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KISPEST AZ ELSŐ!

MOLNÁR ANDRÁS VAGYOK,

AZ ÖN KÉPVISELŐJELÖLTJE A 7. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETBEN.
Harminc éve élek családommal Kispesten, feleségemmel itt neveltük fel négy gyermekünket, akik közül
hárman most is Kispesten laknak. Az 1994-ben kezdődő ciklusban képviselőként, az azóta eltelt időszakban az önkormányzat szociális és lakásügyi, majd a pénzügyi ellenőrző bizottságának tagjaként, valamint a Rászorultak Megsegítésére Alapítvány kurátoraként sok kispesti polgártársunknak segíthettem.
Örömömre szolgál, hogy a Fővárosi Önkormányzat közlekedési lámpás csomópontot épített ki az Üllői út
-Vas Gereben utca kereszteződésében, és a kormány támogatásával megújult a Zrínyi utcai óvoda is.
De számos feladatunk van még.
Szeretném felszámolni a közterületi italfogyasztást és rendzavarást. Fontosnak tartom a lakótelepi
parkok, a Kossuth téri piac, az Egészségügyi Intézet és az orvosi rendelők, valamint az út-és járdahálózat
felújítását, a parkolási problémák megoldását. Rendbe kell tenni a már megújult KÖKI buszpályaudvar
mellett a vasútállomást is. Fontos a közterületek karbantartása, amelyet a jelenlegi városvezetés sajnos elhanyagol. Szeretném elérni, hogy rendezzék a Vas Gereben utcában a parkolást, valamint az
Ady Endre út megnövekedett forgalma szükségessé teszi a lámpás forgalomszervezés kiépítését a
Vas Gereben utcai kereszteződésben. Kezdeményezni fogom a Jahn Ferenc utca egyirányúsítását
is. A lakótelep sok helyen elhanyagolt, szemetes; közterületeinkre és zöldfelületeinkre is sokkal
nagyobb figyelmet kell fordítani a jövőben.
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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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