Ismeri-e Ön az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület által kidolgozott fejlesztési programot? Ha igen, melyik
részét emelné ki belőle, melyet a legfontosabbnak tart?
Sajnos nem ismerem a nevezett fejlesztési programot, de amennyiben folytathatom az önkormányzati
munkámat, akkor (beváltható) ígéretet teszek arra, hogy megismerjem és építő jellegű javaslatokat is tegyek.
Milyen módon szeretné javítani a területen a közbiztonságot?
Ezen a nyáron két alkalommal is előterjesztést tettem a közbiztonság erősítése érdekében, amelyet előzetesen
a rendőrkapitány úrral (Galuska T. László) dolgoztunk ki. A testület mindkét alkalommal az előterjesztéseimet
leszavazta. A képviselők képmutatása példátlan, mert közben a közbiztonság erősítését szorgalmazzák. Politikai
céljaik érdekében pedig a lakosság érdekeit sem veszik figyelembe.
Előterjesztésemnek két lényegi eleme volt
1./ A rendőrség technikai eszközökkel való megerősítése., robogók vásárlása, amellyel könnyen és gyorsan
elérhetnek bárhová Budaörsön, így a szűk utcákba és a hegyi utakra is. A robogók alacsony fogyasztása és
üzemeltetése is indokolta az előterjesztést. Lényeg a gyors reagálás, amit a jelenlegi gyalogos és autós
rendszerrel nem biztosítható. Ráadásul a hegyeken nehezen mozgó autók száma is igen alacsony, naponta az
áruházi tolvajlások ügyintézéshez használják, így értelemszerűen órákra kiesnek a szolgálatból. A robogók
használatával lényegesen javulna a közbiztonság helyzete, mert a rendőri jelenlét is erősödne. A robogók
használata különösen indokolt lenne a Frankhegy és környékén, de a belvárosban is.
2./ Térfigyelő kamerarendszer kiépítése. Ennek csak akkor van értelme, ha biztosítjuk a 24 órás megfigyelést,
azaz egy intézkedő rendőr üljön folyamatosan (éjjel – nappal) a rendszer mögött, aki azonnal tudja irányítani a
járőrszolgálatot. Itt is az időtényezőnek van a legnagyobb súlya, tehát nem kell az események után kullogni,
újabb időveszteséggel.
A Frankhegy és a Szállások területének vízellátáshoz elengedhetetlen a Víztorony utcai nyomásfokozó gépház
megépítése. Hogyan látja ennek helyzetét, illetve az önkormányzat ebben vállalható jövőbeni szerepét?
Teljesen egyetértek a fejlesztéssel. Az évi több százmillió forint elpazarlása helyett a legégetőbb gondokra kell
fordítani a köz pénzét. A város bőven volt abban a helyzetben, hogy az említett fejlesztést az elmúlt évek alatt
megvalósítsa. Az önkormányzatnak ebben kifejezetten vezető szerepet kell vállalnia, megragadva minden
szálat, amely pénzügyi forrást biztosíthat (pályázati pénzek)
Milyen módon képzeli el annak elősegítését, hogy a társadalmi elidegenedés helyett a társadalmi
kapcsolatok erősödjenek Budaörsön és kiemelten ebben a városrészben?
Nehéz kérdés, mert a mai rohanó világunkban az emberek túlnyomó többsége a mindennapos túléléséért küzd,
ezért sokaknak sem szórakozásra, sem kikapcsolódásra nem jut ideje. Egy lassú, de megfontolt folyamat
eredményeként azonban lehet részsikereket elérni, amely azután a társadalmi kapcsolatok erősödéséhez is
vezethet. Ez a folyamat viszont csak a közösségi érdekek célba juttatásával valósítható meg, amelyet a többség
felvállal. (Pl. az ivóvízellátás, közbiztonság, közlekedés, közvilágítás) turisztikai szempontok stb. Megjegyezném,
hogy korábban itt az utcánkban mi is szerveztünk amolyan utcai összejöveteleket evéssel ivással, de azután
ezek a rendezvények valahogy ez elmaradtak, pedig ezek a rendezvények nagyon jól sikerültek. Egy – egy
sikeres ügylet kapcsán viszont lehetséges lenne egy közös ünneplés, pl. ivóvíz bevezetése esetében.
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