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LAZÁNYI FERENC VAGYOK,

AZ ÖN KÉPVISELŐJELÖLTJE A 9. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETBEN.
Születésem óta Kispesten élek a feleségemmel és két gyermekemmel. Gyermekkorom óta Wekerletelephez köt
minden, ami fontos számomra, ezért szívesen veszek részt a Wekerlei Társaskör Egyesület, valamint a Wekerlei
Polgári Egyesület tevékenységében. Aktív tagja vagyok a Wekerletelepi Katolikus Egyházközségnek is. 2006-tól
az önkormányzat Városüzemeltetési bizottságának tagjaként, 2010-től önkormányzati képviselőként dolgozom
Wekerletelepért.
Sikerült elérnünk, hogy az önkormányzat benyújtsa a pályázatot a wekerlei kispiac megújítására, így a Fővárosi
Önkormányzat 100 millió forintos támogatásával újulhat meg a terület. Elkészült a Wekerlei Tipegők Bölcsőde
részleges felújítása, csakúgy, mint a Tarkabarka Óvoda udvarának megújítsa is. Tetőtérrel bővült a Pannónia
Általános Iskola, az Erkel Ferenc Általános Iskolában korszerűsödött a világítás, rendezett lett az udvar is. Az idei
évtől épületeink, és a városkép megőrzése érdekében önkormányzati rendelet biztosít támogatást a felújításokba kezdő társasházak részére. De számos feladatunk van még.
Zöldfelületeinket, fasorainkat meg kell újítani, a hiányzó növényeket pótolni kell. Megoldást kell találnunk a
wekerletelepi parkolási problémákra, az itt élők mindennapjait megkeserítő P+R jellegű parkolás kiszorítására. Ahogy eddig is tettük, kezdeményezzük a csapadékvíz elvezetés hatékonyabb kialakítását részben csatornázással, részben szikkasztórendszer kialakításával. Évtizedek óta elhanyagolt útjainkat, járdáinkat meg
kell újítani. A közbiztonságot ésszerű térfigyelő rendszer kialakításával kell helyreállítanunk, és szeretnénk
visszaállítani a Wekerletelepi Gondnokságot is. A városkép védelmére sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, és el kell érnünk a Határ út mentén élők valós érdekeinek védelmét, a forgalmi terhelés csökkentését.
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KEDVES WEKERLEIEK!
Szeretem Kispestet, születésem óta itt élek. 1997-ben Kispest akkori
polgármesterének munkatársa lettem, 2006-tól az önkormányzat bizottságaiban
tevékenykedem, 2010 és 2014 között Tarlós István főpolgármester helyettesének
főtanácsadójaként Budapestért, 2014 őszétől önkormányzati képviselőként,
fejlesztéspolitikai tanácsnokként Kispestért dolgoztam.
Büszke vagyok a kormányzati vagy Fővárosi Önkormányzati támogatással
megvalósuló eredményeinkre; többek között a megújuló Kúttói erdőre,
az újjáépülő wekerlei kispiacra és az Eötvös utcai egykori KRESZ-parkra,
a kormányprogram keretében épült kézilabdapályára a Vass Lajos Általános
Iskolában, a sport- és szabadidőparkra annak szomszédságában, és
a megújult egykori KAC-pályára is. Örülök, hogy több kerületi óvoda,
bölcsőde felújítását is támogatja a kormány.
Számos megoldásra váró feladatunk van még, például az út- és járdaburkolatok megújítása, a parkolási gondok és közterületeink rendezése,
a Kossuth téri piac, az Egészségügyi Intézet, a bölcsődék és óvodák
átfogó felújítása. Szeretném elérni, hogy végre sportcsarnok épüljön a
kerületben. Bővíteni kell a térfigyelő kamera hálózatot, fel kell számolnunk a közterületi italozást és a másokat zavaró viselkedést is. Zöldfelületeinkre is sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk a jövőben.
A legrosszabb a hanyagság és a nemtörődömség. Az ugyanis nem
pénz kérdése, ha a gyerekek illemhelyiségében nincs wc deszka,
ha térdig ér a kosz, a gaz vagy a tavalyi avar. Kispestnek sok
tekintetben nincs gazdája, és ezen mindenképp változtatni kell.
A választás tétje, hogy a hatalomért bárkivel összefogó
baloldal, vagy a kormány és a főváros együttműködésében
dolgozó csapat vezetheti Kispestet.
Odafigyeléssel, tenni akarással élhető, rendezett városrésszé változtatjuk kollégáimmal közösen otthonunkat,
Kispestet. Ehhez kérjük támogatásukat 2019. október 13-án.
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