Tisztelt Tulajdonostársak!
Alsószállás területének új képviselője dr. Bakó Krisztina lett (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) az
októberi választások eredményeképpen. Listás mandátumhoz jutott Löfler Dávid (Fidesz – KDNP) és
Császárné Kollár Tímea (Jobbik) is, akik szintén ebben a körzetben indultak egyéni
képviselőjelöltként.
November elején hatályba lépett a terület új szabályozási terve, amely várhatóan hosszú távon meg
fogja határozni a terület fejlesztésének kereteit. Jelenleg ez alapján elkészült és önkormányzati
ellenőrzés alatt van az a geodéziai munkarész, amely Alsószállás teljes területére, telkenként
meghatározza az útszélesítés céljára leadandó terület pontos nagyságát. A szabályozás végrehajtása
önkéntes, de előfeltétele bármilyen közművezeték fektetésének vagy útépítés elvégzésének. Amint a
geodéziai munka a teljes területre elkészült, egy önálló hírlevélben tájékoztatjuk Önöket a változások
további részleteiről is.
A most készülő geodéziai munka részét képezi, hogy azon tulajdonosok esetében, akik igénylik,
díjmentesen elvégzik a szabályozási terv által kijelölt utca határvonalainak karókkal történő kitűzését,
amelynek a célja a tulajdonosok tájékoztatása. Ennek feltétele, hogy az érintett telek helyrajzi
számának megadásával és telefonszám biztosításával a tulajdonosok ezt válaszlevél küldésével
előzetesen igényeljék. Tekintettel arra, hogy ez a szolgáltatás ingyenes és nem jár semmilyen
kötelezettséggel a szabályozás végrehajtására vonatkozóan, javasoljuk igénybe vételét.
A Körte utca keleti oldalán a kerítés áthelyezésre került a végleges nyomvonalra, az ezt akadályozó
használaton kívüli épület egyidejű elbontásával. Távlatilag a két fasor között lesz az útpálya, jobb
oldalon csapadékvíz-szikkasztó árok, a bal oldalon pedig járda létesül.
Szintén megtörtént a Puttony és a Muskotály utcák sarkán az önkormányzat által megvásárolt
saroktelek megtisztítása, a rajta lévő épület lebontása. A terület parkosítása tavasszal történhet meg.
A Puttony utca keleti végén (Muskotály utcától Frankhegyig terjedő rész) az érintett tulajdonosok közel
60%-a, azaz 24 telek tulajdonosa kérte a kitűzést, mivel a szabályozást mielőbb végre kívánják
hajtani. Ez megtörtént, azóta már több telek esetében az új kerítések építése is megkezdődött.
Az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület nevében üdvözlettel:
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