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KISPEST AZ ELSŐ!

MIHÁLY ANDRÁS VAGYOK,

AZ ÖN KÉPVISELŐJELÖLTJE A 12. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETBEN.
Több mint 34 éve élek Önök között Kispest Kertvárosában, gyermekeimmel és unokáimmal. Az Önök
bizalmából több cikluson át szolgálhattam már képviselőként Kispestet. 2014 óta az önkormányzat szakbizottságának tagjaként segítettem az oktatás, egészségügy, sport és közművelődés területén a döntések
meghozatalát.
Kormányzati támogatással, a Magyar Labdarúgó Szövetség finanszírozásában megújult a KAC-pálya,
amely Tichy Lajos Sportcentrum néven várja a kerületieket. Szintén kormányzati támogatásból épült a
Budapest Honvéd FC Magyar Futball Akadémia, amely ugyan a profi sportélet színtere, de a körülötte
kialakított futókört a helyiek is használhatják. Örömömre szolgál, hogy várhatóan jövő nyárra elkészül
az új Bozsik Stadion is, ahová visszatérhetnek Kispest büszkeségei, a Budapest Honvéd FC tagjai. De
számos feladatunk van még.
Szeretném felszámolni a közterületi italfogyasztást és rendzavarást. Fontosnak tartom a Kossuth
téri piac, az Egészségügyi Intézet és az orvosi rendelők, valamint az út-és járdahálózat felújítását, a
parkolási problémák megoldását. Fontosnak tartom a jó levegő és a zöldfelületek megőrzését, javítását. Tenni fogok a játszótereink megóvásáért, védelméért és fejlesztéséért, hogy a gyerekekkel
érkező szülők is biztonságban érezhessék magukat. Különösen igaz ez a Karton utcai játszótérre,
amely bekerített állapotában sem felel meg az elvárásoknak. Az itt élők nyugalmának érdekében
kezdeményezni fogom, hogy az önkormányzat gondolja újra a Méta Centrum fejlesztését. A Kertváros csapadékvízelvezetését is mielőbb meg kell oldani.
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TISZTELT KISPESTIEK!
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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