Így, a kampány finisében, öt nappal a választás előtt kissé hirtelen jött kedves levelük, - de igyekszem pár mondatban
felelni a kérdésekre, - bár talán egy személyes találkozón, ha korábban sikerül megszerveznünk, pontosabb képet
tudtam volna adni… Minden esetre köszönöm a felkérést.
Ismeri-e Ön az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület által kidolgozott fejlesztési programot? Ha igen, melyik részét
emelné ki belőle, melyet a legfontosabbnak tart?
Azokat, melyeket az Egyesületük eljuttatott hozzám, azokat az anyagokat természetesen elolvastam, és ismerem.
Kiemelkedőnek gondolom az Önök önszerveződését, és jónak gondolom, Novák úr munkásságát is.
Emlékeim szerint van egy minta tervük, - ha jól emlékszem -, a Körte utcai, melynek sikeres megvalósításától remélik
a többi érintett terület lakójának pozitív hozzáállását kedvező irányban elmozdulni… Ez mindenképpen egy jó ötlet
szerintem, mert a jó példa mindig jó meggyőző erejű tud lenni. De, több más kezdeményezésüket is ismerem:
Kerékpár út, sport, és zöldterület fejlesztési javaslatok. Számomra ezek is szimpatikusak, mert az utóbbi négy évben
több ilyet is megvalósítottam Kamaraerdőben. Akit érdekel, sétáljon egyet az ottani új Parkban. Korábban hulladék
válogató szerepelt oda a város terveiben…
Egy kis kritikám is lehet ? Néha van egy olyan érzésem, hogy az „Alsószállásiak” és a „Frankhegyiek” között mintha
lenne egy kis rivalizálás, (érdekellentét ?), - melyet talán a Hivatal egy-két munkatársa is gerjeszt… Lehet, hogy
rosszul gondolom, de „kívülről” néha így tűnik... Ez nagyon nem lenne szerencsés, hiszen sok tekintetben egymásra
utalt a két terület. A fejlesztések szempontjából is több dologban összefüggenek. Magam részéről mindkét csapatnak
drukkolok céljaik megvalósításának sikeréhez. Megválasztásom esetén igyekezni fogok támogatni minden átgondolt,
tervezett fejlesztési elképzelést, - melyeket véleményem szerint összhangba lehet hozni a város többi részének
érdekeivel, és belátható időtávon belüli megoldásokat nyújt. A különféle érdekek nem feltétlen egymással
ellentétben állók, „csak” dolgozni kell rajta, hogy közösen találjunk optimális megoldásokat. Sok időt, energiát
rászánva…
Milyen módon szeretné javítani a területen a közbiztonságot?
Mint a TV vitáinkban is elhangzott, és városprogramunkban is olvasható, ezt a kérdést tartjuk Budaörs EGYIK
LEGNAGYOBB PROBLÉMÁJÁNAK. Ennek megfelelően NAGYSÁGRENDEKKEL KOMOLYABB KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁST
kívánunk fordítani a megoldásra.
Ezért – ahogyan városprogramunkban is szerepel - :
-

kiemelt figyelmet fordítunk a város be- és kivezető útjaira és a „hegyi” területekre telepítendő kamerák
kihelyezésére

-

Fokozzuk a rendőri jelenlétet és megerősítjük a polgárőrséget, mivel semmi sem pótolhatja a személyes
jelenlétet.

-

A közbiztonság javítása érdekében folytatjuk a megkezdett munkát, folyamatosan bővítjük a térfigyelő
kamerák számát

-

Támogatjuk a társasházi kamerarendszer kiépítését.

-

éjjel-nappal elérhető telefonos bejelentő szolgálatot hozunk létre, amelyen a lakók bármilyen problémát
azonnal jelezhetnek az illetékesek felé + Security Point elektronikus „pánik oszlopokat” telepítünk a
bűnelkövetéssel leginkább terhelt városrészekbe

A Frankhegy és a Szállások területének vízellátáshoz elengedhetetlen a Víztorony utcai nyomásfokozó gépház
megépítése. Hogyan látja ennek helyzetét, illetve az önkormányzat ebben vállalható jövőbeni szerepét?

Feltétlen szükség van rá. Az Önkormányzat – szerényen bár,- de eddig is vállalt anyagi áldozatokat, a lehetőségek
függvényében a jövőben ezt fokozni kell. Minden évben beraktunk építésre forrást a költségvetésbe… Két, - ha jól
tudom 1000 m3 –es medence is van a Kövegyen, melyek az ’50-es, ’60-as években készültek, (felújításukat vállalja is a
Vízművek), de üzemeltetésükhöz szükséges az új gépház. Amikor megépül, a Szállások, és a Frankhegy irányába
egyaránt lehet vízhálózat fejlesztést indítani. Zárójelben jegyzem meg: Véleményem szerint össz-városi érdek is a
gépház, és a két (működő) medence, - mert ivóvíz ellátási biztonságot is ad, ha a meglévő fő-gépház bármikor,
bármiért meghibásodna.
Milyen módon képzeli el annak elősegítését, hogy a társadalmi elidegenedés helyett a társadalmi kapcsolatok
erősödjenek Budaörsön és kiemelten ebben a városrészben?
Kamaraerdőben, melynek 2010-tőla 2014 ig képviselője voltam, - és szeretnék az lenni a jövőben is - már
megteremtettem az alapjait.
Íme, egy részlet ottani négy éves beszámoló füzetemből:

Milyen lépéseket tartana szükségesnek az engedély nélküli építkezések ellen és a természetvédelmi területek
védelme érdekében?
Az Önkormányzatnak, (szűkebb értelemben a Képviselő Testületnek) ez ügyben igen korlátozottak a lehetőségei. A
Hivatalnak, polgármesternek már több... De, a Jegyzőnek, mint a törvényesség őrének vannak HATÓSÁGI
JOGOSÍTVÁNYAI ebben a témában. És, természetesen a Járási Építéshatóságnak. A törvényeket be kell tartani és
szigorúan be kell tartatni is! Ez mindannyiunk kötelessége.

Van-e konkrét elképzelése a főúttól északra fekvő területek közösségi közlekedésbe / kerékpárút hálózatba történő
bekapcsolására?
Igen. A város lehetőségeihez mérten célszerű a kisbusz hálózatunkat fejleszteni. Ehhez külső források bevonására is
mindenképpen szükség lesz (pályázati és kormányzati források), - mivel elég költséges dolog a fejlesztés.
A kerékpárút hálózat tervezéshez már eddig is igénybe vettünk külső pályázati forrást (EU-s BICY Project), de a
BIZTONSÁGOS kerékpárút hálózat bővítése mindenképpen kiemelt priorítás nálam és csapatomnál.
Nem „csak” a főúttól északra, hanem pld. Kamaraerdőben is.
Összekapcsolva az úthálózatot a környező településekkel és Budapesttel is – utóbbi esetében több ponton is. Mert
igazán így van értelme, hiszen nem egy „sziget” vagyunk…
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