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Keressen minket standjainkon, az irodánkban, telefonáljon, vagy írjon e-mailt,
és munkatársunk az Ön által megadott időpontban felkeresi Önt az ajánlóívvel. Amennyiben
mozgóurna igénylésével kapcsolatosan kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal!
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ÖNKORMÁNYZATI

Polgármesterjelöltet és képviselőjelöltet eddig kopogtatócédulán ajánlhattunk. Az új
törvényi szabályozás értelmében az önkormányzati választásokon már nem lesz
kopogtatócédula. Kérjük, az ajánlóívek aláírásával támogassa Ön is a Fidesz-KDNP
jelöltjeit!

TÖBBRE VAGYUNK
KÉPESEK, MINT
A POLGÁRMESTER
MIHÁLY ANDRÁS
KÉPVISELŐJELÖLT
12. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET

Tisztelt Kispesti Választópolgár!
Dódity Gabriella vagyok, a Fidesz-KDNP kispesti polgármesterjelöltje. Születésem óta Kispesten élek, dolgoztam Zupkó Gábor, majd
Timár Béla polgármester kabinetében, 2010 óta pedig a Fővárosi Önkormányzatban vagyok főpolgármester-helyettesi főtanácsadó.
A kormány közel kétmilliárd forint adósságot vállalt át a szocialista vezetésű önkormányzattól, Kispesten mégis alig változott valami.
Az elmúlt négy évben azok a beruházások kezdődtek meg, amelyekért a Fővárosi Önkormányzat volt a felelős, amelyek nagy részét
kispestiként magam harcoltam ki. Ilyen többek között az Ady Endre út, a Határ úti végállomás, a Sibrik-felüljáró megújítása. Ezért
tudott fejlődni a kerület, de még így is nagy a lemaradásunk!
Az Egészségügyi Intézetet fejleszteni kell, munkahelyeket kell teremtenünk, a közbiztonság javítása érdekében meg kell újítanunk a
térfigyelő kamerarendszert, és a rendőrség támogatásával több járőrt kell szolgálatba állítanunk. A kispesti újszülöttek támogatását meg
kell emelnünk, idős társainknak pedig gyógyszertámogatást kell adnunk. Fel kell újítanunk végre a Kossuth téri piacot, a Határ úti
végállomást, és fel kell számolnunk a kispesti „gödröket”, elhagyatott telkeket is. Lobbiznunk kell a Határ út forgalomcsökkentéséért! Az állatok védelme érdekében pedig létre kell hoznunk az Állatvédelmi Járőrszolgálatot.

Kérem, támogassa képviselőjelöltjeinket is, hogy a teljes kerületet érintő
nagy fejlesztések mellett az Önök közvetlen környezetét is szebbé és
élhetőbbé tegyük. Mert megérdemeljük, hogy Kispest végre fejlődjön!

Dódity Gabriella
polgármesterjelölt

Tisztelt Kispestiek!
Mihály András vagyok, az Önök képviselője és képviselőjelöltje Kispest-Kertvárosban, a 12. számú
választókörzetben. 30 éve élek ebben a városrészben, itt nőttek fel a gyerekeim, és itt születtek az
unokáim is. Az Önök bizalmából immáron 16 éve önkormányzati képviselőként szolgálhatom
Kispestet; főleg az oktatás, a sport és a közművelődés terén. Létrehozója vagyok egy iskolai
alapítványnak, amely a gyerekek tanulásának, nyári üdültetésének a segítését szolgálja.
Az elmúlt négy évben a Fidesz-KDNP képviselőinek munkája eredményes volt még annak ellenére
is, hogy számos akadályt gördített elénk a szocialista vezetés.
Fontosnak tartom a közbiztonság javítását, a rendőri jelenlét növelését, és további térfigyelő kamerák
telepítését. Tenni fogok azért, hogy a játszótereket ismét félelem nélkül vehessék igénybe a kisgyermekkel érkező családok – különös tekintettel a Karton utcai játszótérre. Szükségesnek tartom a Pozsony utcai
csapadékszikkasztó árok felújítását, valamint az önkormányzat kezelésében álló utak javítását, különösen a Beszterce utcáét. Lépéseket teszek a Beszterce utcai és a Kelet utcai óvodaépületek
felújítása érdekében, és mindent megteszek, hogy a kisgyermekek rendszeres
testmozgásához szükséges sportszobákkal bővülhessenek. Szorgalmazom a
Katona József utcai sporttelep további fejlesztését, valamint a környezetében élők nyugalmának megóvását zajvédőfal telepítésével. Támogatom az
egészségügyi ellátás színvonalának emelését is.
Kérem, tiszteljen meg bizalmával, és támogasson szavazatával!

Mihály
András

képviselőjelölt
12. számú
választókörzet

