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Számos megoldásra váró feladatunk van még, többek között az út-és járda-
burkolatok megújítása, a parkolási gondok megoldása, közterületeink rende-
zése, zöldfelületeink megújítása, valamint a Kossuth téri piac és a bölcsődék 
illetve óvodák, egészségügyi intézmények átfogó felújítása. Szeretném el-
érni, hogy végre sportcsarnok épüljön a kerületben. Biztonságunk érdeké-
ben, ahol csak lehet, bővíteni kell a térfigyelő kamerahálózatot, és fel kell 
számolnunk a közterületi italozást és a másokat zavaró magatartást is.

Az elmúlt öt évben a legrosszabb, amivel szembesültem Kispesten, az a 
hanyagság és a nemtörődömség volt. Az ugyanis nem pénz kérdése, ha 
a gyerekek illemhelyiségében nincs wc-ülőke, ha térdig ér a kosz vagy 
a gaz, és a tavalyi avar ott hever a parkokban és az utcán. Elszomorít, 
hogy bár eszközünk és szervezetünk is lenne rá, mégsem számoljuk 
fel a közterületi alkoholfogyasztást, és hagyjuk, hogy egyesek a köz-
parkjainkban igyanak, aludjanak, dolgukat végezzék. Kispestnek sok 
tekintetben nincs gazdája, és ezen mindenképp változtatni kell. Fel-
számoljuk a „jó’vanazúgy” hozzáállást. 

A választás tétje, hogy a hatalomért bárkivel összefogó 
baloldal, vagy a kormány és a főváros együttműködésé-
ben dolgozó csapat vezetheti Kispestet. Odafigyeléssel, 
tenni akarással élhető, rendezett városrésszé változtatjuk 
kollégáimmal közösen otthonunkat, Kispestet.

Ehhez kérem támogatásukat nemcsak a kormányzó pár-
tok polgármesterjelöltjeként, hanem szűkebb lakó-
környezetünk, Öreg-Kispest önkormányzati képviselő-
jelöltjeként is.

DÓDITY GABRIELLA VAGYOK,
POLGÁRMESTERJELÖLT, AZ ÖN KÉPVISELŐJELÖLTJE A 10. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETBEN.

Szeretem Kispestet. Itt nőttem fel, itt éltek a nagyszüleim, dédszüleim. Ide jártam óvodába, iskolába, 
és itt élek Önök között a Báthory utcában, ugyanabban a házban, amelybe még a nagyszüleim köl-
töztek 1941-ben. 

1997-ben kezdtem el dolgozni Kispest akkori polgármesterének munkatársaként, 2006-tól az 
önkormányzat városüzemeltetési, 2010-től a tulajdonosi bizottságának tagja voltam. 2010-től 
2014-ig a Fővárosi Önkormányzatban, Tarlós István főpolgármester helyettesének főtanácsadó-
jaként dolgoztam Budapestért és Kispestért, többek között a Határ úti végállomás megújításáért, 
az Ady Endre út felújításáért, a Kossuth téri parkoló rendbetételéért. 2014 őszétől kezdődően az 
Önök bizalmából önkormányzati képviselőként, fejlesztéspolitikai tanácsnokként tevékenyked-
tem Kispestért. 

Büszke vagyok a kormányzati és Fővárosi Önkormányzati támogatással megvalósuló eredmé-
nyeinkre; többek között a megújuló Kúttói erdőre, az újjáépülő wekerlei kispiacra és az Eötvös 
utcai egykori KRESZ-parkra. Örülök, hogy kormányprogramnak köszönhetően vadonatúj ké-
zilabdapályával gazdagodott a Vass Lajos Általános Iskola, amely szomszédságában szintén 
kormányzati forrásból szabadidő- és sportpark épül, valamint több kerületi óvoda, bölcsőde 
megújítását is támogatja a kormány. 
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