Tisztelt Tulajdonostársak!
Lassan befejeződnek a találkozásaink a város képviselőivel. Az elmúlt hetekben került sor programunk ismertetésére dr.
Kisfalvi Péter (MSZP-SZDSZ), Törőcsik László (FIDESZ-KDNP), Sánta Áron (FIDESZ-KDNP) és Takács Viktor (MSZPSZDSZ) képviselők részére.
Az elkövetkező napokban találkozunk dr. Nagy Tamással (FIDESZ-KDNP), dr. Molnár Vilmossal (FIDESZ-KDNP),
valamint városunk új jegyzőjével dr. Bocsi Istvánnal.
A múlt héten az ügyért sokat dolgozó képviselőnk, Szabó Károly szervezésében immáron a harmadik egyeztetés zajlott a
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökével, Romsics Sándorral (Budaörsi Vállalkozók Egyesülete).
Kérésének megfelelően a napokban összeállításra kerülnek azok a fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges induló lépések,
melyekhez szeretnénk a város támogatását kérni. Az erről szóló döntés előkészítése érdekében várhatóan április közepén
helyszíni bejárásra, majd egy szűkebb körű szakmai-politikai egyeztetésre kerül sor az önkormányzatnál, melyet követően az
előterjesztés a képviselőtestület és az illetékes bizottságok elé kerülhet. Romsics úr gyors intézkedést ígért a régóta húzódó
egyesületi hirdetőtábláink ügyében, melyre napokon belül megoldás is született. Közreműködését ezúton is köszönjük. Jövő
héten felállításra is kerülnek, melyeken a híreinket azok is olvashatják, akik nem regisztrálták magukat elektronikus
hírlevelünkre.
Dr. Szabóné Müller Tímeával (MSZP-SZDSZ) is már másodszor találkoztunk, ahol vele, mint frakcióvezetővel már a
részletek, konkrét lépések egyeztetése zajlott. Készséges és most is gyors rendelkezésre állását neki is köszönjük.
Szintén a harmadik egyeztetés zajlott le a Duna-Ipoly Nemzeti Park képviselőivel (Mike Eszter-Dobos Sándor), kikkel
áttekintettük a védett területeken húzódó utak kiváltásának a kérdését, és az Odvashegy utca, mint az egyik lehetséges
közművezetési útvonal védettségi szintjének helyzetét. Egyeztettük a jelenlegi helyzetet és a jövőbeli elképzeléseket a
területen érvényes védettségi sáv, valamint a Hárslevelű utca megosztásával és az ezt követő védettség feloldásával
kapcsolatosan.
Az önkormányzat pályázatot írt ki civil szervezetek számára, melynek keretében a felszíni csapadékvíz elvezetési
tanulmányterv, valamint a Ribizke utcai árok rendezésével összefüggő előkészítő munkák költségeinek részleges
megtérítésére pályázunk.
Két héten belül kerül sor az Odvashegy u. és a Mandula utca kereszteződésében meglévő, volt konténertároló helyének
rekultivációjára, egyik egyesületi tagunk önkéntes felajánlásának köszönhetően. A fokozottan védett természetvédelmi
területen a leterített mart aszfalt felbontásra kerül és a területre őshonos fákat ültetünk.
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