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TISZTELT KISPESTIEK! 

Szeretjük Kispestet. Ez a hely az otthonunk, itt élünk, és a városrész szebbé, jobbá tételén 
dolgozunk. 

Bár Kispestet a baloldal vezeti, és az éves szinten több száz millió forintos kommunikációs 
keretből szinte valamennyi önkormányzati felületen majdnem kizárólag csak a városvezetés és 
a baloldali képviselők láthatóak, a kispesti Fidesz-KDNP frakció is sokat tett a kerület fejlődésé-
ért. Az elmúlt négy évben végzett munkánkat szeretnénk most Önöknek bemutatni.

Számos területen sikerült eredményt elérni, de sok még a tennivaló.

Sokat harcoltunk a térfigyelő kamerarendszer felújításáért, bővítéséért, a Kossuth téri piac át-
fogó felújításának előkészítéséért, azért, hogy pályázzon felújítási forrásért az önkormányzat. 
Szerettük volna elérni, ha az önkormányzati bérlakásállományt felméri és felújítja az önkor-
mányzat, és nem hagyja az ingatlanokat parlagon heverni. De sajnos ebben sem volt partner a 
baloldali városvezetés. Ugyanakkor jó hír, hogy a Fővárosi Önkormányzat támogatásával újjá-
épült a Wekerlei kispiac, amelynek felújítására csak frakciónk nyomására adta be pályázatát az 
önkormányzat. Szintén a főváros támogatja az Eötvös utcai volt KRESZ-park felújítását is. 

Régi vágyunk volt a Kúttói erdő megújítása, amely most már az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma támogatásának köszönhetően sport-és szabadidőparkként, játszótérrel, futókörrel, 
fitneszeszközökkel, kutyafuttatóval és erdei sétánnyal várja ismét a kispestieket. Előterjeszté-
sünkben kezdeményeztük több lakótelepi kis park megújítását. Bár sok hely felújításáról szü-
letett döntés, eddig csak a Klapka és Irányi utcák közötti rész újulhatott meg. Számos kispesti 
sportfejlesztést is támogatott a kormány, így az egykori KAC pálya megújítását, a Csokonai 
utcában a sport-és szabadidőpark kialakítását, és a Vass Lajos Általános Iskolában egy vado-
natúj kézilabdapálya kialakítását is. 

Sokat harcoltunk a kispesti bölcsődék, óvodák felújításáért is, jó hír, hogy napjainkban már öt-
ször annyi pénzt áldoz erre a kerületi önkormányzat. Külön öröm számunkra, hogy a kormány 
támogatásával újulhatott meg a Szivárvány Óvoda és a Gyöngykagyló Óvoda is. 

Az elmúlt években Kispest éves költségvetésének majdnem fele, közel 
5 milliárd forint érkezett Kispestre a Fővárosi Önkormányzattól vagy a 

kormánytól. De sok még a tennivalónk.

Fontosnak tartjuk a Kossuth téri piac felújítását, a parkolási problémák 
megoldását, közterületeink rendezését, az Egészségügyi Intézet és 
rendelőinek további fejlesztését, az utak-és a járdák rendbetételét. 

Folytatni kell a gyermekintézmények felújítását, a zöldfelüle-
tek megújítását, és szeretnénk elérni, hogy Kispestnek végre 
megépülhessen a sportcsarnoka. 

Dódity Gabriella, Fidesz-KDNP polgármesterjelölt

MUNKÁNK FOLYTATÁSÁHOZ  
KÉRJÜK TÁMOGATÁSÁT,  
SZAVAZATÁT OKTÓBER 13-ÁN!
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ELÉRTÜK, HOGY XXI. SZÁZADI  
KÖRÜLMÉNYEK VÁRJÁK A LEGKISEBB KISPESTIEKET 
A kerületi óvodák és bölcsődék felújításáért rengeteget harcoltunk. Frakcióvezetőnk, 
Dódity Gabriella, Kispest fejlesztéspolitikai tanácsnoka valamennyi gyermekintéz-
ményt végigjárta, összeírta a legfontosabb problémákat, és egy 60 oldalas, fényképes 
összefoglalóban átadta javaslatcsomagját a kerület vezetésének. A bölcsődék és óvodák 
nem egy helyen siralmas állapotban voltak. Penészes falak, 30-40 éves vizesblokkok, 
deszka nélküli wc-k láthatóak az összefoglalóban. Az elkeserítő valóság bemutatásának 
köszönhetően az évek során a kezdeti 100 millió forintról 500 millió forintra emelkedett a 
gyermekintézmények felújítására szánt keret, így számos óvoda és bölcsőde megújult eb-
ben a ciklusban. Több intézmény felújításához a kormány is támogatást adott. 
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MÉLYRŐL INDULTUNK
Dódity Gabriella és Mihály András
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MEGÚJULT A SZIVÁRVÁNY ÉS A GYÖNGYKAGYLÓ ÓVODA IS
A kormány 30 millió forintos támogatásával újulhatott meg a Szivárvány Óvoda. Beszigetelték az 
épületet, kiépítették a napelemes rendszert, kicserélték az ablakokat és a világítást is korszerű-
sítették. Az intézményre már nagyon ráfért a felújítás. A rossz minőségű ablakokat több helyen 
be kellett szögelni, a lapostető miatt elviselhetetlen volt a meleg nyáron, de a konyha, az óvónői 
öltözők és az irodák is borzalmas állapotban voltak. Most szép, igényes környezet várja a kicsiket. 

A kormány több mint 52 millió forintos támogatásának köszönhetően napelemes rendszer ki-
építésével, az épület belső és külső felújításával, épületgépészeti korszerűsítésével, a fali és 
padlóburkolatok, valamint a nyílászárók cseréjével, illetve a homlokzat és a tető szigetelésével 
újulhat meg a Gyöngykagyló Óvoda is.

Dódity Gabriella és Molnár András4



MEGÚJULT A WEKERLEI KISPIAC
A Fővárosi Önkormányzat 110 millió forintos támogatásával épülhetett újjá a 
Wekerlei kispiac, amelynek első terveit még az előző ciklusban Ékes Gábor 
képviselőnk alpolgármesterként készíttetett el. Szerencse, hogy frakciónk ki-
harcolta, hogy az önkormányzat adja be a pályázatot, és nem engedtük, hogy 
Kispest elessen a lehetőségtől. Sikerrel jártunk, így épülhetett újjá a Wekerlei 
kispiac, ahol egy 32 négyzetméteres közösségi helyiséget is létesítettek.

Dódity Gabriella, Lazányi Ferenc és Ékes Gábor 7

KÖZTERÜLETI FEJLESZTÉSEK 
KISPESTEN
A Fővárosi Önkormányzat Tér_Köz 
pályázata a kerületi önkormány-
zatoknak nyújt támogatást közös-
ségi terek kialakításához. Korábban, 
dr. György István főpolgármester-he-
lyettessége idején ezen a pályázaton 
nyert forrást a kerület a Kossuth téri par-
koló és közösségi tér kiépítésére, valamint 
a Jézus Szíve Plébánia környezetének ren-
dezésére is a Tarlós István főpolgármester 
vezette fővárostól. Frakcióvezetőnk, Dódity 
Gabriella akkor a városvezető főtanácsadó-
jaként egyengette a kispesti fejlesztéseket. 
Ebben a ciklusban pedig a Wekerlei kispiac 
és az Eötvös utcai volt KRESZ-park újulhat 
meg fővárosi segítséggel. 2013 óta összesen 
több mint egymilliárd forint támogatást kapott 
Kispest a Fővárosi Önkormányzattól.
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MEGÚJULT A WEKERLEI KISPIAC 
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MEGÚJUL  
A KRESZ-PARK
A Fővárosi Önkormányzat 
Tér_Köz pályázatán nyert 
100 millió forintos forrás-
nak köszönhetően – a lakók 
véleményét, javaslatait is 
figyelembe véve – lesz kutya-
futtató, fitneszrész, futókör, 
nyilvános illemhely, pihenő-
park-rész padokkal, és végre a 
közvilágítást is kiépítik az éj-
jelente most még elhagyatott, 

sötét parkban.

Dódity Gabriella, Fehér Marcella és Fekete Márk
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ÚTFELÚJÍTÁSOK

ASZFALTBORÍTÁST KAP 
A VASÚT UTCA
A Budapesti Útfelújítási Program 
keretében, a kormány 55,7 millió 
forintos támogatásából kapott 
aszfaltborítást Kispest utolsó 
földútja, a Vasút utca. A  felújí-
tás keretében a csapadékvíz 
elvezetését is kialakították. 
A kormány azért hívta életre 
ezt a programot, hogy 2022-ig 
valamennyi fővárosi és agg-
lomerációs belterületi földút 
szilárd burkolatot kapjon.

MEGÚJULT A VAK BOTTYÁN 
UTCA JELENTŐS RÉSZE
A Fővárosi Önkormányzat felújította a 
Vak Bottyán utca Lehel utca és Határ 
út közötti szakaszát, miután Kispest 
átadta az útszakasz kezelését a fő-
városnak. Ez az út Kispest szégyene 
volt már, az évek során számos au-
tóban keletkezett súlyos kár a 
méteres kátyúk miatt.

Vidra Zoltán és Dódity Gabriella
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SZÉPÜLNEK A LAKÓTELEPI KISPARKOK
Még 2014-ben készíttettük el a terveket a lakótelepi kis par-
kok fejlesztésére, amelyekre évek óta nagyon ráfér a felújítás 
és a karbantartás, hiszen sok helyen a gyerekek biztonságát 
veszélyeztetik a letöredezett és hiányos padok, a kiálló be-
tondarabok. Dódity Gabriella öt helyszínt javasolt felújításra: a 
Klapka és Irányi utca tízemeletes házai közötti területen a ját-
szóteret és a zöld sávot újjáépítették, és javaslatára az Árpád utca 
valamint Nagysándor József utca, illetve a Széchenyi és Toldy utca 
közötti területek is megújultak. Reméljük, hogy a többi helyszínen, 
a József Attila utca 71-73. számú ház mögötti és a Széchenyi utcá-
ban, az óvoda és a bölcsőde mögötti részen elterülő zöldsávra is ha-
marosan  elkészülnek a tervek, és megkezdődik a munka.

Dódity Gabriella és Fekete Márk
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VADONATÚJ KÜLTÉRI KÉZILABDAPÁLYA 
A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
A mindennapi testmozgás, főleg gyerekkorban sok felnőttkori 
betegség megelőzését segíti. Ezért is nagy öröm, hogy a kor-
mány 3  milliárd forintos rekortán pálya fejlesztési program-
jának keretében a Magyar Kézilabda Szövetség 24,5 millió fo-
rintból teljesen új kültéri kézilabdapályát épített a Vass Lajos 
Általános Iskolában. Az új pálya nemcsak a diákoknak nyújt 
sportolási lehetőséget, hanem a Kispesti Női Kézilabda Klub 
számára az edzéseknek is méltó körülményeket biztosít.

15

BŐVÍTETTÜK A SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEKET KISPESTEN
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Dódity Gabriella  
és Stefán Ferencné Csilla
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SPORT-ÉS SZABADIDŐ PARK 
A CSOKONAI UTCÁBAN
A rendszeres testmozgás és az egész-
ségtudatos életmód hozzájárul a ki-
egyensúlyozott mindennapokhoz. A kor-
mány annak érdekében, hogy a lehető 
legtöbb közterületen ingyenes sportolási 
lehetőség álljon rendelkezésre, elindította 
sport-és szabadidőpark építési programját. 
Ennek keretében épült 18 millió forintos 
kormányzati beruházásban új közösségi tér a 
Csokonai utcában, ahol szabadtéri sportesz-
közök várják a sportolásra vágyó kispestieket.

BŐVÍTETTÜK A SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEKET KISPESTEN
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SZABADIDŐ- ÉS PIHENŐPARKKÁ 
VÁLT A FELSŐ-KISPESTI ERDŐ
A Kúttói erdő megújítása régi tervünk 
volt. Dódity Gabriella frakcióvezető és 
dr. György István kormánymegbízott 
ezért kezdeményezte a terület sport-és 
szabadidőparkká alakítását a tulajdonos 
Pilisi Parkerdő Zrt-nél. A cég elkészí-
tette, majd az önkormányzattal közösen 
véglegesítette a terveket, amelyekhez 
Vidra Zoltán, az önkormányzat sport 
bizottságának tagja felmérte a lakók 
igényeit. Tekintettel arra, hogy az erdő 
megújítása illeszkedik a kormány sport-
és szabadidő park programjához is, Dódity 
Gabriella fejlesztéspolitikai tanácsnok 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
Sportállamtitkárságához fordult, amely 
10 millió forinttal hozzájárult a fejlesztés-
hez. Az önkormányzat 20 millió forintot kü-
lönített el erre a célra. Pingpongasztallal 
és tollaslabdapályával kiegészített park 
várja idén nyártól a kispestieket, amely-
ben az 500 méteres futókör mellett ku-
tyafuttató, erdei játszótér és kihelyezett 
sporteszközök is helyet kaptak.

19

Fekete Márk, Song Simon, Dódity Gabriella és Vidra Zoltán

BŐVÍTETTÜK A SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEKET KISPESTEN
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MÉLYRŐL INDULTUNK
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XXI. SZÁZADI SPORT-
CENTRUMMÁ VÁLT 
A KAC-PÁLYA

A kormány Budapest 
Pályaépítési Programjának 
keretében, a Magyar Labdarúgó 
Szövetség 220  millió forintos 
beruházásában épült új mű-
füves labdarúgópálya a KAC-
pályán, amelynek új neve a 
kispestiek szavazatai alapján  
Tichy Lajos Sportcentrum lett. 
A  teljes beruházás közel két-
harmadát kitevő támogatással 
kialakítottak egy új műfüves 
pályát, felújították a futópályát, 
átépítették a fejépületet és a 
dzsúdó-termet, megújultak az 
öltözők, a vizesblokk és a világí-
tástechnika is. Az önkormányzat 
csaknem 130  millió forintot adott 
hozzá a felújításhoz.

Mihály András és Dódity Gabriella 23

BŐVÜLŐ SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK KISPESTEN

Vidra Zoltán, Fekete Márk, Csehiné Lublóváry Mónika, Molnár András,  
Dódity Gabriella, Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője, Song Simon, Mihály András és Ékes Gábor
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Mihály András, Dódity Gabriella, Song Simon és Fekete Márk
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BŐVÜLŐ SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK KISPESTEN
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CSAK A KISPEST!

MEGNYITOTTA KAPUIT  
A HONVÉD UTÁNPÓTLÁSKÖZPONT
A kormány támogatásával, 4,2 milliárd forintból épült fel a Budapest 
Honvéd FC Magyar Futball Akadémia, amelynek falain belül a jövő kispesti 
futballtehetségeit képezik. Az épület 5000 négyzetméteren terül el, amely 
száz akadémistának és több száz játékosnak ad otthont. A területet egy er-
dei futópálya veszi körül, ezt a kispestiek is használhatják.

Mihály András. Dódity Gabriella és  
Gács Pál, a Budapest Honvéd ügyvezető igazgatója26



FIGYELÜNK 
A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐKRE IS
Kezdeményezésünkre ingyenes lett a fo-
gyatékossággal élők nappali ellátása az 
önkormányzat szociális intézményében, ez-
zel is segítjük a családokat. Az őket gondozó 
civil szervezetet is folyamatosan támogatjuk, 
nagy öröm számunkra, hogy többször együtt 
ünnepelhettük a karácsonyt, és a jó hangulatú 
Farsangjukra is meghívtak bennünket.

SEGÍTJÜK A KISPESTIEKET

29

ÉPÜL A BOZSIK STADION 
Várhatóan jövő év júniusára elkészül az 
új Bozsik Stadion, amely óriási lendüle-
tet ad a dél-pesti régiónak. A 11,8 milliárd 
forintos kormányzati beruházással épülő 
új sportlétesítmény olyan UEFA és MLSZ 
besorolást kap, amellyel a Bajnokok Ligája-
döntőn kívül szinte minden sporteseményt 
meg lehet majd szervezni.

CSAK A KISPEST!

Vidra Zoltán, Bozó Zoltán a Budapest Honvéd új tulajdonosa, 
Dódity Gabriella, Song Simon és Fekete Márk28



VARÁZSKARAVÁN
Szép hagyomány, hogy immár 8. éve 

az autómentes napon egy elektromos 
Varázskaravánnal repítjük a nehéz hely-

zetben lévő gyerekek egy-egy csoportját 
az Állatkertbe, ahol virtuálisan örökbe is 

fogadhatnak egy állatot.

SEGÍTJÜK A KISPESTIEKET
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„MERÍTS A SZÍVEDBŐL”
Évről-évre közösen megyünk Sukoróra, az N-Tone Event sárkányhajó 
fesztiválra a kispesti fogyatékossággal élőkkel vagy a Kispesti Szociális 
Szolgáltató Centrum gondozásában lévő gyermekekkel. Örök emlék marad az 
ott eltöltött nap mindannyiunk számára.

SEGÍTJÜK A KISPESTIEKET
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JÁTÉK AZ ÓVODÁKNAK, 
BÖLCSŐDÉKNEK

Sajnos a legtöbb óvodában és 
bölcsődében nemcsak az épület 

állapota volt lesújtó, hanem a 
legtöbb helyen az intézmények-

nek nem jutott elegendő pénz 
bútorokra és játékokra. Mivel 

kezdeményezésünket, hogy minden 
intézmény kapjon 1-1 millió forintot 

erre a célra, leszavazták, ajándék-
gyűjtést szerveztünk, az adományo-

kat saját ajándékainkkal kiegészítve 
több intézménynek tudtunk segíteni 

meglepetéseinkkel.

TÁMOGATJUK A KISPESTI GYEREKEK  
NYÁRI TÁBOROZÁSÁT
Az elmúlt években több száz kispesti gyermek nyári táborozását támogat-
tuk fejenként 15.000 forinttal civil szervezetünkön, a Kispesti Társaskörön 
keresztül. A kispesti családoknak ezt a segítséget dr.  György István fővá-
rosi kormánymegbízott jóvoltából adhatjuk, aki minden évben a karácso-
nyi jótékonysági koncertjének adományát erre a célra ajánlja fel.

SEGÍTJÜK A KISPESTIEKET
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EGY KIS GONDOSKODÁS KARÁCSONYRA
Minden év végén ajándékgyűjtést hirdetünk a kerületben, így a kispestiekkel közösen gondoskodhatunk 
arról, hogy a nehéz helyzetben lévőknek is szép legyen a karácsonyuk. A Kispesti Szociális Szolgáltató 
Centrum közreműködésével a szülőknek tartós élelmiszercsomagot ajándékozunk, a gyermekeknek pedig 
a játék és könyvadományok mellé saját meglepetéseinket is becsempészve okozunk örömet.

KARÁCSONYFA AZ 
INTÉZMÉNYEKNEK
Immár hagyományosan, minden 
évben egy-egy karácsonyfát aján-
dékozunk valamennyi kispesti 
bölcsődének, óvodának és iskolá-
nak, hogy a téli szünet előtti napo-
kat is ünnepi hangulatban tölthes-

sék a kerületi gyermekek.

SEGÍTJÜK A KISPESTIEKET
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HÁROM SZAVAZAT KISPESTÉRT! 
2010 óta a Tarlós István főpolgármester vezette 

Fővárosi Önkormányzat több milliárd forintos támogatást 

nyújtott Kispestnek. 

Budapestnek olyan vezetőre van szüksége, aki már 

bizonyított! Kispestnek pedig Tarlós Istvánnal közösen új 

lendületet adva kell a hiányzó felújításokat, fejlesztéseket 

megvalósítani. Kispest többet érdemel!

Október 13-án, kérjük, szavazatával támogassa 

Tarlós István főpolgármesterjelöltet, 

Dódity Gabriella polgármesterjelöltet  

és a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjeit.
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KISPEST AZ ELSŐ!NEKÜNK

Kiadó: Fidesz – Magyar Polgári Szövetség kispesti szervezete,
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