópálya építéstől független napi
maximális igényt a tanulmányban 200-400 m3-ben (10-20 tehergépkocsi/nap) jelöltük meg. \
Ezen igények kielégítésének egy kisebb része - amennyiben azok Tófalu, Aldebrő, Feldebrő,
Verpelét és Vécs települések lakosságától érkeznek-- érintheti Tófalu közútját, lakott
területét. Ezen szállítás hatása (1-2 tehergépkocsi/nap) a településen jelenleg átmenő
forgalmat figyelembe véve elhanyagolható.

Kérem, hogyafentieket az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása során figyelembe venni
szíveskedjenek.
Egyben kérem Ignácz Szabolcs polgármester urat és Tófalu település képviselő-testületét,
hogy válaszornat elfogadni szíveskedjen.
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