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LÉPJEN VELÜNK
KAPCSOLATBA!

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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1196 Budapest, Ady Endre út 91. Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Szathury Kolos

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
SZATHURY KOLOS
KÉPVISELŐJELÖLT
10. 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!
Szathury Kolos vagyok, az Önök képviselője és képviselőjelöltje Öreg Kispesten, a 10. számú
választókörzetben. Tősgyökeres kispesti családból származom, nagyszüleim és dédszüleim is
kispestiek voltak. A Fidesz-KDNP kispesti frakcióvezetőjeként, Kispest fejlesztéspolitikai tanácsnokaként szolgálom Önöket.
Az elmúlt négy évben munkánk eredményes volt még annak ellenére is, hogy számos akadályt
gördített elénk a szocialista vezetés.
Számtalan cél van még, amiért dolgoznunk kell. A térfigyelő kamerák sűrítése és a rendőri jelenlét
fokozása a célom, hiszen így megfékezhető volna az illegális szemétlerakás és csökkenthető lenne
a besurranásos betörések száma is. Folytatni kell a járdák akadálymentesítését és korszerűsítését,
a kátyúk megszüntetését. Fel kell karolnunk idős társainkat is, a magányos idősek biztonságérzetének növeléséhez baj esetén hívható zöld szám létrehozását tervezem. Tennünk kell a köztisztaság fokozásáért, meg kell keresni annak lehetőségét, hogy utcai hulladék- és
kutyapiszok-gyűjtő edényeket helyezhessen ki az önkormányzat, amelyek
már régóta hiányoznak.
Kérem, tiszteljen meg bizalmával, és támogasson
szavazatával!
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