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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
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DÓDITY GABRIELLA
polgármesterjelölt

FEHÉR MARCELLA VAGYOK,
AZ ÖN KÉPVISELŐJELÖLTJE A 2. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETBEN.
A Jahn Ferenc utcában születtem, családom több generáció óta Kispesten él. Édesapám 12 éven át volt 
önkormányzati képviselő, ebből nyolc éven át alpolgármesterként szolgálta Önöket. A Kossuth téri piacon, 
családi vállalkozásként működő zöldséges üzletünkben dolgozom, így a kispestiektől első kézből értesülök 
a problémákról, amelyeket az önkormányzat Várospolitikai, Városüzemeltetési és Rendészeti bizottságában 
képviselhetek.

Megújult a Kossuth tér melletti parkoló és tér, a Hársfa Óvoda, és a Fővárosi Önkormányzat 100 millió 
forintos támogatásával megkezdődött az Eötvös utcai volt KRESZ-park felújítása is. A kormány támoga-
tásával parkká alakítjuk a Kúttói erdőt. De számos feladatunk van még. 

Fontosnak tartom a lakótelepi parkok, az elhanyagolt Kossuth téri piac, az Egészségügyi Intézet, az 
orvosi rendelők, az út- és járdahálózat felújítását, a parkolási problémák megoldását. Rendezni kell 
a KÖKI buszpályaudvar melletti vasútállomást is. Fel kell számolni a közterületi italfogyasztást 
és a másokat zavaró viselkedést is.

Köszönöm Önöknek, hogy az elmúlt hónapokban személyesen, telefonon és e-mailben is bizalommal 
fordultak hozzám. Sok feladat vár rám, ezért kérem bizalmukat, hogy együtt, közös összefogással 
varázsoljuk széppé közvetlen környezetünket. Célom, hogy az Önök felhatalmazásával valódi képvi-
seletet lássak el az önkormányzatban.

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!

FEHÉR MARCELLA
képviselőjelölt, 2. 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.

feher.marcella@fidesz.hu 


