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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

Október 13. CSEHINÉ
LUBLÓVÁRY MÓNIKA
képviselőjelölt
6. számú egyéni választókerület

TARLÓS ISTVÁN
főpolgármesterjelölt

DÓDITY GABRIELLA
polgármesterjelölt

CSEHINÉ LUBLÓVÁRY MÓNIKA
képviselőjelölt

Polgármesteri programunkat keresse postaládájában,
vagy töltse le a www.doditygabriella.hu weboldalról.
Kérésére emailben elküldjük Önnek!

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
XIX. kerületi szervezet 
Cím: 1196 Budapest, Ady Endre út 91. 
E-mail: kispest@fidesz.hu
Telefon: +36 20 242 7079

LÉPJEN VELÜNK
KAPCSOLATBA! 

Kereszténydemokrata Néppárt
XIX. kerületi szervezet
Cím: 1195 Budapest, Ady Endre út 140.
Telefon: +36 1 282 9556



DÓDITY GABRIELLA
polgármesterjelölt

CSEHINÉ LUBLÓVÁRY MÓNIKA VAGYOK,
AZ ÖN KÉPVISELŐJELÖLTJE A 6. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETBEN.
Kispesten születtem, itt élek Önök között a körzetben a családommal. Ruhaipari mérnök vállalkozóként 
Ady Endre úti díszruha szalonomban kedvezmények biztosításával is igyekszem segíteni a kispesti szülő-
ket. Öt gyermekem mellett megtanultam kitartóan küzdeni. Édesanyám, Lublóváry Ákosné 12 évig volt 
kereszténydemokrata képviselő a kerületben, Tőle sokat tanultam az önkormányzati munkáról. Fontos 
számomra Kispest, ezért szeretnék kerületünk fejlődéséért is tenni. 

Megkezdődött az Egészségügyi Intézet felújítása, a kormány támogatásával megújult a Szivárvány 
Óvoda. Megújult a Bolyai János Általános Iskola előtti sétány is. De sok feladatunk van még a város-
részben. 

Szeretném felszámolni a közterületi italfogyasztást és rendzavarást. Fontosnak tartom a lakótelepi par-
kok, 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. Szeretném megvizsgálni a körzet néhány nagyon forgalmas utcájának - 
például a Petőfi, a Batthyány, és a Nagysándor József utca, Ady Endre út és a József Attila utca 
közötti szakaszainak – egyirányúvá változtatásának lehetőségét, hogy a kertes házaink előtt lévő 
autóink biztonságban parkolhassanak, és gördülékenyebb legyen a közlekedés is. Fontosnak tartom a 
lakótelepi parkok rendbetételét, több hulladék és kutyapiszok gyűjtőre és azok gyakori ürítésére is 
szükség van. Zöldfelületeink gondozására is sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani.

doditygabriella.hu  |  facebook.com/doditygabriella

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 város-
résszé változtatjuk kollégáimmal közösen otthonunkat, 
Kispestet. Ehhez kérjük támogatásukat 2019. október 13-án.

TISZTELT KISPESTIEK!

CSEHINÉ LUBLÓVÁRY MÓNIKA
képviselőjelölt, 6. számú egyéni választókerület

KÉREM, TISZTELJEN MEG BIZALMÁVAL, ÉS TÁMOGASSON SZAVAZATÁVAL!

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 járda-
burkolatok 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 számol-
nunk a közterületi italozást és a másokat zavaró viselkedést is. Zöld-
felületeinkre 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.

lublovary.monika@fidesz.hu 


