
Tisztelt Tulajdonostársak! 

 

Engedjék meg, hogy beszámoljunk az elmúlt két hónap történéseiről. 

A jegyzőválasztás és a város költségvetése körüli politikai események miatt az önkormányzattal való egyeztetéseket 

átmenetileg szüneteltettük, de azok után, az elmúlt hetekben folytattuk azt. Találkoztunk Kálóczi Imre, Török Czene István, 

majd Stifft Nándor és Jelen Károly képviselő urakkal. Két hete került sor tárgyalásra Wittinghoff Tamás polgármester úrral 

is. 

A területre vonatkozó fejlesztési koncepció további részletei kerültek kidolgozására.  

 A Főmterv Zrt. elkészítette az utcák javasolt kialakítási terveit (keresztmetszetek szintjén). 

 A Neogrády Műkertész Kft. elkészítette a területre javasolt fasorok elrendezési terveit, csatlakozásait. 

 Megrendeltük a felszíni csapadékvíz elvezetés elvi engedélyeztetési tervét a Mélyépterv- Mévit Kft.-től. 

 Geodéziai felmérést kértünk a volt konténer helyétől délre fekvő területre vonatkozóan, amely a csapadékvíz 

szikkasztómedencéjére alkalmasnak tűnő hely. 

 Felkértük a Közlekedés Kft.-t, hogy tegyen javaslatot a területre vonatkozó kerékpárút-hálózat integrálására a város 

meglévő terveibe. 

 Tanulmányt készíttettünk a Pestterv Kft.-vel a fejlesztési program illeszkedéséről az ún. agglomerációs törvényhez. 

Fenti munkarészek egyes részleteit a honlapon tudják rövidesen megtekinteni. (www.alsoszallas.hu) 

 

Szándékaink szerint a szakmai egyeztetések hamarosan lezárulnak. Ezt követően kerül sor terveink szerint az illetékes 

bizottságok előtti prezentációkra, melyet egy képviselőkkel közös területbejárás követ. Ezt követően kerülne sor a döntésre a 

bizottságok, majd a képviselőtestület részéről. 

 

28-án éjfél tájban egy sajnálatos tűzeset is történt a Leányka utcában, melyben az érintett ház teljesen kiégett. Szerencsére 

személyi sérülés nem történt, és a szélcsendnek köszönhetően a tűz nem terjedt át szomszédos telkekre. A szűk utcába a 

tűzoltók behajtani nem tudtak, így a szomszéd telekről végezték az oltást. 

 

Fontos feladat a taglétszámunk emelése. Kérünk mindenkit, hogy ebben lehetőség szerint működjön közre (szomszédok, 

családtagok mozgósítása, belépése). Szeretnénk ismételten felhívni a figyelmet, hogy a tagság fizetési kötelezettséggel nem 

jár, de a minél nagyobb taglétszám az önkormányzattal való tárgyalások során fontos segítség! Csatoltan megküldünk egy 

jelentkezési lapot, melyet kinyomtatva a rajta szereplő címre kérjük visszaküldeni. 
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