Tisztelt Tulajdonostársak!

A múlt héten benyújtásra került két előterjesztésünk a képviselőtestület elé. Ezek egyrészt bekapcsolják területünket a városi
kerékpárút hálózat terveibe, másrészt a területünk egy részét érintő futópálya távlati kiépítésének koncepcióját rögzíti. A
képviselői előterjesztést képviselőnkön, Szabó Károlyon (Fidesz-KDNP) kívül Filkey Péter(Fidesz-KDNP), Molnár Gábor
(MSZP-SZDSZ) és Sánta Áron (Fidesz-KDNP) képviselők írták alá, illetve támogatóként Tóth Béla (MSZP), aki körzetünk
korábbi képviselője volt. Köszönjük nekik!
Ez utóbbiban javaslatokat fogalmaztunk meg az Odvashegy-Szálláshegy utca engedélyeztetés alatt lévő útépítési teveinek
átdolgozására vonatkozóan. Amennyiben ez elfogadásra kerül, a területet látogató kirándulók is az utca alsó részén fogják
tudni lerakni a gépkocsijukat és nem azzal érkeznek a területünkre.
Fejlesztési elképzelésünket véleményeztettük az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Főosztályvezetőjével,
Körmendy Imrével. Pozitív véleményét honlapunkon, a közreműködők/véleményezésre felkértek menüpont alatt találhatják
meg.
Megkaptuk az engedélyt a Körte utcai hirdetőtábla felállítására is, amely azóta már használatban is van.
A Várostakarítási Program részeként egyesületünk aktív tagjai a volt konténertároló környékét és a Ribizke árok egy részét
takarították ki. Sajnos a szemét több volt, mint a konténerben a hely.
Az elmúlt héten ismét a részletek egyeztetése zajlott Vágó Csaba polgármesteri kabinetvezető úrral, illetve Csík Edina
főépítész asszonnyal.
Elkészült a szakhatósághoz benyújtásra is került a terület felszíni csapadékvíz elvezetésének elvi engedélyeztetési terve,
valamint az Odvashegy utca melletti területre tervezett záportározó és a Ribizke árok geodéziai felmérése.
Mint azt többen már láthatták, megtörtént a volt konténertároló helyének rekultivációja, melynek eredményeképpen fákkal és
fűvel fedetté válik az eddig legtöbbször csak szeméttel borított terület.
Az önkormányzattal folytatott egyeztetések eredményeképpen egy településfejlesztési szerződést készítünk elő, melyben
rögzítésre kerülnek a felek vállalásai, a fejlesztési folyamat lépései. Ez fog rendelkezni a területre vonatkozó új szabályozási
terv készítéséről is, melynek átfutási ideje kb. 5-8 hónap a többkörös szakhatósági engedélyeztetés miatt. Ez a szabályozási
terv elképzeléseink szerint azonban változatlanul mezőgazdasági besorolásúként fogja szerepeltetni a területet, mert egy
esetleges átsorolásnak nincsenek meg még a feltételei. A terv fő célja az, hogy a telekstruktúra, közlekedés és közművesítés
tekintetében lehetőség legyen az előre lépésre ennek mentén.
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