
Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! 
Terveink szerint minden hónapban eljuttatjuk az Ön postaládájába hírlevelünket, amelyben beszámolunk 
a Fidesz-KDNP frakció munkájáról, illetve hírt adunk aktuális programjainkról is. Az önkormányzati finan-
szírozású felületekről sajnos kiszorult az álláspontunk, mert a baloldali vezetés elutasította a javaslatun-
kat, amely szerint valamennyi ellenzéki képviselő automatikusan kapjon helyet a sajtómegjelenésekben.
Az elmúlt időszakban többször tárgyaltunk a Határ úti végállomásról; egyrészt a szemét, kosz eltakarítá-
sát, másrészt a közterület-használati engedély nélkül árusítókkal szembeni fellépést kértem a hatósá-
goktól. Bízom benne, hamarosan átadják a munkaterületet a vállalkozónak.
Több kispesti, fővárosi finanszírozású fejlesztés támogatását kértem a városfejlesztési főpolgármes-
ter-helyettestől; többek között a Határ út és a Derkovits utca forgalomterhelésének csökkentését, vala-
mint az Ady Endre út felújításának folytatását kértem.
Megalakult az Állatvédelmi Járőrszolgálat, ezzel együtt pedig elfogadta a baloldali többség az átfogó, 
„Állatbarát Kispest” koncepció elkészítésére vonatkozó javaslatomat is. Az önkormányzat lakásállomá-

nya kritikán aluli állapotban van; előterjesztésem a lakásállomány műszaki állapotának felmérésére és felújítási terv elkészítésére 
vonatkozik. Ugyanezt a javaslatot teszem a térfigyelő-kamerarendszer tekintetében is.
Szeretném figyelmükbe ajánlani programjainkat; ingyenes aerobic, nyugdíjas kör, ingyenes jogi-és devizahitel tanácsadás – várjuk 
Önt is szeretettel! Amennyiben megadja emailcímét a hátoldalon lévő elérhetőségek valamelyikén, folyamatosan küldjük Önnek a 
meghívókat. Ugyanezen elérhetőségeken várjuk ötletét, panaszát, kérdését is! Forduljon hozzánk bizalommal!

Segítség a devizahiteleseknek
Forintra váltják a devizaalapú lakáshiteleket a bankok a kormány tavaly 
év végi döntése értelmében február 1-jével. A bankok elszámoltatásának 
következtében pedig májustól 25-30 százalékkal csökkennek a hitelek 
törlesztő részletei is. Ráadásul a svájci frank árfolyamának januári szél-
sőséges kilengése sem jelentett már gondot a magyar adósoknak – ezzel 
több ezer családot mentett meg a kormány az összeomlástól. A legtöbb 
hitelesnek még az ügyintézéssel sem kell bajlódnia.

Február elsejétől nem lesz deviza alapú lakáshitel Magyarországon, az 
ebből eredő gondok eltűnnek a hazai pénzügyi rendszerből – tájékoz-
tatott a kormány. Országszerte mintegy félmillió családnak lesz köny-

nyebb a törlesztés, hiszen az árfolyamokat rögzítették, a bankok által 
az évek során egyoldalúan megemelt kamatokat pedig visszaállítják, és 
a különbözetet visszakapják majd az ügyfelek. Az árfolyamok rögzítésé-
nek kedvező hatását már most megérezhetjük: a januárban elszálló svájci 
frank árfolyamok miatt már nem kellett aggódnia a magyar lakáshitele-
seknek, ezzel átlagosan havi 16 ezer forinttal több marad a pénztárcá-
jukban.

Az elszámolásról a bankoknak 
kell megkeresni a még élő szer-
ződéssel rendelkező ügyfeleket, 
és a legtöbb esetben földhivatali 
ügyintézésre sincs szükség a fo-
rintosítás miatt – tájékoztatott dr. 
György István budapesti kormány-
megbízott.

Ingyenes devizahiteles tanácsadás!
Minden hónap negyedik péntekén jogász szakértő segít a 
devizahitellel rendelkezőknek a kispesti Fidesz irodában (XIX., 
Ady Endre út 91.). Első időpont: 2015. február 27., 16.00
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Segítsünk egymásnak!

Újabb lépések a felújítás megkezdéséért 
Többszereplős egyeztetést tartottunk a Fővárosi 
Önkormányzatnál a Határ úti végállomás átépíté-
séről, miután Dódity Gabriella frakcióvezető le-
vélben fordult dr. Szeneczey Balázs főpolgármes-
ter-helyetteshez és a Fővárosi Kormányhivatalhoz 
a projekttel kapcsolatban. A főpolgármester -

-
megbízott vezetésével minden érintett szervezet, 
cég és hatóság képviselőivel tárgyaltunk arról, 
hogy hogyan kezdődhet el mielőbb az immár tart-
hatatlan állapotú, naponta csaknem százezer át-
utazó által érintett végállomás felújítása. 

A munka elindításához minden készen áll,    mét – felszámolása érdekében. 
akár már holnap megkezdhetné a kivitelező, 
azonban a téren közterület-használati en -
gedély nélkül  működik még néhány pavilon.  hány, közterület-használati engedély nélkül 

A kereskedők többsége, több mint 20 
pavilonos jogkövető módon bezár-
ta üzletét, többen le is bontották az 
épületet, sajnálatos hogy a néhány 
kivétel miatt késedelmet szenvedhet 
egy ilyen fontos fővárosi beruhá-
zás. Szeneczey Balázs és dr. György 
István egyaránt ígéretet tettek arra, 
hogy hivatalaik mindent megtesznek 
a munkaterület mielőbbi átadása, 
illetve a mostani tarthatatlan állapo-
tok – félig lebontott pavilonok, rengeteg sze-

Meggyőződésem, hogy a felújítás mielőbbi 
megkezdése közérdek, tarthatatlan, hogy né-

működő vállalkozás miatt késedelmet szenved-
het. Folytatjuk a munkát, hogy megújulhasson 
ez a dél-pestiek számára kiemelt fontosságú 
csomópont. 

Dódity Gabriella

Szeretettel várjuk a kispesti időseket kéthetente Nyugdíjas Klu-
bunkba, ahol sokakat érdeklő kérdésekről, problémákról beszél-
getünk kötetlen formában egy pohár tea és némi sütemény kísé-
retében – például egészségről, közbiztonságról, vagy éppen arról, 
hogyan tudunk gyermekeinknek, unokáinknak segíteni. Időről 
időre a témában járatos szakembert, vendéget is hívunk. Remé-
nyeink szerint hagyományt teremtünk ebben a körben, és a segítségére lehetünk Önöknek 
bármilyen jellegű probléma megoldásában.
Az első alkalomra hívtunk egy szakképzett ápolót, aki vércukorszintet, vérnyomást mér, 
és szívesen válaszol az Önök kérdéseire. Dr. Júza László, orvos a magas vérnyomás és a 
vércukor kapcsolatáról, illetve a reformtáplálkozásról tart előadást.
Első időpontok: február 19. és március 5. 17 óra
Helyszín:  Kispesti Fidesz Iroda, XIX., Budapest, Ady Endre út 91.
Szervező: Szabó Istvánné, Eta (06 20 460 4172)

Csatlakozzon hozzánk!
Tegyünk közösen a kispestiekért, a kerületért! A következő elérhetőségen csatlakozhat hozzánk:

Cím: 1196 Budapest, Ady Endre út 91.  • E-mail: kispest@fidesz.hu • Telefon: +36 20 242-7079
doditygabriella.hu

Otthonunk, Kispest
A Fidesz-KDNP frakció hírlevele

Keressen minket 
a Facebookon! 

 2015. március 21-én 9–12 óráig
a Kispesti Fidesz irodában (XIX., Ady Endre út 91.) 
Asztalfoglalás: egyuttkispestert@gmail.com
Látogasson el a vásárra, töltsünk együtt egy vidám 
és hasznos délelőttöt!

A belép és ing yenes!

BABA-MAMA BÖRZE ÉS
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KÖLTSÜNK KEVESEBBET, VÁSÁROLJUNK EGYMÁSTÓL!

Tarthatatlan a szociális bérlakások állapota
Egy év és számos megpróbáltatás után, összefogással költözhetett 
új lakásba egy kispesti család, amelynek egy sajnálatos baleset kö-
vetkeztében akadálymentes otthonra lett szüksége. Az örömteli 
pillanatot beárnyékolja, hogy az önkormányzat egy évig csak romos, 
lakhatatlan lakásokat ajánlott nekik. Végül előkerült egy olyan, amely 
másfél millió forintos felújítás után is csak majdnem megfelelő, hi-
szen a lakásban egy tíz centis küszöb, és kerekesszékkel elérhetetlen 

villanykapcsolók maradtak. Ennek ellenére 
nagyon örülnek az új lakásnak, amelybe a 
kispesti Fidesz-KNDP csapata segítségével 
költöztek át.  Nem értjük, ennek miért így 
kell történnie. A januári testületi ülésen 
ezért önálló képviselői indítványban kez-
deményeztük egy átfogó bérlakás-felújítási 
stratégia megalkotását.

Közterületi használati engedély nélkül működő 
üzletek miatt csúszik a Határ út felújítása

Ilyen lakásokat ajánlott 
fel az önkormányzat 
a bajba jutott család-
nak, majd Gajda Péter 
polgármester azon 
méltatlankodott, hogy 
egyik sem volt jó nekik.

Megduplázta a kormány az 
Erzsébet-Program támogatásait
Duplájára, hatmilliárd forintra nő a rászorulók üdü-
lési támogatása 2015-ben. Magyarország kormánya 
kiemelt figyelmet fordít a többi között a nagycsalá-
dosok, a nyugdíjasok, valamint a fogyatékossággal 
élők támogatására. Ennek egyik bizonyítéka az Er-
zsébet-Program, amelyen keresztül az utóbbi há-
rom évben, több mint 10 milliárd forintból 400 ezer 
embernek, köztük 200 ezer gyermeknek biztosított 
üdülési lehetőségét. Ne hagyja ki Ön sem!

Segítük! A pályázatokat elektronikusan lehet be-
nyújtani, ebben kollégáink hétfőnként 17-19 óra 
között a kispesti Fidesz irodában szívesen segítenek 
Önnek! 

SEGÍTÜNK! Ingyenes segítségnyújtás önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban 
és INGYENES jogi tanácsadás a Fidesz irodában (XIX., Ady Endre út 91.) minden hónap 
3. csütörtökén 17.30-tól. Első időpont: 2015. február 19. 17.30

helyettes és dr. György István budapesti kormány




