
Ismeri-e Ön az egyesület által kidolgozott fejlesztési programot? Ha igen, melyik részét emelné ki 

belőle? 

Novák Zalánnal képviselő jelöltségem kapcsán átnéztük a terveket. Komoly, minden 

részletre kiterjedő munkának találom. Nagyszerűnek tartom az előre tervezett 

közösségteremtő terek, játszóterek kialakítását. Egy terület hangulatát, élhetőségét 

jelentősen befolyásoló tényezőjének tartom. A tervek minden részletét nem volt 

módomban megismerni, de több barátomnak is van telke a Felsőszálláson, a terület 

fejlesztésének szükségességét rajtuk keresztül átérzem. 

Milyen módon gondolja javítani a területen a közbiztonságot? 

Merőben más módszereket, technikai eszközöket tartok alkalmasnak, mint a sűrűn 

lakott területeken alkalmazott eljárások. Talán szélsőséges példának tűnik, de mégis 

a határőrség által alkalmazott, nagy és lakatlan területek megfigyelésére bevált 

módszerekre gondolnék. Ilyen például a hőkamerás megfigyelés, amelyet a 

polgárörséggel karöltve lehetne üzemeltetni.  

A Frankhegy és a Szállások területének vízellátáshoz elengedhetetlen a Víztorony utcai nyomásfokozó 

gépház megépítése. Hogyan látja ennek helyzetét, illetve az önkormányzat szerepét? 

Őszinte leszek.... A jelenlegi politika ott fejleszt, ahol szavazatokra számíthat. A 

felsőszállás ilyen szempontból hátrányos helyzetűnek számít és túl sok invesztíciót 

igényel. A BVTV- elhangzott jelölti vitában számomra az derült ki, hogy a Fidesz 

vattacukrot osztogat (80-100 milliós költségvetés, ami egy komolyabb családi ház 

ára), míg a BFE nem akarja megcsinálni (12 milliárdos vélt költségek). Nem ismerem 

a megvalósítás költségvetését, de ez 3db uszoda-sportcsarnok, az eredeti 

költségvetése szerint. Ezeknek a jelölteknek - már elnézést a kritikáért - de a 

hozzáértésen kívül, nagyságrend érzékük sincs. 

Milyen módon képzeli el annak elősegítését, hogy a társadalmi elidegenedés helyett a társadalmi 

kapcsolatok erősödjenek a területen? 

Rendszeres események megszervezésével lehet az embereket közelebb hozni 

egymáshoz. Budaörsön rendszeres programokat nem támogat az Önkormányzat, 

helyette több tízmilliót költ el az impulzusszerűen megrendezett fesztiváljaira. 

Ugyanennyi pénzből minden hétvégén lehetne egy hely, ahol igényes koncertek, 

előadók léphetnének fel. 

Milyen lépéseket tartana szükségesnek az engedély nélküli építkezések ellen és a természetvédelmi 

területek védelme érdekében? 

Azonnali bontás. A szabályozási tervet komolyan kell venni, különben a terület 

sehová se tart.  

Van-e konkrét elképzelése a főúttól északra fekvő területek közösségi közlekedésbe / kerékpárút 

hálózatba történő bekapcsolására? 



Budaörs turisztikai szerepével amúgyis többet kell foglalkozni. Az ivóvíz ellátás 

megoldását talán célszerű lenne egy víztorony - kilátó létrehozásával megoldani. 

Egyrészt pályázati szempontból praktikusnak tartom, mivel két funkciót testesít meg, 

másrészt nyomáskiegyenlítés szempontjából még mindíg a legfrappánsabb 

megoldások egyike.  


