1. Ismeri-e Ön az egyesület által kidolgozott fejlesztési programot? Ha igen, melyik részét emelné
ki belőle?
Az egyesület évek óta dolgozik a terület élhetőbbé tétele érdekében, sok értékes gondolat
fogalmazódott meg a programjukban. Úgy vélem, a legfontosabb kérdés a vízhálózat fejlesztése.
2. Milyen módon gondolja javítani a területen a közbiztonságot?

A lakosság bevonásával, összefogással még többet tehetünk lakókörnyezetünk biztonságáért,
amely fejlesztését négy lépcsőben szeretném megvalósítani:
• A SZEM – Szomszédok Egymásért Mozgalom továbbfejlesztése és támogatása a
területen.
• Központi gyorshívó szám a lakosok számára, amin keresztül bejelenthetik a hatóságnak a
gyanús eseményeket.
• A rendőrségi és polgárőr járőrök nagyobb jelenléte a területen.
• A közvilágítás és a közterületi térfigyelő-rendszer további fejlesztése. A Hegyvidék fel- és
elvezető útjainak elején és végén térfigyelő kamerák kihelyezését fogom kérni.
3. A Frankhegy és a Szállások területének vízellátáshoz elengedhetetlen a Víztorony utcai
nyomásfokozó gépház megépítése. Hogyan látja ennek helyzetét, illetve az önkormányzat
szerepét?
Az elmúlt ciklusban a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja megteremtette annak lehetőségét, hogy
megtörténjenek az első lépések a vízhálózat kialakítására. Várhatóan a következő ciklus elején elindulhat
a nyomásfokozó gépház megépítése. Véleményem szerint ezzel párhuzamosan el kellene kezdeni a
gerincvezeték kivitelezését, ami nagyban felgyorsíthatja a teljes vízellátás megteremtését.
4. Milyen módon képzeli el annak elősegítését, hogy a társadalmi elidegenedés helyett a
társadalmi kapcsolatok erősödjenek a területen?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ha a választókerület területében gondolkozom, akkor az első lépés, hogy
olyan közösségi tereket alakítsunk ki, ahol az emberek találkozni tudnak egymással, ezáltal személyes
kapcsolatok szövődhetnek, mélyülhetnek el.
5. Milyen lépéseket tartana szükségesnek az engedély nélküli építkezések ellen és a
természetvédelmi területek védelme érdekében?
A Fidesz-KDNP frakció az elmúlt ciklusban kidolgozta azt a városképvédelmi rendelet-tervezetet, amit a
képviselő-testület ugyan csak részben, de elfogadott. Ezt a munkát kell folytatni, és kiterjeszteni a
környezetvédelem területére.
6. Van-e konkrét elképzelése a főúttól északra fekvő területek közösségi közlekedésbe /
kerékpárút hálózatba történő bekapcsolására?
A polgármesteri hivatal az elmúlt ciklusban megpróbált valamilyen koncepció mentén kerékpárúthálózatot kialakítani. Ennek ellenére véleményem szerint csak szigetszerű beruházások történtek.
Fontos, hogy a további kerékpárút-fejlesztéseket egymásba fonódóan kell megvalósítani, ezzel komplett
rendszert lehet létrehozni a jelzett terület bekapcsolásával.
A helyi busz közlekedése sajnos a körzet felső területeit eddig elkerülte. A mostani nyomvonal
kiterjesztése nem lenne jó megoldás, mert nagyban megnövelné a menetidőt. A megfelelő megoldás
érdekében egy új nyomvonalat kellene kialakítani, ami legalább két ponton érintené a mostani
nyomvonalat. Ennek egyeztetésébe mindenképp be kell vonni a lakókat és az egyesület képviselőit.

