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2014. október 1. — XXIII. évfolyam – Választási különszám!

� Egyre közelebb az 
önkormányzati választások 
napja. Október 12-ig azonban 

számos dolgot kell elvégezniük a 
helyi választási irodáknak, hogy 
a törvényben rögzítetteknek 
megfelelően folyjék le a szavazás. 
Ebben az évben ráadásul 
jelentős változásokat szavazott 
meg az Országgyűlés. A minket, 
választópolgárokat érintő tudnivalókat 
vettük sorra. A Városkép külön 
kiadványa valamennyi polgármester- 
és képviselőjelöltet bemutatja, illetve 
felsoroljuk a nemzetiségi választáson 
indulókat.

a nemzeti választási rendszer két névjegyzéket 
tartalmaz: a központit és szavazókörit. az előb-
bit a nemzeti választási Iroda, az utóbbit az ön-
kormányzatok vezetik. a helyi választási iroda 
vezetője a területi egyéni választókerületek vá-

lasztópolgárainak augusztus 15-i száma alapján 
határozta meg azt, hogy az indulni szándékozó 
képviselőjelölteknek hány ajánlószelvényt kell 
összegyűjteniük. egyéni választókerületi képvi-
selőjelölt, a korábbi választásokhoz hasonlóan, az 
lehetett, akit az adott választókerület választópol-
gárainak legalább 1 százaléka ajánlott jelöltnek.

Öt éVEs lEtt A ciklus
összesen 14 körzetben versengenek a jelöltek a 
szavazók kegyeiért. Három párt (Fidesz-KDnP, 
jobbik, lmP) valamennyi körzetben állított jelöl-
tet, miként a balliberális pártszövetség (mszP–
DK-együtt–Pm–mlP-szociáldemokraták) is.

lényeges változás, hogy az önkormányzati cik-
lus időtartama szintén változott, az eddigi négy 
esztendőről ötre emelkedett.

(A jelölteket az őket jelölő szervezetek alfabeti-
kus sorrendjében, körzetenként mutatjuk be.)

POlgármEstErjElÖltEk
a polgármesteri székért indulóknak 300 ajánlást 
kellett gyűjteniük. legutóbb a százezres lako-
sú településeken négyszer ennyi támogatóra volt 

szükség az érvényes jelöléshez. összesen öt jelölt 
adta le a kerületben a szükséges mennyiségű aján-
lást: Ughy Attila (jelenlegi polgármester, Fidesz-
KDnP), Mester László (független), Makai Tibor 
(jobbik), Kassai Dániel (lmP), Szaniszló Sándor 
(mszP).

FőVárOsi VálAsztás 
Főpolgármester-jelöltséghez négy éve 27 ezer szig-
nó kellett, most elegendő volt 5000. átalakul a 
Fővárosi Közgyűlés is. a főpolgármester és a 23 
kerületi polgármester mellett további 9 tagja lesz, 
akik a kompenzációs listáról kerülnek a testület-
be. a jelenlegi főpolgármester Tarlós István (Fi-
desz–KDnP) kihívói folyamatosan változnak. a 
jobbik (Staudt Gábor) és az lmP (Csárdi Antal) 
itt is önálló jelöltet állított, míg az mlP (Bodnár 
Zoltán György) Budapesten önállóan indul. a bal-
oldali pártok szeptember 29-én visszaléptették je-
löltjüket Bokros Lajos András (moma) javára.

Egy VOksOlás – 3 VOks
szavazatainkkal tehát három jelöltet támoga-
tunk : egyéni önkormányzati képviselőjelöltet, 

polgármesterjelöltet, továbbá főpolgármester-je-
löltet. 

a helyhatósági választásokon (szemben az or-
szággyűlési és az uniós voksolással) nem lehet 
átjelentkezni. Pontosabban, kerületi példát véve: 
aki június 23-ig tartózkodási helyet létesített itt, 
és október 10-én 16 óráig kéri a választási irodá-
tól, hogy a tartózkodási helye szerinti szavazó-
körben voksolhasson, az nem a lakóhelye, hanem 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre jelöltjeire szavaz-
hat.

Helyhatósági, nemzetiségi képviselő- és polgármester-választás október 12-én

voKsolni, de Hogyan?

A KéPviselő-testület
A kerületi képviselő-testület továbbra 
is 21 fős lesz. A polgármester és a 
14 egyéni körzetben megválasztott 
képviselő mellett 6 fő kerül be az 
ún. kompenzációs listáról, amelyet a 
mandátumot nem nyert jelöltek szava-
zatai alapján osztanak ki.
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Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Ingyenes
jogi tanácsadás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és időpont 
kérés a 296-1440-es 

telefonszámon.
 ...............................................................................

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

Polgármesteri Hivatal
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

Városháza u. 16.
Tel.: 296-1400
H.: 13.30–18, 

Sz.: 8–16, P.: 8–12
 ...............................................................................

KözérdeKű info
Budapest Főváros 

Kormányhivatala XVIII. 
Kerületi Hivatala 
Városház u. 16.
tel.: 296-1450

H.: 8–18, K.: 7–16, Sz.: 8–18,
Cs.: 7–16, P.: 8–12.

 ...............................................................................

oKmányirodáK 
Batthyány u. 80.

tel.: 296-1458,
H.: 8–18, K.: 7–16, Sz.: 8–18,

Cs.: 7–16, P.: 8–12.
Ady E.u. 100.
tel.: 297-5733,

H. és Sz.: 8–12 és 14-18, 
K.: 8–12 és 13-16, Cs: nincs 

félfogadás, P.: 8–12

Észrevételével 
keresse az irodákat!

296-1400
gyámhivatal:

dr. ternyáK Péter lajos
hivatalvezető

Okmányiroda:
Baier tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. HunyadKürti szilvia
irodavezető

 ...............................................................................

KözjegyzőK
Üllői út 423. I. em.

Tel.: 296-0809
Bartók L. u. 5. III. 6.

Tel.: 297-4110
Üllői út 365. I/1
Tel.: 290-0809

 ...............................................................................

zseBőK zoltán  
szaKrendelő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

Pintér Kálmán  
szaKrendelő
Nemes u. 18

www.18euszolg.hu
Tel.: 297-1210

 ...............................................................................

rendőrKaPitányság
Üllői út 438.  

Tel.: 292-9212
 ...............................................................................

tűzoltó-ParancsnoKság
Üllői út 235. Tel.: 459-2319

 ...............................................................................

KözBiztonsági centrum
Kondor B. sétány. 1.

Tel.: 294-1011
 ...............................................

imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

Képviselői fogadóórák:
Ughy AttilA
polgármester
Fidesz, 06-1-296-1330, 
polgtit@bp18.hu, előzetes 
egyeztetés alapján: 06-1-296-1330

Csomó tAmás
alpolgármester
KDNP, 06-1-296-1315, 
csomo.tamas@bp18.hu, minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17.00 
között a hivatalban. Előzetes 
egyeztetés alapján.

KUCsáK lászló
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1318
kucsak@bp18.hu, minden  
3. pénteken, 13.30–16.30-ig, 
előzetes egyeztetés alapján.

dr. lévAi istván zoltán  
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1313, 
levai@bp18.hu, előzetes egyeztetés 
alapján: 06-1-296-1313

BAUer FerenC
Fidesz, 06-30-460-3855 
bauerferi@-t-online.hu. Előzetes 
egyeztetés alapján.

CsABAFi róBert
Pvö-elnök 
Fidesz, 06-20-975-2749, 
csabafir@citromail.hu, minden 
hónap 1. csütörtökjén 18–20 óra 
között a Kastélydombi Iskolában

dámsA JózseF lAJos
Fidesz, 06-20-412-2850, 
jozsef.damsa@gmail.com, minden 
hónap utolsó szerdáján 18–19 óra 
között a Kandó téri iskolában

dömötör istván
Fidesz, 06-20-979-4554, 
keruletszel@freemail.hu, minden 
hónap 2. szerdáján 17–18 óra 
között a Vajk-sziget iskolában

Fehér gáBor
MSZP, minden hónap 1. keddjén
18–19 óra között a Gloriett 
iskolában és 19–20 óra között      
a Brassó iskolában

gAlgóCzy zoltán
Fidesz, 06-30-851-9059,  
gz777@freemail.hu, minden hónap 
1. hétfőjén 17–18 óra között a 
Darus iskolában és 18–19 óra 
között a Gloriett iskolában

gönCzöl András
Független, 06-70-379-9022, 
gonczol.andras@mailbox.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-70-379-9022

KArdos gáBor
Fidesz, 06-30-575-3568, 
kardosgz@t-online.hu, minden 
hónap 1. szerdáján 18–19 óra 
között a Bókay Árpád iskolában 
vagy 06-30-575-3568

Kádár tiBor
Fidesz, kadar.tibor@fidesz.hu, 
minden hónap 1. péntekjén 17–19 
óra között a Vörösmarty iskolában. 
Minden hónap második péntekén 
délután 17–19-ig a Piros iskolában.

Kiss róBert
KDNP, 06-20-572-6681,
kisrob@freemail.hu, minden hónap
2. szombatján, 9–11 óra között
a Kondor Béla Közösségi Házban

KoCzKA JózseFné
MSZP, 06-20-466-8363,  
aniko.koczka@mszp.hu, minden 
hónap utolsó szerdáján az MSZP 
székházban (1181 Budapest, Üllői 
út 337.) 16–18 óra között

Kőrös Péter
MSZP, havannakepviselo@
gmail.com, minden hónap utolsó 
szombatján 9–11 óra között a 
Kondor Béla Közösségi Házban

Kőszegi János
Fidesz, 06-30-989-4259, 
janoskoszegi@t-online.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-30-989-4259

mAitz lászló
Fidesz, 06-20-562-2152,  
laszlo.maitz@gmail.com, előzetes 
egyeztetés alapján:  
06-20-562-2152

Pásztor János
Fidesz, 06-30-927-3339 
pasztorjanos@fidesz.hu Eötvös 
Lóránd Általános Iskola minden 
hónap első hétfőjén 16.30–18.00 
óráig, Fehéren-Feketén Galéria 
(1184 Bp. Teleki u. 26/b.) minden 
hónap első hétfőjén 18.00–20.00 
óráig.

PetrovAi lászló
Független, 06-30-933-5025,
petrovai.laszlo@parbeszedmagyarorszagert.hu
előzetes egyeztetés alapján

szArvAs AttilA sándor
KDNP, 06-20-560-0650, 
szarvas.attila@freemail.hu 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-20-560-0650 

ternyáK András
MSZP, minden hónap 1. szerdáján 
17–18.30 között a Piros iskolában

vilmányi gáBor
MSZP, 06-70-567-1976, 
minden hónap utolsó szombatján 
9–11 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban
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OKTóBer 12-én TarTjáK 
az önKOrmányzaTI KéPvIselőK 

és a POlgármesTereK válaszTásáT

TiszTelT 
VálaszTópolgárok!

A köztársasági elnök úr az önkormányzati képviselők és a 
polgármesterek választását 2014. október 12. napjára tűzte ki. 
A Nemzeti Választási Bizottság ugyanerre az időpontra írta ki 

a nemzetiségi képviselők választását is. 

Tájékoztatom önöket, hogy a választás napján a nemzeti 
választási Iroda által küldött értesítőben megjelölt szavazókörben 
tudják gyakorolni a választójogukat, 6.00 és 19.00 óra között. a 
választópolgároknak a szavazást megelőzően igazolniuk kell a 

személyazonosságukat és a lakcímüket. Felhívjuk a figyelmüket, 
hogy enélkül nem élhetnek a választójogukkal.

a választópolgár kizárólag személyesen szavazhat, a lakóhelyén 
vagy – ha a lakóhelye mellett legkésőbb 2014. június 23-ig 

tartózkodási helyet létesített, aminek érvényessége legalább október 
12. napjáig tart – a bejelentett tartózkodási helyén, átjelentkezés 

útján. az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a XvIII. kerületi 
és a fővárosi jelöltekre adhatja le a szavazatát. az átjelentkezési 
kérelem benyújtásának határideje: 2014. október 10. 16.00 óra.

Az átjelentkezési kérelmet személyesen, levélben, ügyfélkapun, 
a választás hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) lehet 

benyújtani. 
az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár, aki 

egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt korlátozott a 
mozgásában, a szavazás napját megelőzően, 2014. október 10-ig 
16.00 óráig írásban kérheti a Budapest Főváros XvIII. kerület 
Helyi választási Irodától (1181 Budapest, városház utca 16.) 

a mozgóurna biztosítását.
A mozgóurna iránti kérelmet személyesen, levélben, 

ügyfélkapun, a választás hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) 
vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani. a szavazás napján 

15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól igényelhető mozgóurna. 
a szavazatszámláló bizottság címe azonos az értesítőn szereplő 

szavazóhelyiség címével. 
az átjelentkezés és a mozgóurna iráni kérelemnek a Helyi 
választási Iroda csak abban az esetben adhat helyt, ha a 

választópolgárnak a kérelemben szereplő adatai pontosan 
megegyeznek a nyilvántartásban szereplő adatokkal. 

Helyi Választási Iroda
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3VálasztásPolgármesterjelöltek

Ughy 
aTTila 
polgármester
(Fidesz–KDNP)

Tisztelt Pestszentlőrinci és Pestszentimrei Polgárok!
Ughy attila vagyok, 45 éves várospolitikus, 

a XvIII. kerület polgármestere. 
négy éve egy adósságmentes, csatornázott, fej-

lődő és otthonos kerületet álmodtunk meg, amely 
büszke magyarságára és városi sokszínűségére. 

a célok mára megvalósultak – aktív, ered-
ményes és sikeres időszakot zárunk. 

Húsz év után csatornázunk; rendeztük a 
gúzsbakötő 10 milliárd forintos kerületi adós-
ságot, és olyan nagyságrendű köztéri, közleke-
dési, intézményi fejlesztéseket vittünk véghez, 
amelyekre még nem volt példa a kerületben. 

a pestszentimrei városközpont megújítása, 
a Kossuth tér rendbetétele, a több százmillió 
forintból korszerűsített iskolák, óvódák, böl-
csődék, a Béke tér kezdődő átépítése, a margó 
Tivadar utcai körforgalom közelgő kiépítése, a 
több mint félmilliárdos útfejlesztés mind-mind 
azt bizonyítja, hogy mozgásban vagyunk, és 
minőségi változásokat élünk meg. Család- és 
gyerekcentrikus, minden generációt egyfor-
mán támogató kerületet építettünk, ahol a 
közbiztonság, a környezetvédelem, az egészség 
és a sport kitüntetett helyen szerepel a szótár-
ban. erősek, határozottak, kitartóak voltunk, 
és minden fórumon rendíthetetlenül álltunk 
ki a XvIII. kerületért. érveltünk, bizonyítot-
tunk, dolgoztunk, harcoltunk –  a kormány 
és Budapest tevékeny segítséggel ismerte el 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre iránti elkötele-
zettségünket. 

az eddigi eredményeink garantálják, hogy 
az új feladatokat is megoldjuk; az eddigi ered-
mények azt bizonyítják: mi álljuk a szavunkat. 

az adott szó kötelez, a becsület köt, a kézfo-
gás szorít – engem erre tanítottak, én így dolgo-
zom, nekem a következő öt évben is a kerület 
lesz az első. 

Tudjuk, mi a dolgunk, és azt is tudjuk, ho-
gyan valósítsuk meg az elképzeléseinket. 

a tervek készek, az eszközök adottak, csak 
az új rajtra várunk.

ezért október 12-én számítok önökre. 
mindazok támogatására, akik tudják, hogy a 
közös eredményeinket meg kell védenünk. 

ezt a munkát érdemes végigcsinálni és végig 
is kell csinálni.

Kérem támogassák szavazatukkal a Fidesz-
KDnP jelöltjeit! 

Dr. MesTer 
lászó
polgármesterjelölt 
(független) 

Húsz évet töltöttem el az önök szolgálatában! 
Tizenhat éven keresztül voltam a XvIII. kerület 
polgármestere, s most ismét indulok a választá-
sokon. nagymértékben motivált annak a sok 
ismerősnek és ismeretlennek a felkérése és biz-
tatása, akikkel együtt úgy gondoljuk: véget kell 
vetni az elmúlt időszak közéletet mérgező párt-
harcainak, politikai csatározásainak, az egyre 
jobban elharapódzó fásultságnak, hiszen „ren-
dezni végre közös dolgainkat” csak összefogva, 
együtt lehet.

1946-ban születtem, a kerület az otthonom 
hároméves korom óta. Büszkeségeim életem-
ben a felnőtt lányom, és a másik „szerelem”, a 
közösségi munka és a közpolitika. 1990 és 2010 
között szereztem tapasztalatot az önkormány-
zati munkában, egy ciklusban képviselőként és 
bizottsági elnökként, 16 évig polgármesterként 
tevékenykedtem. nyolc évig voltam a kerület 
egyik országgyűlési képviselője, több országos 
érdekképviseleti szervezet elnöke és több he-
lyi szervezet tagja. 2010-től egy kerületi civil-
szervezet vezetőjeként veszek részt a közösség 
építésében. gyakran állítanak meg az emberek 
az utcán, a piacon, a postán egy kis beszélge-
tésre. egybehangzó véleményük: változásra van 
szükség, elég a minden területen megnyilvánu-
ló rendezetlenségből! 

Húsz év a kerületben önökkel és önökért: éle-
tem legmeghatározóbb szakasza. önök pestszent-
lőrinciek és patszentimreiek valóban az én nagy 
családom. Két évtized során nagyon sok ered-
ményt sikerült elérnünk, számos fejlesztés történt. 
nincs olyan szeglete a kerületnek, melyet ne is-
mernék, nincs olyan sikere vagy gondja, melyről 
ne tudnék. 

Úgy vélem, az önkormányzati választásnak 
elsősorban személyekről, nem pártokról kell 
szólnia: legfontosabb, kit tartanak alkalmas-
nak az emberek közvetlen környezetükben és 
szűkebb pátriájukban a kerület képviseletére. 
Hiszek a közösség erejében, és biztos vagyok 
benne, hogy a kerületben lakók nyugalmat, biz-
tonságot, békés és közös alkotómunkát szeret-
nének. 

a közösség szolgálatában: együtt önökkel, 
önökért!

w w w. f a c e b o o k . c om /d r m e s t e r l a s z lo ; 
drmesterpm@gmail.com; tel.:+36 (30) 880 4392

Makai 
Tibor 
polgármesterjelölt 
(Jobbik)

Tisztelt Pestszentlőrinci, Pestszentimrei Polgárok!
59 éves, három gyermekkel és kilenc uno-

kával büszkélkedő, 33 éve a kerületben élő em-
ber vagyok. 31 éven át szolgáltam a Fővárosi 
Tűzoltóparancsnokságon, ahol pályafutásomat 
alezredesként fejeztem be.

Politikai célom: a tényleges önkormányza-
tiságon alapuló, valódi közhatalom megterem-
tése, mely a nemzeti érdekeket, kötelességek és 
jogok egyensúlyát, az állampolgári szolidaritást, 
a rendezett életkörülményeket és a biztonságot 
foglalja magába. 

Közbiztonság: el kell érnünk, hogy a „javu-
ló” tendenciák ne csak a statisztikában mutat-
kozzanak meg, és az idősek „életkori sajátossá-
gaik” ellenére bátran, biztonságban járhassanak 
az utcán és másokkal együtt nyugalomban él-
hessenek. 

Megélhetés: a vállalkozások és ezzel a mun-
kahelyek védelmében akár eddig nem gya-
korolt, szokatlan megoldásokat is alkalmazni 
szükséges, az érdekeltek bevonásával. 

a közellátás általános javítása mellett, fontos 
a lőrinci piac közfelháborodást okozó anomáli-
áinak felderítése, megoldása. 

Környezetvédelem: a zaj, por és a közleke-
dés okozta ártalmak általános kezelése mellett, 
parkjaink védelmében sok még a tennivaló, de 
kiemelten kezelnénk a Halmi erdő közhaszná-
latba vételét, óvását, a polgárok pihenését, rek-
reációját szolgáló átalakítását is.

az egészségügy, időskori ellátás, fiatalok 
támogatása, szociális lakások, közszolgáltatás-
ok, közintézmények fenntartása, működtetése 
mind törvényben előírt kötelező feladatai egy 
önkormányzatnak. ennek ellenére ezeknek a 
teljesülését eddig, mint választási ígéreteket ad-
ták elő a különböző pártok és jelöltek.

ezek után mi az, amit a jobbik és én fel tu-
dunk ajánlani önöknek? 

a munkavégzés más módját és módszereit! 
az önkormányzatiság fő tényezője a polgárok 
akarata, tájékozottsága, teljes ellenőrzési joga. 
a polgármester és hivatala ezen akarat, szer-
vező, végrehajtó intézménye, a törvényesség 
határain belül. Korrupciómentesen, a közérde-
ket az önös érdekek elé helyező akarat és a „jó 
gazda” módján való tevékenykedés. a magyar 
lelkületnek, hagyományoknak, erkölcsöknek 
megfelelve. adjon az Isten szebb jövőt!

kassai 
Dániel 
polgármesterjelölt
(LMP)

31 éves pestszentlőrinci lakos vagyok. az áp-
rilisi országgyűlési választásokkor képviselője-
löltként indultam a kerületben és önöknek kö-
szönhetően szép eredményt sikerült elérnem.

az elmúlt években több a lakosság nagy ré-
szét érintő ügyet képviseltem: tiltakoztam a fe-
lesleges utcaátnevezések ellen, számon kértem a 
vezetőket a Cséry-telepi szennyvíziszap szeny-
nyezés ügyében, meleg-étel osztást és jótékony-
sági futball kupát szerveztem a rászorulóknak.

Célom egy önkormányzati fenntartású kö-
zösségi rendőrség létrehozása az egyre terjedő 
bűnözés visszaszorítása érdekében, továbbá 
szeretném, hogy nagyobb figyelem irányuljon a 
kerületre és beruházásokkal, szociális bérlaká-
saink számának növelésével, óvodai férőhelyhi-
ány enyhítésével, helyi munkahelyteremtéssel, 
közoktatásból kieső források visszapótlásával 
egy élhetőbb kerületbe, egy tisztább kertváros-
ba érkezhessünk haza.

a lehet más a Politika helyi szervezete 
lassan már 5 éve dolgozik a kerületért, küzd 
a helyieket érintő legfontosabb ügyekért. azt 
szeretnénk, hogy minden nap öröm legyen ha-
zatérni a lakóhelyünkre, Pestszentlőrincre és 
Pestszentimrére.

szemléletváltásra törekszünk a kerületben. 
előtérbe helyezzük a szociális ügyeket és meg-
szűntetjük a felesleges pazarlást. nekünk a ke-
rület az első!

az átlátható gazdálkodás és a közösségi 
költségvetés mellett tesszük le a voksunk. 

DönTsön ön a KerÜleT Pénzéről!
Közösségi költségvetést vezetünk be, így a 

helyiek maguk dönthetnek befizetett adójuk 
felhasználásáról, és a pénzek elköltését a terve-
zésen túl is ellenőrizhetik.

az önök segítségét kérjük abban, hogy mi-
nél többen képviselhessük ezt a célt a jövőben, 
a képviselő-testületben. ehhez az szükséges, 
hogy szavazataikkal támogassanak minket és a 
programunkat az önkormányzati választáson.

További információ programunkról:
http://kassai-daniel.wezzpage.hu/
http://bp18.lehetmas.hu/
https://www.facebook.com/kassai.daniel.

lmp18ker?ref=hl
Tel.: 06-30-407-45-61
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1. válAsztóKerület
Erzsébettelep – Bélatelep – Ferihegy 

dömötör istván
(Fidesz–KDNP)

Itt születtem, itt élek feleségemmel és há rom 
gyermekemmel, itt kívánok megöre gedni, és itt 
szeretnék minél többet tenni a választókörze-
tem fejlesztéséért. lakótársaimmal közösen ed-
dig is sok sikert értünk el. gondoljanak csak az 
orvosi rendelő felújítására, a csatornázásra, a 
játszóterek, parkok és a bölcsőde építésére, kor-
szerűsítésére, valamint a tö megközlekedés javí-
tására.

Kevesen tudják, hogy ez a körzet büszkél-
kedhet a legkiterjedtebb intézményhálózattal a 
kerületben: van egy általános iskolánk, két óvo-
dánk, bölcsődénk, felnőtt és gyermek háziorvo-
si rendelőnk, gyógyszertárunk, postánk és négy 
játszóterünk. 

szeretném elérni, hogy a több évtizedes el-
szigeteltség után a körzetem továbbra is a város 
legdina mikusabban fejlődő része legyen. 

a legFOnTOsaBB FelaDaTOK a vá-
laszTóKörzeTBen:

első számú célom az, hogy felgyorsítsuk a 
kerületi járda-felújítási programot. 

szeretném elérni, hogy a frekventáltabb köz-
területeken térfigyelő kamerákat telepítsenek.

szorgalmazom a martinovics téri óvoda te-
tőterének a beépítését. 

mAgyAr gABriellA
(Jobbik)

adjon az Isten! 1964-ben születtem Budapesten. 
Fejlesztő pedagógus, nyelv-és beszédfejlesztő 
pedagógus, gyógypeda-gógus-pszicho-
pedagógus, szakvizsgázott pedagógus, közokta-
tási vezető diplomákat szereztem. 3 évig a kerü-
leti nevelési tanácsadó fejlesztő pedagógusa, a 
kerületi fejlesztő pedagógusok munkaközösség-
ének vezetője voltam. 2 évig egy egyházi fenn-
tartású általános iskola és gimnázium igazgató-
jaként tevékenykedtem. jelenleg a sOFI-ban 
autista csoport osztályfőnökeként dolgozom. 
alapítótagja vagyok a lőrinci színpad Kulturá-
lis Közhasznú egyesületnek, tagja és támogatója 
a nők a XvIII. kerületért alapítványnak, mely 
a kerületi fiatalok, érdeklődők és a lakók részére 
szervez kulturális és szabadidős programokat, 
de az árvízi védekezésben, segélygyűjtében és 
kiszállításban is tevékenykedik. 
az itt élő, gyarapodó gyermekes családok nyu-
galmas, rendezett környezetet érdemelnek. en-

nek biztosítása az önkormányzat kötelezettsége, 
amit új módszerekkel, következetességgel és 
széles körű összefogással meg is lehet valósítani. 
szebb jövőt!

vAsvári emmA
(LMP)

Három gyermek édesanyja vagyok. Budapesten 
születtem, dolgoztam bölcsődében, kórházban. 
Tiszta környezetet, járható utakat, kulturált élet-
körülményeket szeretnék. nálunk még a főútvo-
nalak mentén is tragikus a járdák állapota – 
hová menjen akkor a szegény gyalogos a Csévéző 
utcán? 
Továbbá még mindig kirívóan sok utca nincsen 
lecsatornázva. a Felsőcsatári út temető felőli 
vége a kerület legmagasabb pontja. ezeken a 
lejtőkön az esővíz kiemelkedő hatékonysággal 
képes pusztítani, ezt meg kell oldani.

szeretném, ha a gyömrői út mentén is hasz-
nálható lenne a régi focipálya a srácoknak.

sebességkorlátozást kell bevezetni a vajk-szi-
get iskola előtt és a főútvonalakon. mesterséges 
járdaszigeteket építését támogatom. 

a kerületi bölcsődék és óvodák 130%-os te-
lítettséggel működnek. szeretném, ha olyan al-
ternatívákon gondolkoznának el, mint a Csalá-
di napközik támogatása. a kerületnek segíteni 
kell ezeknek az intézményeknek az elterjedését.

Kertész tiBor tAmás
(MSZP–DK-Együtt–PM–MLP-
Szociáldemokraták)

erzsébet-Bélatelep a XvIII. kerületnek az a ré-
sze, ahonnan az emberek nem a kerületbe jár-
nak bevásárolni, hanem Kőbányára, rákoske-
resztúrra. nehézkes az átjutás a kerület 
központjába. emellett sok a nyugdíjas, rosszak 
az utak, a járdák, most, a csatornázás után kü-
lönösen. Ilyen trehány munkát még életemben 
nem láttam. a programom központjában a biz-
tonság hármas egysége: a létbiztonság, a közle-
kedésbiztonság és a munka biztonsága. élhető 
környezetet kell teremteni az emberek számára. 
a közéletben való részvétel mindig érdekelt, 
ezért szeretnék képviselő lenni. nem jó az, 
ahogy a mai politikai elit politizál. a Fidesz úgy 
viselkedik, mint elefánt a porcelánboltban. 
ezért ma már az egyszerű, laikus, nem politi-
kusvénával megáldott embereknek kell össze-
fognunk, hogy helyére tegyük a politikát. 

szeretném, ha öt év múlva ennek a körzet-
nek valamennyi kereszteződésében lenne tér-
figyelő kamera. szeretnénk a gyorsforgalmi út 
és a gyömrői út forgalmát rendbe tenni. és azt 
is szeretném, ha a repülőtéri forgalommal tud-
nánk valamit kezdeni. 

2. válAsztóKerület
Lakatos-lakótelep – Lónyaytelep 

tormA BeátA
(Fidesz–KDNP)

Családommal gyerekkorom óta a kerületben la-
kom. 46 éves és házas vagyok. gyermekem egy 
budapesti gazdasági főiskolán tanul.

önkormányzati képviselőként az a célom, 
hogy az elmúlt évek fejlesztései folytatódjanak, 
és további látványos eredményeket érjünk el. a 
lakosokért, a lakosok érdekében dolgozunk – 
ezt mindenki láthatja, aki körülnéz a közterü-
leteken, aki érzékeli a változásokat, aki nyitott 
szemmel jár az utcákon. 

Otthonos, szerethető, a lakóközösség tagjai-
ra figyelő, azokra támaszkodó kerületet terem-
tünk, ahol nemcsak lakni, de élni is jó. ahol az 
önkormányzat figyel az idősekre, és támogatja a 
gyermekeket. ahol a képviselő és a polgármes-
ter folyamatos kapcsolatban van a helyiekkel. 
legfontosabb célkitűzéseim között van a látha-
tó és érezhető rendőri jelenlét fokozása és egy 
átfogó társasházi felújítási program kidolgozása 
és végrehajtása, hogy csökkenjenek a lakások 
fenntartási költségei. őrizni és ápolni akarjuk a 
hagyományokat, folytatni és kiterjeszteni a szű-
rőprogramokat.

Hitem szerint nekünk az a dolgunk, hogy a 
kérdésekre válaszoljunk, a problémákra megoldást 
találjunk, a lehetőségeket pedig kihasználjuk.

veszely Péter
(Jobbik)

adjon az Isten! 1993-ban születtem Budapesten. 
születésemtől fogva a XvIII. kerületben, a 
gloriett-telepen lakom.

Középiskolai tanulmányaimat a Hunyadi 
mátyás gimnáziumban végeztem, majd felvételt 
nyertem az óbudai egyetem Kandó Kálmán vil-
lamosmérnöki Karára, melynek jelenleg is aktív 
hallgatója vagyok. a jobbikkal 2010-ben kerül-
tem kapcsolatba, amikor a XvIII. kerületi Ifjú-
sági Tagozatának alapító tagjaként tettekkel is 
többet kívántam tenni a Hazámért. Programjá-
nak elemei, mint megélhetés, rend, elszámoltatás 
számomra mind tartalommal bíró súlyos szavak, 
megvalósulásuk érdekében mindent el is fogok 
követni.
a lakatos lakótelepen az egyik legnagyobb gon-
dot a közbiztonság romlása okozza. az ember- és 
eszközhiánnyal küzdő kerületi rendőrség és a 
minimális hatékonysággal működő polgárőrség 
képtelen biztosítani az itt élő emberek és értékeik 
védelmét. szándékom felülvizsgálni a társashá-
zak képviseletét, törvényes keretek között érvé-
nyesíteni a közösköltség tartozásokat, így bizto-
sítva a házak műszaki fejlesztését szebb jövőt!

egyénI KörzeTeK 
KéPvIselőjelölTjeI

szaniszló 
sánDor
polgármesterjelölt (MSZP) 

az arad megyei Kisjenőn születtem, 45 éves va-
gyok, az iskolát aradon kezdtem.

Pestszentlőrincen élek, egy hat éves ikerpár 
édesapja vagyok. Közgazdász végzettségem van, 
és angol felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezem. 
2002 és 2010 között a XvIII. kerületben alpol-
gármester voltam, ezt megelőzően a magyar 
Posta vezérigazgatóságán dolgoztam. Hivatali 
időm alatt adták át a kerületben a legtöbb fej-
lesztést, egyebek mellett a pestszentimrei sport-
kastélyt, és az új szakrendelőt. Irányításommal 
készítették elő a pestszentimrei városközpont és 
a PIK felújítását. a lakótelepeken valódi rezsi-
csökkentést eredményező panelprogram indult, 
és a közbiztonság megszilárdítására városőrsé-
get hoztunk létre. az utóbbi négy évben fővá-
rosi képviselőként sokat tettem a tömegközle-
kedés javításáért, a Cséry-telepen pedig kitartó 
munkával sikerült feltárni a nagyüzemi talaj-
mérgezést. 

szinte példa nélküli módon kilenc párt, illet-
ve szervezet támogat.

Programom középpontjában a gondoskodás 
és a biztonság áll. első intézkedéseim egyike-
ként a feloszlatott városőrség visszaállítását 
tervezem. Programom része, hogy 140 rend-
őrrel erősítem meg a kerületi kapitányságot, 
és Budapesten elsőként, bekamerázom a teljes 
kerületet. 

gyakorló apaként pontosan tudom, mire 
van szüksége a gyermekeinket ellátó intézmé-
nyeknek. azt is tudom, mit jelent, ha  a rende-
lési idő után betegszik meg egy gyermek. ezért 
gyermekorvosi ügyelet létrehozását tervezem a 
kerületben. 

Olyan szociális programot kínálok, amely-
ben azonos hangsúllyal szerepel a szociális bér-
lakásokban élők, a gyermeküket egyedül nevelő 
édesanyák és az idősek gondjainak enyhítése.

Ígérem, hogy olyan polgármester leszek, aki-
nek az ajtaja mindig nyitva áll a polgárok előtt. 
Olyan hivatal élén szeretnék dolgozni, ahol az 
állampolgárokat komolyan veszik, és ahol a ke-
rületi vállalkozók nem csak adót fizetnek, ha-
nem munkát is kapnak. 

a tettekben, és nem a puszta ígéretekben hi-
szek. ezt eddig is bizonyítottam. munkásságom 
konkrét eredményekben mérhető. 
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PóCsi tAmás
(LMP)

21 éves vagyok, jelenleg a Közgazdaságtudomá-
nyi egyetemen tanulok.

régóta törekszünk a belvárosban már el-
terjedt közösségi kertek szükségességének 
fontosságára felhívni a figyelmet, ezért az első 
lakatos-telepen megavalósult kertet kicsit 
magunkénak is érezzük. egy minőségi és a 
lakossággal egyeztetett koncepció mentén lét-
rejövő közösségi kert összetartó erejű, a városi 
gyerekek megismerhetik a konyhakertet – az 
„ebédjüket” – valamint a környezettudatos 
szemléletmódot. a Halmi erdőben saját erőből 
felújítottunk egy tornapályát, ennek köszönhe-
tően az önkormányzat további forrásokat szán 
az erdő karbantartására.

a lónyaytelep többségének ingatlanjai el-
avultak, régi konstrukciók alapján épültek. a 
panelprogram által nyújtott keretet emelni kell, 
hiszen a szigetelésre adott támogatásra a kertes 
házakban is nagy szükség van. 

a mikszáth utcában a porszennyezést meg 
kell szűntetni!

dABAsi ottó
(MSZP–DK–Együtt-PM–MLP-
Szociáldemokraták)

az itt élő emberek többsége a lakótelepen él. 
sok az idős ember, és sok görög is van közöttük, 
mert annak idején sok menekült itt telepedett le. 
rengeteg tennivalónk van, mert az elmúlt négy 
évnek nem látni a nyomát. nem tudjuk, mit tett 
a körzet képviselője. ezen a lakótelepen nem volt 
felújítás. a fideszes városvezetés nem folytatta a 
panelprogramot, hanem leállította. nagyon sok 
lakó elmondta, hogy arra várnak, hogy váltás 
legyen, és a felújítás náluk is megtörténjen. a 
másik neuralgikus kérdés a közbiztonság hiá-
nya. az idősek pedig azt szeretnék, ha lenne egy 
olyan helyiség, ahol találkozni tudnának, beszél-
gethetnének. amennyiben megválasztanak, ezen 
segíteni szeretnék. 

egész életemben a közösségért dolgoztam. Dol-
goztam szakszervezetben, politizáltam, vezető 
voltam, embereket irányítottam. Tele vagyok 
energiával, és szívemen tudom viselni az embe-
rek problémáit. Hadd tegyem hozzá, hogy nem 
szeretek veszíteni. Korábban sportoltam, és min-
dig győzni akartam. a győzni akarás most is 
bennem van. Bízom benne, hogy sikerülni fog.

3. válAsztóKerület
Miklóstelep – Lónyaytelep – Szemeretelep 

szArvAs AttilA
(Fidesz–KDNP)

Testnevelés-földrajz szakos tanár, a szent lő-
rinc Katolikus általános Iskola igazgatóhelyet-
tese vagyok, 45 éves. 2006 óta képviselem 
miklóstelepet, lónyaytelepet és szemeretelepet. 

Családommal húsz éve lakom a kerületben, 
kilenc gyermekem van, itt éljük a mindennap-
jainkat. Iskolámon és a családomon keresztül 
is ezer szállal kötődöm a kerület mindennapi 
életéhez. Családapaként és tanári hivatásom ré-
vén is szívügyem az ifjúság nevelése, a gyerekek 
sport- és természetszeretetének kialakítása, ha-
zánk értékeinek megismertetése egészséges em-
berré válásuk érdekében. részt veszek a kerület 
programjain, ünnepein, osztozom az örömeiben, 
és ha úgy adódik, a nehézségekben is. Tanítvá-
nyaim szülei, az intézmények vezetői és dolgozói 
éppúgy, mint körzetem lakosai, tudják: bármikor 
fölkereshetnek a nehézségeikkel, gondjaikkal, 
mert értő fülekre találnak nálam. meghallgatom 
a panaszaikat, és ha tudok, segítek. 
a kerület az otthonom. szeretnék továbbra is 
tevékenyen tenni azért, hogy a kerület és kü-
lönösen a körzetem lakosai szeressenek itt élni. 
Hogy boldoguljanak és boldogak lehessenek! 
jó érzéssel térhessenek haza munkájuk után az 
otthonukba, büszkék lehessenek arra, hogy itt 
élnek. ezért kérem, támogassanak a szavaza-
tukkal, hogy továbbra is képviselhessem önö-
ket a kerület életében!

dr. réti zoltán
(Jobbik)

adjon az Isten! 43 évesen egy gyermek édesapja 
vagyok. 1998-ban a miskolci egyetem állam- és 
jogtudományi karán végeztem, 2002-ben tettem 
le a jogi szakvizsgát, emellett adótanácsadói vég-
zettséggel rendelkezem, jelenleg is a közigazga-
tásban dolgozok. 5 éve vagyok a kerület lakója. 

a kerületben az elmúlt 4 évben számos fej-
lesztés történt, ez azonban kevés ahhoz, hogy 
biztonságban, mentális jólétben élhessünk. erő-
síteni kívánjuk a háziorvosi és ügyeleti ellátást, 
kiterjeszteni az ingyenes szűrővizsgálatok körét, 
igénybevételének lehetőségét. az időskorúak vé-
delmében a rendőrségre bekötött jelzőrendszer 
kialakítása az egyik legfontosabb megoldandó 
feladat.

városrészünk vegyes beépítettségű terület, 
ami nem lehet akadálya a harmonikus, biz-
tonságos együttélésnek. a fejlesztés, fenntartás 
törvényi kötelezettsége egy önkormányzatnak. 
ezt szem előtt tartva ígérhetem a jobbik és a 
magam nevében, hogy új módszerekkel, de kö-
vetkezetesen egy rendezett, élhető városért küz-
dünk és dolgozunk az önök és mindannyiunk 
érdekében. szebb jövőt!

neUmAnn mArtin
(LMP)

39 éves vagyok és lőrinci lakos. Hat évvel ez-
előtt azért költöztem családommal a belváros-
ból ebbe a kerületbe, mert igazi kertvárosi han-
gulatra és egy kirándulóhelyre vágytunk.

lehet más a hangulat! 
ez a körzet a kerület központja, hozzunk 

végre egy kis pezsgést az életébe. a lőrinc-piac 

mellett valódi sétálóutcára lenne szükség kávé-
zóval, terasszal, szökőkúttal, wifivel. 

lehet más a városközpont!
a piac előtt az autók össze-vissza parkolnak 

sárban-porban. Kulturált feltételek megterem-
tése szükséges a szarvas-csárda téren.

a villamosmegállókban padokra van szük-
ség, hogy a piacra és az szTK-ba tartó embe-
reknek legyen hova leülnie.

a gulner iskola előtt lámpás kereszteződés 
szüntethetné meg a balesetveszélyt.

a fák metszését a városgazdának valódi 
szakemberekkel kell elvégeztetniük.

a liget és a Fedezék utca mentén zajvédő fa-
lat kell építeni.

a ráday és a Haladás utcákat zajcsökkentő 
aszfaltkeverékkel szükséges felújítani.

eKKer János
(MSZP–DK–Együtt-PM–MLP-
Szociáldemokraták)

a városközpont a körzetem. Többségében csa-
ládi házas övezet, ahol sok idős ember lakik. 
Beszéltem egy 98 éves nénivel, aki azt mondta, 
október 12-én jön, és rám szavaz. Korábban a 
kerületi németek képviselője voltam. Ott ültem 
az önkormányzatban, talán évtized óta az első 
civilként.

a szeptemberfesztet a nejem és én találtuk 
ki. néhány éve megcsináltattuk a világ legna-
gyobb bográcsát. 4251 literes volt. Benke laci 
bácsi főzött, és ezzel a teljesítményével lett 
guinness-rekorder. 

az utak minősége katasztrofális. az önkor-
mányzat júliusra ígérte, hogy megcsinálják. saj-
nos az évszámot nem pontosították. azt is sze-
retném, ha rendes járdáink lennének. 

emellett oda kell figyelni az idősekre. néha 
akár felhívni őket, hogy érezzék, odafigyelünk 
rájuk. és támogatom, hogy a kerületben legyen 
újra városőrség. 

Úgy érzem, a mostani képviselő nem tett 
semmit. szeretném megmutatni, hogy lehet ezt 
másképpen is csinálni. szeretnék az embereken 
segíteni. 

4. válAsztóKerület
Szemeretelep – Ganztelep 

Kőszegi János
(Fidesz–KDNP)

születésem óta (1959) XvIII. kerületi lakos va-
gyok. jelenleg is itt élek a feleségemmel, édes-
anyámmal és két gyermekemmel. Korábban 28 
évig a Bajcsy-zsilinszky Utcai általános Iskolá-
ban tanítottam, most a családi vállalkozásunkat 
irányítom. önkormányzati képviselőként nyolc 
éve veszek részt az önkormányzat településfej-
lesztési, valamint oktatási, sport- és ifjúsági bi-
zottságának munkájában. Fontos feladatomnak 

tekintem az élhető, gyermekbarát lakókörnye-
zet kialakítását, ezért ragaszkodtam többek kö-
zött a Tátrafüred téri játszótér újraélesztéséhez 
– szeretném, ha ez a játszótér a jövőben auto-
mata öntözőberendezést kapna – vagy a május 
1. téri kutyafuttató létrehozásához. 
Ugyanezen okból a szemeretelepen és 
ganztelepen lévő oktatási intézmények sorsát is 
figyelemmel kísérem. nagy örömömre szolgál, 
hogy körzetem legnagyobb oktatási intézmé-
nyében, a Kassa Utcai általános Iskolában idén 
210 millió forint értékben tudunk energetikai 
felújítást végezni.

ivády Pál
(Független)

1980-tól Pestlőrincen, ezen belül is 1988-tól 
szemeretelepen élek. szegeden a jaTe TTK 
programozó matematikusi szakán végeztem. 
nős vagyok. adótanácsadó és igazságügyi szak-
értőként dolgozom. 

a szemeretelepiek Baráti Körének alapító 
tagja és 2006 óta elnöke vagyok  megismerhet-
tem szűkebb pátriámat és így ismerősként kö-
szönthetem  önöket. Úgy gondolom, hogy füg-
getlen képviselőként hitelesen tudom képviselni 
a 4. választási körzet lakóinak érdekeit. Civil 
tevékenységem teljes mértékben ide köt ezért is 
lokálpatriótának érzem magam. 

Célom: 
szemeretelepen és ganztelepen elszaporodó 

betörések és lopások csökkentése, ezért  meg 
kell erősíteni a közbiztonságot (cél a városőrség 
visszaállítása, családi házas övezet egyes részei-
nek kamerákkal való ellátása)

megfelelő gondoskodás az idősekről.
a száguldó autósok miatt további „fekvő-

rendőrök” telepítése.
megrongált járdák folyamatos karbantartá-

sa. 
szemeretelepi vasútállomáson biztonságos 

biciklitároló kialakítása, bicikli utak létrehozá-
sa. 

a  tömegközlekedés színvonalának  és biz-
tonságának javítása.

 Bővebb információt kaphatnak a www.
szemeretelep.hu honlapról.

gyenge Károly
(Jobbik)

adjon az Isten! 1957-ben születtem Budapesten, 
azóta a XvIII. kerületben élek. általános isko-
lai, illetve középiskolai tanulmányaimat is itt 
végeztem. érettségi után elektroműszerész – fi-
nommechanikai műszerész szakképesítést sze-
reztem. Két felnőtt fiam van, akik szintén a ke-
rületben élnek. a szemeretelepi egyházközség 
tagjaként sokéves, áldozatos munkával segítet-
tem, illetve a jövőben is segíteni fogom az egy-
házat.

Tevékenységemmel szeretném választókörze-
tem valamennyi polgárának érdekeit szolgálni. 

Kertvárosi jelleg megőrizése többek között 
az engedélyezett beépíthetőség mérséklésével, 
a zöldterület növekedésével folyamatos karban-
tartásával.

Közbiztonság javítása a törvények betar-
tatásával, a pozítív diszkrimináció megszün-
tetésével, valamint az érdekeltek széles körű 
összefogásával. a szemeretelepi vasútállomás 
rendbetétele és P+r parkoló kialakítása.

véleményem szerint a fentiek törvényi köte-
lességei egy önkormányzatnak, ezért ezek kö-
vetkezetes és folyamatos megvalósításáért küz-
dök mindannyiunk érdekében. szebb jövőt!
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PAP sándor
(LMP)

40 éves vagyok, nős, két gyermek édesapja. a 
Ferihegy market Centralban dolgozom készlet-
gazdaként. 12 éve élek családommal együtt a 
szemeretelepen, az lmP és az önök támogatá-
sával pedig a 4. választókörzetben indulok az 
önkormányzati választásokon.

Célom a kerületben a csapadékvíz-elvezetés 
problémájának a megoldása. a nyári esőzések 
alatt megtapasztalhattuk, hogy óriási vízátfo-
lyások keletkeznek az utcákon, és tócsák marad-
nak a kertekben. a kerület talaját az ős-Duna 
agyagos hordaléka alkotja, ami vízzáró réteget 
képez, ezért szükség van egy komplex vízelve-
zető rendszer kiépítésére.

az úttestek, de legfőképp a járdák felújításá-
ra több forrást kell elkülöníteni az önkormány-
zat költségvetésében.

szeretnék lobbizni az Üllői út és a Ferihegyi 
felüljáró normális felújításáért a fővárosnál.

a fiatalok számára szükséges egy olyan hely 
létrehozása, ahol kulturált keretek között szóra-
kozhatnak. 

nAgy BAlázs
(MSZP–DK-Együtt–PM–MLP-
Szociáldemokraták)

szemeretelep igazi kertváros. Közel van a repü-
lőtér, emiatt nagy a zaj. a malév csődje óta kis-
sé csökkent, de ezért nagy árat fizettünk. 

Komoly gond, hogy elvették a polgárőrséget. 
Korábban ez a védelmi szolgálat nagyon jól mű-
ködött. 

legfontosabb a közbiztonság, a polgárőrség 
visszaállítása. nagyon sok a betöréses lopás. 
mostanában pedig megjelentek az erőszakos 
bűncselekmények is. nemrég egy gyilkosság is 
történt.

szemeretelepen van egy vasútállomás, ahol 
régen bakter működtette a sorompót. ma már 
fénysorompó van, de a bakterház és a környé-
ke lepusztult. ennek a helyén lehetne például 
kerékpártárolót építeni. Parkolót kialakítottak 
ugyan, de nem őrzött, és ott is gyakoriak a lo-
pások, az autófeltörések. az utóbbi időben már 
benzint is lopnak az autókból. 

szemeretelepen nőttem fel, itt jártam iskolá-
ba, szeretem ezt a nyugodt környéket. Ismerem 
a szomszédokat, köszönünk egymásnak, Bu-
dapesten ez nem mindennapos. Közvetlen kö-
zelről figyelhettem a változást, és tudom, hogy 
mire van szüksége az itt élő embereknek.

5. válAsztóKerület
Liptáktelep – Rendessytelep 

Kádár tiBor
(Fidesz–KDNP)

Köszönettel tartozom önöknek, hogy az elmúlt 
években ötleteikkel, javaslataikkal hozzájárul-
tak a körzet fejlődéséhez. önök nélkül nem va-
lósulhatott volna meg a több mint 90 beruházás 
és fejlesztés.

Befejeztük a csatornázást, az úttest teljes felü-
letén új aszfaltot kap a Parázs, a madách Imre, a 
Kosár és a Dugonics utca. Több mint 3000 mé-
ter új, akadálymentesített járdát építettünk. Új 
gyalogátkelőhelyet létesítettünk. Új buszjáratot 
vezettünk be, 236-os néven.

rekultiváltuk a Büdi-tavat, növeltük a zöldfelü-
leteket, több mint 300 új fát telepítettünk a kör-
zetben. a lakatos-lakótelepen parkot és rézsűt 
építettünk, s akadálymentesítettük a bejárókat. 
Folyamatosan karbantartottuk a körzet három 
játszóterét. Kutyafuttatót építettünk, és kutya-
piszok-gyűjtőket helyeztünk ki.

Három új térfigyelő kamerát telepítettünk a 
lakatostelepen. megkezdtük a szociális bérla-
kások komfortosítását. a csapadékvíz elveze-
tésére vízelnyelőket és szikkasztóárkokat létesí-
tettünk.

a folytatás az ön kezében van! Ígérem, hogy 
ahogy eddig is, a továbbiakban is a lakosok ké-
rései a legelsők, a legfontosabbak számomra. 

Folytassuk együtt a körzet fejlesztését!

ArAPoviCs zoltán
(Jobbik)

adjon az Isten! arapovics zoltán vagyok, a 
jobbik 5. egyéni választókerületének önkor-
mányzati képviselőjelöltje. születésem óta a ke-
rületben élek, a Hunyadi mátyás gimnázium-
ban érettségiztem, jelenleg egy elektronikai 
alkatrészeket forgalmazó szaküzletben dolgo-
zom, mint szállítási ügyintéző.

választókerületem ahol képviselőjelöltként 
számíthatnak rám az emberek jellemzően kert-
városi, csendes körzet. az egyik legfontosabb 
feladatomnak tekintem a közbiztonság megszi-
lárdítását. valódi és hatékony közrendvédelmet, 
bűnmegelőzést szervezünk. a rendőrség, a köz-
terület felügyelet, a mezőőrség, Budapest őrség 
és nem utolsósorban a létrehozandó önkéntes 
polgárőrség összehangolt munkájával.

Fontos lépésnek tartanám még az ingyenes 
sportolási lehetőségek és az egészségre veszély-
telen játszóterek kialakítását, ill. a meglévők bő-
vítését.

Kiemelt ügynek tartom a munkahelyterem-
tést és a foglalkoztatás lehetőségeinek bővítését 
a kerületi vállalkozók előnyös helyzetbe hozá-
sával.

2014. október 12-én támogasson engem sza-
vazatával!

szebb jövőt!

zArándy zoltán
(LMP)

zarándy zoltán vagyok, nős, 4 gyermek édesap-
ja, történész és angol-történelem-tanári diplo-

mát szereztem. számomra a politika értelme az 
emberek és a közjó szolgálata, ahol a képviselő 
és a választott vezető nem uralkodik, hanem 
szolgál, nem ígér felelőtlenül, hanem meghall-
gatja a választóit és nem a saját érdekei, hanem 
a közösséget alkotó polgártársai számára igyek-
szik az érdekeket és az értékeket harmóniába 
hozni és közvetíteni.
14 éve otthonunk Pestszentlőrinc, szeretünk 
itt élni. város -, és oktatásfejlesztés a munkám. 
Helyi civilszervezetek alapítója vagyok, szegény 
és tehetséges gyermekeket támogatunk. az el-
múlt évtizedben megismertem a kerület kiváló 
iskoláit, tanárait, számtalan szülőt és itt élő csa-
ládot. velük együtt kalandvágyból maradtunk 
itthon - mert bár európa az otthonunk, ez a föld 
a hazánk. választóimnak ígéretek helyett hiteles 
szolgálatot, politikai vetélytársaimnak pedig 
korrekt és konstruktív partnerséget ajánlok.

ternyáK András
(MSZP–DK-Együtt–PM–MLP-
Szociáldemokraták)

szociológiai értelemben is vegyes a körzetem, 
mert vannak itt teljesen új lakóparkok, és a múlt 
század húszas éveiben épült többlakásos udva-
rok is, ahol más-más társadalmi réteghez tarto-
zó emberek élnek. 

afejlesztéseket hiányolom. Büszke voltam 
arra, hogy egyéni képviselőként évente 80 mil-
lió forintos fejlesztések valósultak meg a körzet-
ben. az elmúlt négy évben nem történt semmi. 

a lakatos lakótelepen 2006-ban kiépítettük a 
térfigyelő rendszert. elértük, hogy a lakótelepen 
szinte teljesen megszűntek a bűncselekmények. 
mára ez már csak álom. a járdaépítésben négy 
éves a lemaradás. a játszótereket uniós szabá-
lyok szerint alakítottuk ki. ezek karbantartását 
hanyagolták. Ígéret maradt az önkormányzati 
bérlakások fejlesztése is. 

megszűnt az érdemi gondoskodás az elmúlt 
négy évben, a szakembereket lecserélték. a je-
lenlegi városvezetés időspolitikája kimerül egy 
zsák krumpliban és két ajándékcsomagban. ezt 
újra kell építeni, sajnos az alapoktól. ebben sze-
retnék részt venni.  

6. válAsztóKerület
Havannatelep 

Kiss róBert
(Fidesz–KDNP)

31 éves vagyok, nős, tanár. a Havanna-lakóte-
lep tőszomszédságában nőttem fel, ezáltal 
számtalan barátság, ismeretség köt a lakótele-
pen élőkhöz. 2004 óta dolgozom körzetfelelős-
ként a Havannán. 2010 óta az itt lakók döntésé-
ből megválasztott önkormányzati képviselőként 
tevékenykedem. 

Ismerem az itt élőket, és ők is ismernek en-
gem. Főállásomban hátrányos helyzetű, nehéz 
sorsú gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozom. 
az elmúlt években jó néhány eredményt értünk 
el közös erővel a Havannán. ezek közül ter-
mészetesen kiemelkedik, hogy végre lesz POs-
Tája a lakótelepnek! a kivitelezés munkálatai 
már megkezdődtek. Fontos, hogy megalakuljon 
a Havanna Polgárőrség, amely még biztonságo-
sabbá teheti a mindennapjainkat. Célom, hogy 
a 42-es villamos vonalának meghosszabbítá-

sával is elérhető legyen a lakótelep központja, 
megújuljon a Kondor Béla sétány északi része és 
a Kondor Béla Közösségi Ház közvetlen környe-
zete, és hogy felújítsuk a Kondor Béla általános 
Iskolát.
rendszeres véradó vagyok, ily módon is segítve 
embertársaimon.

a jövőben is alázattal és szorgalommal kí-
vánom képviselni pártállástól függetlenül a vá-
lasztókörzetemben élőket. Támogassanak, hogy 
tovább tudjuk folytatni a közösen elkezdett 
munkát!

nyárAsdi zsomBor
(Jobbik)

adjon az Isten! 1992 októberében születtem Bu-
dapesten, azóta a XvIII. kerületben élek. Ta-
nulmányaimat is a kerületben kezdtem, majd a 
belvárosi vörösmarty mihály gimnázium él-
sport tagozatán érettségiztem.

a jobbik kerületi Ifjúsági Tagozatának el-
nöki és emellett budapesti szervezői tisztségét 
töltöm be, továbbá a BKv előre sC labdarúgó-
csapatának igazolt játékosa vagyok.

szeretett kerületünk legfontosabb gondjának 
a közbiztonságot, a lakótelepi övezet felzárkóz-
tatását tartom. ennek érdekében polgárőrség 
felállítását fogom kezdeményezni, amely látha-
tóan jelen lesz a közterületeken. a társasházi 
közös képviseletek működését legitimálni kell  
a lakók érdekében.

Kiemelt ügy véleményem szerint a foglal-
koztatás, munkahelyteremtés, melyben  helyi 
vállalkozásokra kell építeni. az oktatásban a 
nemzeti tudat erősítése a magyarság jövőjének 
záloga.

mert mI nem elvándorolni akarunk, hanem 
Hazánkban boldogulni. nem éhbérért robotol-
ni, miközben mások bűnözésből meggazdagod-
nak, hanem egy igazságos és gyarapodó ország-
ban élni, ahol minden magyar biztonságban 
érezi magát. 

szebb jövőt!

dr. Botos norBert
(LMP)

Dr. Botos norbert vagyok, 38 éves 
„havannai”lakos. amióta itt élek, nem történt 
semmiféle, az életünket színesebbé, könnyedeb-
bé alakító fejlesztés. a lakhelyünk vérkeringése 
lassul, muszáj felráznunk!

lehet más a Környezet, pezsgés kell a min-
dennapjainkba, közösségünket csak mi ko-
vácsolhatjuk össze. zöldterületeink padok és 
asztalok átgondolt kihelyezésével hamar Kö-
zösségI TereKKé válnának. szemetes ku-
kák, közös szerszámos kamrák kialakításával 
tisztábbá, gondozottabbá tehetnénk környeze-
tünket.

lehet más a Hangulat, valódi sétálóutcával, 
egy kertmozi létesítésével, valamint a közösségi 
háznál kávézó és terasz működtetésével újjáva-
rázsolhatnánk mindennapjainkat. Piacunkat, 
ha tetővel és állandó standokkal ellátjuk, akkor 
esőben és hóban is kényelmesen látogathatjuk.

lehet más a Közérzet, a rendszeres test-
mozgáshoz sokak számára hozhatna kedvet a 
„Havanna-Kör” kialakítása, ami egy gumi-bur-
kolatú futópályát jelentene. 
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Kőrös Péter
(MSZP–DK-Együtt–PM–MLP-
Szociáldemokraták)

2006-tól négy évig egyéni képviselője voltam a 
körzetnek. ez idő alatt született minden fontos 
döntés, ami a Havanna életét meghatározza. a 
társasházak felújítása, vagy a parkolók megépí-
tése. ehhez képest az elmúlt négy évben semmi 
nem történt.

általános probléma, hogy akik annak idején 
beköltöztek a Havannára, most mennek nyug-
díjba vagy már nyugdíjasok is. nekik ma már 
nem az általunk korábban fölújított játszóterek-
re van szükségük, hanem pihenőparkra. 

a szociális feszültségek egy részét csillapítani 
kell. Például az önkormányzati lakásokban fel-
halmozott adósság kezelésében az önkormány-
zat partner tud lenni. a lakótelep közbiztonsága 
a másik égető kérdés. Több rendőr lesz, és újra 
működő, valós térfigyelő rendszer. Felelősen 
ígérjük, hogy a Fidesz által leállított panelprog-
ramot folytatni fogjuk. 

azt hiszem, én erre a feldatra születtem. az 
éltet, ha egy ember, aki magától talán elveszne 
az államigazgatás labirintusában, az önkor-
mányzat rendszerében, a segítségemmel megta-
lálja az utat a problémája megoldásához. értük 
érdemes dolgozni.

7. válAsztóKerület
hAvAsi zoltán
(Fidesz–KDNP)

36 éves vagyok, és születésem óta élek a XvIII. 
kerületben. a lónyay Utcai református gim-
náziumban érettségiztem, majd az általános 
vállalkozási Főiskolán nemzetközi tanulmá-
nyok szakon végeztem. Kereskedelmi szakme-
nedzser képzést az athéné Idegenforgalmi, In-
formatikai és Üzletemberképző 
szakközépiskolában szereztem. 

mivel jómagam is lakótelepen élek, ismerem, 
átérzem a lakótelepeken felmerülő problémá-
kat. mindannyiunk számára fontos, hogy nyu-
galmas otthonunk, élhető, tiszta környezetünk 
legyen. lényegesnek tartom közterületeink 
tisztaságának a megóvását, játszótereink, spor-
tolásra alkalmas területeink felújítását. Fontos-
nak tartom a lakótelep iskoláinak, óvodáinak 
támogatását, fejlesztését, hogy az oda járó, ott 
tanuló gyerekek megfelelő körülmények között 
tudjanak fejlődni. 

Célom továbbá, hogy folytatódjon a Havan-
na-lakótelepen elkezdett panelrehabilitáció, 
hogy minél többekhez jusson el a panel- fel-
újítási, fűtéskorszerűsítési program, valamint 
kiemelt feladatomnak tartom az egészségügyi 
intézmények fejlesztését. 

minden energiámmal és tudásommal azon 
leszek, hogy önökkel együttműködve, az önök 
érdekeit képviselve minél több fejlesztés való-
suljon meg az elkövetkező években a Havanna-
lakótelepen.

hArtAházi miKlós
(Jobbik)

adjon az Isten! 1976-ban születtem Budapes-
ten. nős vagyok, három gyermeket nevelünk 
a lehető legnagyobb szeretetben, békességben. 

rajtuk keresztül érzem milyen nagy a felelős-
ségünk, hiszen gyermekeink jövője a tét. 2010 
októberétől vagyok a kerületi jobbik elnöke, 
hiszem, hogy csak a jobbik által képviselt po-
litikával, ideológiával lehet megmenteni orszá-
gunkat. az önkormányzatban a Testületi, Ügy-
rendi és Koordinációs Bizottság alelnökeként 
tevékenykedem.

megválasztásom esetén terveim között szerepel 
egy lakótelepeken járőröző, elkötelezett magya-
rokból álló tényleges közrendvédelmi feladato-
kat megvalósító polgárőrség felállítása, a társas-
házi közös képviseletek törvényes működésének 
ellenőrzése – és ahol szükséges ennek kikény-
szerítése – a lakók jogainak védelmében.

szeretem a hazámat, védem a családomat, a 
gyerekeim jövőjéért s egyúttal minden magyar 
ember jövőjéért küzdök, harcolok a magyar sza-
badságért.

amennyiben szavazatával megtisztel és fel-
hatalmazást kapok, személyesen önért is küz-
deni fogok!

szebb jövőt!

stAdler györgy
(LMP)

Üdvözlöm! 43 éves pestszentlőrinci lakos va-
gyok, művelődésszervező. 9 éves korom óta élek 
a Havanna-lakótelepen.

megválasztásom esetén a következő progra-
mot szeretném megvalósítani:

1. a régóta várt postahivatalt valóban a lakó-
telepre telepíteném.

2. rendezném, parkosítanám a Közösségi 
Ház melletti üres területet.

3. Új jegenyefa csemetéket ültetnénk, hogy 
ne egy üres betonplacc maradjon a kivágott fák 
helyén.

4. elvégeztetném a parlagfű-mentesítést a la-
kótelepet övező kertvárosi utcákban is.

5. a manapság gombamód szaporodó közös-
ségi kertek programját és egy közösségi kertet 
hoznék a lakótelepre.

6. sürgősen felújítatnám a Csontváry utcá-
ban lévő könyvtárat.

7. a panelprogramnál, hathatós segítség-
nyújtásra, felvilágosításra és gyors ügyintézésre 
kötelezném az önkormányzatot, valódi segítsé-
get nyújtva az érintetteknek.

Köszönöm, hogy elolvasták a programom, 
kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal október 
12-én!

mérő Péter
(MSZP–DK-Együtt–PM–MLP-
Szociáldemokraták)

a Havanna-lakótelepen két fontos téma van. az 
egyik a panelprogram, ebben a szocialista kor-
mány és városvezetés példamutatóan járt el. az 
elmúlt négy évben a program leállt. ezt folytat-
ni kell. De már a mai kor igényeinek megfelelő 
technológiát alkalmazva. a másik a posta. Húsz 
ezer embernek nincs postája. 2010-ben a Fidesz 
ígérte, de a négy év kevés volt rá.

az egyik bölcsődében az éves felújítási ke-
ret 120 ezer forint volt. ennyi volt felújításra és 
játékok vásárlására. Közbejött egy csőtörés, így 
megoldódott, hogy a pénzt mire kell elkölteni. 

Folyamatosan nő a nyugdíjasok száma, és saj-
nos egyre több a mélyszegénységben élő. ennek 
enyhítésére mentori programot javasolnék. 

azért kezdtem el politizálni, mert megré-
mültem azoktól a történésektől, amik az elmúlt 
években magyarországon történtek. a csalá-
dom erdélyi, gyerekként átéltem a Ceausescu 
érát. most sajnálatos módon hasonló jeleket ve-
szek észre. ez ellen pedig tenni kell. nekünk az 
a legnagyobb ellenségünk, hogy az embereket 
már nem érdekli a politika. én ezen változtatni 
szeretnék.  

8. válAsztóKerület
Szent Lőrinc-telep – Gloriett-telep 

dr. sánthA gáBor 
(Fidesz–KDNP)

 

68 éves egyedülálló nyugdíjas vagyok. Több 
mint 30 éve lakom a Kinizsi Pál utca 6-ban. a 
pályámat középiskolai tanárként kezdtem, mi-
nisztériumi sajtófőnökként végeztem. Közben 
természettudományi doktori, munkavédelmi 
szakmérnöki, szerkesztői oklevelet szereztem.  
alapító tagja vagyok a magyar Újságírók Kö-
zösségének. a lezsák sándor vezette nemzeti 
Fórum kerületi elnöke vagyok, 10 éve a Fidesz 
rendíthetetlen szövetségese.

2013-ban a magyar szabadságharcosok vi-
lágszövetségének elnökévé választottak. máso-
dik ciklusomat töltöm az önkormányzat okta-
tási, kulturális, sport- és ifjúsági bizottságában. 
Politikai hitvallásom alapja: megbízhatóság, 
hitelesség, kiszámíthatóság!

embertársaim iránti tiszteletemet, a rászo-
rulók segítését, empátiámat ajánlom képviselői 
felhatalmazásukért. Többirányú szakképesíté-
sem ajánlólevél lehet választóim érdekképvise-
letére, érdekeik érvényesítésére.

lUgosi JózseFné
(Jobbik)

adjon az Isten! 1953-ban születtem Budapes-
ten. egész életemet a kerületben töltöttem; itt 
laktam, itt végeztem el az általános- és közép-
iskolát, és itt is dolgoztam. 1989-től a gloriett 
telepen lakom. mindig nagyon fontos volt szá-
momra, hogy tegyek a közösség, a lakótelepen 
élő emberek komfortérzetének érdekében. 

régi vágyam egy pihenőpark kialakítása a 
glorietten. ezzel megszűntethetőek lennének a 
lakóépületek közötti padok körül vidáman szó-
rakozó fiatalok által okozott álmatlan éjszaká-
ink. szeretném elérni, hogy az esti és éjszakai 
órákban is járőrök figyeljenek testi épségünk és 
anyagi biztonságunk megmaradása érdekében, 
mert sajnálatos módon mind a gloriett- mind a 
szentlőrinc lakótelepen nőtt a lopások, betöré-
sek száma.

Továbbra is szorgalmazni kívánom, hogy a 
számtalan kihasználatlan üzlethelyiség bérle-
ti díját csökkentsék annak érdekében, hogy a 
szolgáltatások köre bővülhessen. Hiszek benne, 
hogy hiteles képviselettel el lehet érni a lakóte-
lepeken élők közös problémáinak a megoldását. 

ezt elérni a városvezetés és az itt élők követ-
kezetes együttműködésével lehet. 

szebb jövőt!

BArnA györgyné
(MSZP–DK-Együtt–PM–MLP-
Szociáldemokraták)

gyors- és gépíróként kezdtem el dolgozni, de 
voltam már import filmbonyolító és könyvelő 
is. 57 éves vagyok. 

gyermek- és babakomfortos városrészt 
szeretnék létrehozni, mivel annak idején a fi-
atal családok számára épült szent lőrinc- és 
gloriett-telepet elfelejtették gyermekbaráttá 
tenni.

a két telep felhúzásakor nem építettek rám-
pákat a járdaszegélyekhez. néhány új rámpa 
építése a nagyban segítené a babakocsival ren-
delkező kismamák életét.

a szent lőrinc-telepen fel kell újítani a régi 
játszótereket, padokat, a gloriett-telepen pedig 
újakat szükséges létrehozni.

sok éve késik egy lámpás zebra kiépítése a 
méta utcán, pedig pénz láthatóan lenne, hiszen 
épp most csinosították ki a körforgalmat. 

a menzáknak minőségi hozzávalókból ösz-
szeállított menüvel kell várniuk a gyerekeket, 
megfizethető áron!

az erdei tornapályát újjá kell építeni, olyan 
anyagokból, hogy a vandálok ne tehessenek 
kárt benne. 

Fehér gáBor
(MSZP–DK-Együtt–PM–MLP-
Szociáldemokraták)

Tizenkét éve vagyok képviselő, de mindig külö-
nös izgalmat jelent az új megméretés. a 
szentlőrinc- és a gloriett-lakótelepen indulok. 

abban a nyolc évben, amikor egyéni képvi-
selő voltam, rengeteg dolgot tudtunk megvaló-
sítani. Büszke vagyok a Tövishát utcai játszó-
térre, az erdei tornapályára. Hozzám kötődik 
a gloriett-lakótelepen a térfigyelő kamerarend-
szer kialakítása. valamennyi gépjárműfelhajtót 
jó minőségben újraaszfaltozták, a kertvárosban 
a régi, rossz minőségű fekvőrendőröket új, kor-
szerűekre cserélték.

Fel kell újítani a kamerarendszert, mert a la-
kótelepen sok nem működik, illetve hiányzik. 
a gloriett-lakótelepen szeretnék egy gyermek-
orvosi rendelőt, és meg kell oldani a gelka-
épület sorsát is. a szentlőrinc-lakótelepnél egy 
új zebrát szeretnék a margó Tivadar és a reisz 
Ignác utcánál. a KIsz-lakótelepen pedig sok 
apró feladat van. Több járdát meg kell javítani. 
Fákat kell ültetni már csak azért is, mert ez ma 
szakszerűtlenül és hiányosan van megoldva. Ha 
megválasztanak, ezeket ebben a ciklusban biz-
tosan meg fogom oldani. 
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9. válAsztóKerület
Bókaytelep 

tóth Kálmán
(Fidesz–KDNP)

58 éves vagyok. Feleségemmel 30 éve élünk 
együtt egy leánygyermek boldog szüleiként, és 
évtizedek óta lakunk Pestszentlőrincen. Családi 
vállalkozásunk mellett egy egészségügyi pre-
venciós centrum vezetője vagyok. 2010 óta ve-
szek részt a városgazda XvIII. kerület nonprofit 
zrt. felügyelőbizottságának munkájában. 

a vasvári Pál Polgári egyesület egyik alapí-
tójaként és elnökeként aktívan segítem a kerü-
leti közösség építését. 

azt gondolom, hogy az utóbbi évek ered-
ményei mellett még nagyon sok terv vár meg-
valósításra. Többek között a megnövekedett 
gépjármű-forgalom csillapítása, a csapadékvíz-
elvezetés problémájának megoldása és minél 
több járda felújítása, építése.

Fontosnak tartom, hogy az itt élő emberek, 
családok tágabb otthonuknak tekintsék a kerü-
letet, és hogy zavartalanul, biztonságban élvez-
hessék a kertvárosi környezetből adódó értéke-
ket.

ezek megvalósítását az önök bizalmával, az 
önök képviselőjeként szeretném segíteni.

mAKAi tiBor 
(Jobbik)

adjon az Isten! 59 éves, három gyermekkel és 
kilenc unokával büszkélkedő, 33 éve a kerület-
ben élő ember vagyok. 31 éven át szolgáltam a 
Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon, ahol pálya-
futásomat alezredesként fejeztem be.

részletes elképzeléseimet polgármesterje-
löltként ismertettem (3. oldal), csupán néhány 
gondolatot emelnék ki itt.

meggyőződésem, hogy a tényleges önkor-

mányzatiságon alapuló, valódi közhatalom 
megteremtése a legfontosabb, mely a nemzeti 
érdekeket, kötelességek és jogok egyensúlyát, az 
állampolgári szolidaritást, a rendezett életkö-
rülményeket és a biztonságot foglalja magába. 

el kell érnünk, hogy a közbiztonság javulása 
ne csak a statisztikában mutatkozzon meg. a 
vállalkozások és ezzel a munkahelyek védelmé-
ben akár eddig nem gyakorolt, szokatlan meg-
oldásokat is alkalmazni szükséges, az érdekel-
tek bevonásával. a közellátás általános javítása 
mellett, fontos a lőrinci piac közfelháborodást 
okozó anomáliáinak felderítése, megoldása. 

Kiemelten kezelnénk a Halmi erdő közhasz-
nálatba vételét, óvását, a polgárok pihenését, 
rekreációját szolgáló átalakítását is.

adjon az Isten szebb jövőt!

KAssAi dániel 
(LMP)

31 éves vagyok, pestszentlőrinci lakos, igaz-
gatásszervező. Polgármester- és Bókay-telepi 
képviselőjelöltként kiemelten fontosnak tartom 
a Bókay-kert jövőjét. a jelenlegi koncepcióban 
szereplő, sportpályák, parkolók, étterem létre-
hozása helyett szeretném elérni, hogy itt nyíl-
jon meg a kerület következő közösségi kertje. 
a kertnek továbbra is főként a helyiek ingyenes 
kikapcsolódási lehetőségét kell szolgálnia.

a helyi érdekek védelme mellett teszem le a 
voksom a sallai Center korábbi felhúzása miatt 
is. az önkormányzatnak kompenzálnia kell az 
érintett vaskút utcai ingatlantulajdonosokat, 
mivel a Center megépülése után a zaj és forga-
lom miatt csökkent az ott lakók ingatlanjainak 
értéke. 

a kerület egészére kiterjedő céljaim: ön-
kormányzati fenntartású közösségi rendőrség 
létrehozása, beruházások, fejlesztések, szociális 
bérlakások számának növelése, óvodai férőhely-
hiány enyhítése, helyi munkahelyteremtés és a 
közoktatás támogatása.

9. PetrovAi lászló
(MSZP–DK-Együtt–PM–MLP-
Szociáldemokraták)

négy éve vagyok képviselő, bízom benne, hogy 
ezúttal egyéni képviselő leszek. 

a legfontosabb célom a forgalomcsillapítás. 
a gilice tér neuralgikus része a kerületnek, ez 
egy nagyon veszélyes baleseti gócpont. nincse-
nek gyalogátkelőhelyek, borzalmas állapotok 
uralkodnak ott. másodikként a járdaépítést és 
felújítást említem. Persze amíg olyan utcák van-
nak, ahol csak az egyik oldalon van járda, addig 
építeni kell. 

Harmadikként egy szakmai kérdésre hívom 
fel a figyelmet. Fontos lenne a beépítettségi le-
hetőségeket kicsit korlátozni. a mai építési sza-
bályzat olyan, hogy a telkek belsejébe is lehet 
építkezni. emiatt elszaporodnak azok a kertes 

beépítések, ahol három-négy lakás létesül egy-
egy olyan telken, amelyet annak idején úgy par-
celláztak, hogy ott egy család lakjon. 

ez azt jelenti, hogy a népesség három-négysze-
rese annak, amit ez a terület elbír. Ha ezt meg 
lehetne állítani, akkor azoknak az embereknek, 
akik már itt laknak, rohamosan értékelődne föl 
az ingatlanja azáltal, hogy forgalomcsillapított 
környezetben élnek, nagy, összefüggő zöldterü-
letek veszik őket körül, és a körzet intézményi 
ellátottsága tudja követni a népességet. 

10. válAsztóKerület
Szent Imre-kertváros 

gAlgóCzy zoltán
(Fidesz–KDNP)

42 éves vagyok, nős, egy nevelt gyermek apja. 
az elTe-BTK-n végeztem történelem-polito-
lógia szakon. már akkor vonzott a közjó szol-
gálata. jelenleg a Felnőttek gimnáziumának 
igazgatóhelyetteseként dolgozom, történelmet 
és társadalomismeretet tanítok. 2002 óta va-
gyok az önkormányzat oktatási, közművelődési, 
sport- és ifjúsági bizottságának tagja, és 2006-
tól tevékenykedem önkormányzati képviselő-
ként. ars poeticám lényege: a képviselőség alá-
zattal jár, és szolgálatot jelent. Immár nyolc éve  
politizálok ennek az elvnek a jegyében. Hiszek 
abban, hogy az emberek problémáinak megol-
dása révén a politika lehet a közjóért végzett 
tevékenység. számomra fontos a választókkal 
való folyamatos kapcsolattartás, mert csak így 
lehet képviselni a problémáikat, a gondjaikat.

Büszke vagyok azokra a fejlesztésekre, amelye-
ket én kezdeményeztem – az állampolgárok 
közreműködésével – az önkormányzat vezeté-
sénél az elmúlt nyolcéves ciklusban. Például: 
járda és közvilágítás, gyalogos-átkelőhely és 
parkolók létesítése, intézményi felújítások tá-
mogatása. Pedagógusként fontosnak tartom a 
környezettudatos nevelést: a jövő generációjá-
nak felkészítését arra, hogy óvjuk, védjük és 
szeressük a természetet és a környezetünket.

iFJ. gyenge Károly
(Jobbik)

adjon az Isten! 1983 -ban születtem Budapes-
ten, azóta Pestszentlőrincen élek. mérnök in-
formatikus, illetve a műszaki informatika sza-
kos mérnöktanár diplomát szereztem a 
Kecskeméti Főiskolán.

a nemzet napszámosaként 2008 óta oktatom 
az informatika fortélyaira a felnövekvő nemze-

dékeket, kezdetben a Hunyadi mátyás gimná-
ziumban, jelenleg pedig a Brassó Utcai általá-
nos Iskolában.

2010-től a jobbik magyarországért mozga-
lom kerületi alelnökeként próbálok mindent 
megtenni az élhetőbb jövő elérkezéséért, 2011-
2012 között pedig a kerületi Ifjúsági Tagozat el-
nökeként kerestem megoldást a fiatalokat érintő 
problémákra.

elfogadhatatlannak tartom, hogy az elmúlt 
24 évben Hazánkat ért veszteségekért nem 
történt elszámoltatás, illetve hogy szeretteink 
kénytelenek félelemben élni az elhatalmasodó 
bűnözés miatt. a magyar embereknek kijár a 
biztos megélhetés, ez a fejlődő társadalom alap-
feltétele is. 

a Haza szeretete mindig is fontos volt szá-
momra, így mélyen elítélem és megvetem azo-
kat a rendszereket, amelyek eltorzítják a magyar 
történelmet és kiölik az emberekből a nemzeti 
értékek tiszteletét. 

szebb jövőt!

BAngA zoltán
(LMP)

49 éves vagyok, 2003 óta élünk itt családommal. 
a Közgazdaságtudományi egyetemen szerez-
tem diplomát, vállalati pénzügyekkel foglalko-
zom. 

gazdasági szakemberként ellenőrizni fogom 
a kerület felelős gazdálkodását, a döntések át-
láthatóságát, a közpénzek közérdekű felhaszná-
lását.

Halomi erdőből Halomi Parkerdőt! rende-
zett utakat, gondozott erdőt szeretnék, ahol a 
gyermekesek, futók, kutyások kellemesen tölt-
hetik el szabadidejüket. 

„+1 Baba” –program: minden itt születendő 
gyermek születésekor 50.000 forint egyösszegű 
önkormányzati támogatásra számíthat. 

a hulladékgyűjtők elhelyezését felül kell 
vizsgálni, hogy közvetlen lakókörnyezetünk ne 
váljon mások szemetének lerakóhelyévé. 

Biztosítani kell a bölcsődei és az óvodai férő-
helyeket! Fejlesszük a Brassó utcai iskolát, hogy 
gyermekeink a legjobb középiskolában folytat-
hassák a tanulmányaikat!
Kérem, támogasson szavazatával, hogy mindezt 
együtt megvalósíthassuk!

PoPPer gáBor
(MSZP–DK-Együtt–PM–MLP-
Szociáldemokraták)

a szentimre-kertvárosi körzet, munkás körzet, 
a Fidesz új embert indít, egy olyan jelöltet, akit 
mindig más körzetben indított, és egyikben 
sem ért el semmit. sok panaszt hallottam a 
mostani képviselőre is, egyszer se látták, azt se 
tudják, hogy létezik. 

amit a jelenlegi képviselő ígért négy éve, ab-
ból szinte semmi nem valósult meg. 

legjobban a csatornázás hiányzik. a nagy 
esőzések után látható, hogy a víz elöntötte az 
utcákat, befolyt a házakba, a derítőkbe. szörnyű 

Bemutatkoznak az egyéni képviselőjelöltek Választás
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állapotban vannak a járdák és az utak, és a tö-
megközlekedést is jobban kellene megszervezni, 
hogy gyorsabban be lehessen jutni a metró cso-
mópontokhoz. és persze, a közbiztonság. Fon-
tos lenne polgárőrség, járőrszolgálat vagy térfi-
gyelő kamerák. a személyes jelenléttel nagyobb 
biztonságot lehetne biztosítani. 

azért szeretnék képviselő lenni, hogy tehes-
sek valamit az itt élőkért. már az országgyűlési 
választásnál is itt voltam. számomra természe-
tes volt, hogy itt maradok, indulok és képvise-
lem a liberálisokat. nagyon megszerettem ezt 
a kerületet, és szeretnék tenni is. Különösen a 
jelenleg fennálló rendszer ellen. 

11. válAsztóKerület
Ganzkertváros – Ganztelep  
– Szent Imre-kertváros

dámsA JózseF
(Fidesz–KDNP)

1963-ban születtem a kerületben, és a mai napig 
itt lakom a Béke tér közelében.

mérnökként 22 éve dolgozom egy informati-
kával, telekommunikációval foglalkozó cégnél. 
műszaki és államigazgatási diplomával rendel-
kezem.

Három gyermekem egyetemre, illetve egy-
házi iskolába jár, feleségem adminisztratív ügy-
intézői munkakörben dolgozik.

1991 óta három ciklusban tevékeny-
kedtem képviselőként. az utóbbi kettőben 
ganzkertváros egészének, illetve ganztelep, 
szentimre-kertváros és az alacskai úti lakótelep 
egy részének képviseletét láttam el. 

az, hogy több száz családdal van szerencsém 
tartani a kapcsolatot, lehetővé teszi, hogy egyre 
élhetőbbé váljon a lakókörnyezetünk. 

a növekvő bizalomnak köszönhetően to-
vább kívánom folytatni a munkát és megoldani 
a még fennálló feladatokat:

az alacskai úti lakótelepen a vízelvezetést és 
az azzal kapcsolatban felmerült további igények 
teljesítését;

az alacskai út járhatóvá tételét a városhatárig;
a Kétújfalu utcában a vízelvezetés megoldását;
a földutak csatornázását és aszfaltozását;
a járdaprogram folytatását.

dömötör JózseF
(Jobbik)

adjon az Isten! 1949-ben születtem Budapes-
ten, azóta a XvIII. kerület Hubay jenő utcában 
lakom. 51 éve autószerelőként dolgozom, jelen-
leg nyugdíjas vagyok.

Fontosnak tartom a helyi közösségi közle-
kedés hatékony megszervezését, hogy ezzel is 
segítsük az iskolába, munkába járást, a közszol-
gáltatások elérését. a gyalogos forgalom bizton-
ságosabbá tétele sürgető feladat, az átkelőhelyek 
számának növelése, több jelzőlámpa kihelyezé-
se szükséges és elengedhetetlen.

városunkban nagymértékben megszaporod-
tak a betörések, rablások, lopások és garázdasá-
gok elkövetése. a rendőrség eszköz- és ember 
hiánnyal küzd, így csak a széleskörű társadalmi 

összefogás hozhat eredményt, amihez minden-
kinek meg kell tennie, ami lehetőségéből, ké-
pességéből adódhat. a rendőrség, a közterület 
felügyelet, a Budapest őrség és nem utolsó sor-
ban a létrehozandó önkéntes polgárőrség ösz-
szehangolt munkájával újra visszaszerezhetjük 
a nyugalmat kerületünkben.

Tervünk, hogy biztonsági szolgálatot mű-
ködtetünk az iskolákban és az egészségügyi in-
tézetekben.

szebb jövőt!

széKely imre 
(LMP)

Pestszentimrei lakos vagyok. az elmúlt idő-
szakban aktívan részt vettem a helyi közéletben, 
legutóbb társszervezőként voltam jelen a viadal 
jótékonysági futball kupán. a résztvevők fel-
ajánlásaiból a Tiszta Forrást, a kerületi hajlékta-
lanokat segítő alapítványt támogattuk. 

szeretnék dolgozni egy élhetőbb, dinamiku-
sabban fejlődő kerületért, célom egy kulturális 
központ létrehozása a kerületben, amely olyan 
magas színvonalú kiállító és előadó teremmel 
rendelkezik, ahol a helyi, nemzetközi, amatőr és 
profi művészek egyaránt bemutathatják tudásu-
kat, alkotásaikat. 

a nemes utcán a spar előtt, az Üllői úton a 
Kupeczky utcai megálló magasságában muszáj 
a forgalmat lassítani. 

a kerület főbb terein, közintézményeiben tel-
jes körű wifi hálózat kiépítését javaslom és egy 
olyan digitális könyvtár létrehozását, ahonnan 
ingyen lehet könyveket letölteni.

11. dimity miKlós
(MSZP–DK-Együtt–PM–MLP-
Szociáldemokraták)

a Fidesz-KDnP önkormányzat három és fél 
éven át visszatartotta a fejlesztéseket, az utolsó 
félévben pedig látványos hadjáratot folytat. az 
itt élők ezt pontosan látják. a Fidesz, amit mi 
elindítottunk, azt leállította. azt már nem is 
említem, hogy korábbi vezetés idején tiszta és 
virágos főútjaink voltak, jó volt a kerületben 
élni. ma az emberek félnek, függetlenül attól, 
hogy családi házban laknak vagy lakótelepen. 

első helyen a közbiztonság javítása áll. emellett 
több munkahelyet kell biztosítani a kerületben 
élőknek. vannak régi ígéretek, ilyen az 50-es 
villamos vonalának meghosszabbítása. Ki kell 
szélesíteni az alacska út gyál felé eső szakaszát. 
ráadásul ott nincsen járda sem. végül, itt még 
vannak földutak. ezt a helyzetet meg akarjuk 
szüntetni.

Harminckét évig Ferihegyen dolgoztam. ez 
a szakasz lezárult, két éve nyugdíjas vagyok. 
De továbbra is érdekel a közélet, a politika, és 
kerületi szerb nemzetiségi önkormányzat el-
nökhelyettese vagyok. mondhatom, hogy az 
emberek érdekeinek a képviselete végigkísérte 
az életemet. 

12. válAsztóKerület
Alacska – Újpéteritelep – Erdőskert 

CsABAFi róBert
(Fidesz–KDNP)

a kerületben születtem, itt nőttem fel, itt jártam 
általános iskolába és gimnáziumba. lassan húsz 
éve élek Pestszentimrén feleségemmel és három 
gyermekemmel. önkormányzati képviselőként 
1998 óta próbálom szebbé, élhetőbbé tenni a ke-
rületünket, de a legnagyobb eredményeket az 
utóbbi négy évben értük el. 

Csatornázás, városfejlesztés, parkosítás, a 
közbiztonság javítása, intézmények korszerűsí-
tése, sportpályák létesítése, házhoz jövő szelek-
tív hulladékgyűjtés – szinte minden területen 
jelentős fejlődés valósult meg. 

ennek köszönhető, hogy a legutóbbi vá-
lasztások előtt tett ígéreteim nagyobb részét 
már sikerült teljesíteni, kisebb részük pedig a 
megvalósulás szakaszában van. a mindennapi 
képviselői munkám során felmerülő közösségi 
és egyedi problémák megoldásában legjobb tu-
dásom szerint segítettem. Köszönöm, hogy sok-
szor és sokat kerestek!

a tettek beszélnek, de a munkát folytatni 
kell! 

PAP BélA
(Jobbik)

adjon az Isten! Pap Béla vagyok, 1965-ben szü-
lettem erdélyben. a rendszerváltás évében köl-
töztem Budapestre, 2001-ben pedig már a csalá-
dommal Pestszentimrére. gépipari 
szakközépiskolát végeztem, érettségiztem. je-
lenleg az FKF zrt. alkalmazásában állok, ezzel 
is hozzájárulva egy szebb, rendezettebb környe-
zet eléréséhez.

a jobbik XvIII. kerületi alapszervezetének 
tagjaként támogatom programjának pilléreit, 
mint a megélhetés javítását, munkahelyterem-
tést, az elmúlt 24 év elszámoltatását, hiszen az 
állami vagyon eltűnése, az államadósság felduz-
zasztása és a magyar emberek sorsának, életé-
nek megnehezítése, megkeserítése nem marad-
hat következmény nélkül.

a párt programjának szintén egyik fő témá-
ja a magyar családok érdekében a közbiztonság 
romlásának megállítása, annak javítása és ezért 
minden tisztességes embernek tennie kell a szá-
mára elérhető eszközökkel.

véleményem szerint a kerületi munkahelyek 
bővítésére, elsősorban a helyi kis- és közepes 
vállalkozások erőteljes támogatása útján van 
lehetőség.

szebb jövőt!

vAgányi FerenC
(LMP)

Közgazdász végzettségű vagyok, tíz éve 
Pestszentimrén lakom. 

az almáskert évek óta a kerület szégyen-
foltja, ezzel a gyál és Pestimre közötti területtel 
évek óta nem történik semmi. ezen változtatni 
kell.

a helyi uszodákban a kerületi gyerekeknek 
legyen ingyenes az úszás és az úszásoktatás!

a Kapocs utcai erdőben a korábban telepített 
erdei játékok az enyészet martalékává váltak. 
legyenek újra az erdei tisztások a pihenés és já-
ték terepei! 

a fekvőrendőrök szabályozása elengedhe-
tetlen. Kitáblázásukat és látható megjelölésüket 
fontosnak tartom, de egyéb eszközök is rendel-
kezésre állnak a forgalom lassítására.

legyen végre teljes a csatornázottság!
Oldódjon meg a csapadékvíz elvezetése. a 

Kisfaludy utcában a víz akár több tíz centiméter 
mély is lehet, ami balesetveszélyes. Ülepítőket 
kell építeni.

ahol lehetséges a BKv buszok számára meg-
álló öblöket kell kialakítani a nagykőrösi úton, 
segítve a közlekedést. 

FerenCz istván
(MSZP–DK-Együtt–PM–MLP-
Szociáldemokraták)

alpolgármesterként hozzám tartozott a köz-
biztonság. második helyen a szociális és lakás-
ügyeket említem. mi nem az adósnak adtuk a 
támogatást, hanem az adósságot kezeltük. ak-
koriban a cégemmel segítettem megépíteni egy 
játszóteret Pestszentimrén. 

amikor bekameráztuk a lakótelepeket, akkor a 
bűnözés áthúzódott a kertvárosi részekbe, ahol 
nincsenek kamerák. ekkor kitaláltuk, hogy 
évente 2-300 családi házat bekötünk a távfel-
ügyeleti rendszerbe. ez egy három éves prog-
ram volt, amiben az alacska is szerepelt, de 
2010-ben az új vezetés nem folytatta a megkez-
dett munkát.   

Korábban a csapadékvíz elvezetési árkokat 
kellett megépíteni, most a parkolási gondot 
kell megoldani a lakótelepen. Folytatni kell a 
kameraprogramot is, hiszen ebből az alacska 
kimaradt. a családi házas területeken az intéz-
mények fejlesztése várat magára.

naiv politikus vagyok. ráadásul még mindig 
őszintén hiszem, hogy a kerületért lehet tenni. 
ráadásul nem vagyok megélhetési politikus. 
szokták is kérdezni tőlem, hogy egy jól menő 
vállalkozónak mi szüksége van erre. De én hi-
szek abban, hogy lehet az emberekért tenni, és 
szeretnék is tenni. 

Bemutatkoznak az egyéni képviselőjelöltek Választás
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13. válAsztóKerület
Újpéteritelep – Erdőskert  

BAUer FerenC 
(Fidesz–KDNP)

63 éves vagyok, két éve nyugdíjas. Húsz éve la-
kom Pestszentimrén. Feleségem fejlődésneuro-
lógus-gyermekorvos, és nyugdíjasként ma is 
aktívan dolgozik.  Két felnőtt gyermekünk és 
négy unokánk van. szabadidőmben szívesen já-
rok horgászni és kirándulni.

2006 óta képviselem a választókörzet és 
Pestszentimre érdekeit a kerületi önkormány-
zatban. ez idő alatt nagyon sok tapasztalatot 
gyűjtöttem a városrészt, annak fejlesztését és 
gondjait illetően.

a közösségépítés mellett a következő évek 
kiemelt feladatának tekintem egy új gyermek-
orvosi rendelő felépítését, a csapadékvíz-elveze-
tés problémájának megoldását, valamint minél 
több járda felújítását és építését. 

a választókörzet lakosaival jó a kapcsola-
tom, gondjaikkal gyakran megkeresnek, s le-
hetőség esetén gyors megoldást keresek a fel-
merülő problémákra. örömöt jelent számomra, 
ha munkám révén másoknak is örömet tudok 
szerezni – talán ez a legfőbb motiváció, amiért 
folytatni szeretném a nyolc éve elkezdett és már 
sok eredményt felmutató munkát.

mAgyAri András
(Jobbik)

adjon az Isten! 69 éves nyugdíjas szakközgaz-
dász vagyok. aktív pályafutásom alatt külön-
böző minisztériumokban, fejlesztési és kereske-
delmi bankban dolgoztam, de voltam vállalkozó 
is, saját külkereskedelmi cégemet vezetve. Oro-
szul és angolul beszélek. nős vagyok, egy lá-
nyom van.

a kerületben 30 éve lakom, ez idő alatt volt 
alkalmam megismerni a rendszerváltás előtti és 
azt követő városvezetést, a koncepciót nélkülö-
ző fejlesztési és városüzemeltetési elképzeléseit. 
nem véletlenül, hogy a főváros kerületei közül 
csatornázásra nálunk az utolsók között került 
sor, amely jól mutatja a kerület és a főváros ve-
zetésének hozzáállását, amely Pestszentimrét 
alacsony presztízzsel rendelkező külterületként, 
a főváros „hátsó udvaraként” kezelte, illetve ke-
zeli.

az utóbbi egy-két évben történt fejleszté-
sek ellenére Pestszentimre városközpontja még 
mindig jellegtelen, az érdemben nem javuló 
közbiztonságról nem is beszélve. 

a jelzett problémákat és elhárítás akadályait, 
valamint felelőseit ismerjük, radikális párthoz 
méltóan megnevezzük. a választók felhatalma-
zása esetén pedig meg is oldjuk.

szebb jövőt!

Botos lAUrA
(LMP)

Botos laura vagyok, 35 éves, szociális munkás. 
születésemtől fogva a Kapocs utcában élek, ízig-
vérig imrei vagyok. Pestszentimre legnagyobb 
problémája a csapadékvíz-elvezetés hiánya. 

a csatornázás miatt az esővíz eltömíti az 
ülepítőket az utcákról származó törmelékkel, 
amit az utcafelújítások összehangolásával olda-
nék meg. 

a kerületben sok üres önkormányzati tulaj-
donú ingatlan található, ezek lakhatóvá tételé-
vel sokat könnyíthetnénk a nehéz sorsú csalá-
dok életén.

Bukkanók helyett virágos forgalomlassító 
szigeteket az utakra! gyálon már bevált. Olcsó, 
és kíméli a karosszériát. :)

szeretném elérni, hogy hivatali ügyeinket 
„egyablakosan”, akár munkaidőn kívül is el 
tudjuk intézni.

végre le kell aszfaltozni a kerület utolsó föld-
útjait, ez nekünk jár!

a járdákat a babakocsival járók és az idősek 
számára is használhatóvá kell tenni!

ésszerű csatornázásra van szükség!

Koren KrisztinA
(MSZP–DK-Együtt–PM–MLP-
Szociáldemokraták)

Pestszentimrének ez a része kertes házas övezet, 
sok a nagycsaládos és a nyugdíjas. az ajánlások 
gyűjtése során többen nehezményezték, hogy 
nincsen nyugdíjas klub, ahova beülhetnének, 
beszélgethetnének. sérelmezik a buszmegállók 
áthelyezését is. nagy a padka, a járda minősége 
pedig borzalmas. ez nehezíti a le- és felszállást. 
Babakocsival szinte lehetetlen közlekedni. Kez-
deményezni fogom a buszmegállók visszahelye-
zését, és a megrongálódott járdaszegélyek hely-
reállítását. szeretném, ha a megállókban 
ülőhelyek is lennének.

Fiatalokkal beszélgetve azt szűrtem le, hogy 
keveset tudnak az elérhető juttatásokról. a la-
kásvásárlás, a felújítás került szóba, és természe-
tesen a gyermekvállalás. sok fiatal él szegényes 
körülmények között. a fiataloknak környezet-
tudatosabb életet szorgalmazok, és sok sportot. 

29 éve élek Pestszentimrén, és azt látom, 
hogy ez a rész nem fejlődött olyan ütemben, 
ahogy kellett és lehetett volna. egy olyan em-
ber, aki „politikai szűzként” indul, képviselhet 
olyan szemléletet, amelyik az eddiginél jobban 
figyel az itt lakók igényeire. az én ajtóm mindig 
nyitva lesz a körzetben lakó polgárok előtt.

14. válAsztóKerület
Kossuth Ferenc-telep – Belsőmajor 

dr. lévAi istván zoltán
(Fidesz–KDNP)

a kerület alpolgármestere vagyok, szakmámat 
tekintve jogász. születésem óta élek a kerület-
ben, Pestszentimrén. 

Itt dolgozom, itt sportolok, és ide köt min-
den, amit csak szeretek. Tíz éve választottak a 
körzet képviselőjévé és önöknek köszönhetően 
2010-ben alpolgármesterré.  

az imreiek támogatásával, folyamatos, napi 
kapcsolatok építésével közösen már sok min-
dent értünk el a településrészen. ezt a közös 
munkát szeretném a továbbiakban folytatni, hi-
szen sok tennivalónk van még.

a csatornázási munkák befejezése után egyik fő 
célom az utak rendbetétele és járdák építése, va-
lamint a komoly problémát jelentő csapadékvíz-
elvezetés megoldása.

mindig fontosnak tartottam a kerületiek ösz-
szefogását, a közösségépítést. alpolgármester-
ként és képviselőként is fontos szerepet játszott 
munkámban a sport- és a közösségi élet fejlesz-
tése. szeretnék a jövőben is családi, szabadidős 
és sportprogramokat szervezni.

mivel a körzetemben számos kisgyermekes 
család él, fontos célkitűzésem egy minőségi 
szolgáltatást nyújtó gyermekorvosi rendelő épí-
tése is.

Szeretném, ha október 12-én újból mel-
lém állnának, hogy tovább képviselhessem 
az Önök érdekeit, ahogyan eddig is, együtt 
Önökkel, a közös érdekek alapján!

szePesi viKtor
(Jobbik)

adjon az Isten! 1973-ban születtem miskolcon. 
általános és középiskolai tanulmányaimat is itt 
végeztem, majd 15 éven keresztül sérült, autista 
vagy hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoz-
tam. Több mint 3 éve boldog és kiegyensúlyo-
zott párkapcsolatban élek. a jobbikkal és a 
nemzeti oldallal nagyon régóta szimpatizálok.

Kerületi lakosként úgy látom, elsődleges 
szempont a közbiztonság javítása megalkuvás 
nélkül! Teljesen visszaszorítva a bűnözést, egy 
megbízható, megingathatatlan polgárőrséggel 
karöltve. egy erős, az egész kerületet átfogó 
Családsegítő szolgálattal felvértezve, hogy mi-
nél kevesebb legyen az utcán csellengő, unatko-
zó – ezáltal bármire kapható – fiatal.

a nyugdíjasok és a fiatal házasok szociális 
helyzetének javítása, nem csak ad hoc jelleggel, 
hanem tartós megoldást találva. Bérlakást biz-
tosítunk azon családoknak, akik dolgoznak, az 
ingatlan fenntartását el tudják látni, és betart-
ják a közösségi együttélés szabályait.

remélem, hogy önökkel együtt létre tudjuk 
hozni mindezt.

szebb jövőt!

sChádi tAmás istván
(LMP)

37 éves, ápolói végzettségű, lőrinci lakos va-
gyok. részt vettem a Közösségi Ház felépítésé-
ben Pestszentimrén és az én nevemhez fűződik 
az lmP szegényeket támogató bérlakás prog-
ramja. 

a válság óta szinte teljesen eltűnt a szociális 
háló. az államilag támogatott bérlakások háló-
zata a hiányzó láncszem az utca és a saját lakás 
között. 

a Kossuth Ferenc-telepen és Belsőmajoron a 
csapadékvíz-elvezetés továbbra is megoldatlan 
probléma. szükség van egy komplex vízelvezető 
rendszer kiépítésére.

Küzdeni fogok azért, hogy Imrén ne hanya-
golja el az önkormányzat az utcákat.

minden fórumon azért küzdünk, hogy a 
lajosmizsei vonalat hosszú távon, berlini mintá-
ra, elővárosi villamos vonallá fejlesszük tovább, 
hogy ne a lassú és szennyező buszokkal kelljen 
a városba cammognunk. 

a régi temető helyzetét kegyeleti és városképi 
okokból is rendezni szükséges. Különösen az 
újépítésű rész környékén burjánzik a parlagfű.

Pásztor JózseF
(MSZP–DK-Együtt–PM–MLP-
Szociáldemokraták)

én itt születtem. Ha az embernek ilyen mélyek a 
gyökerei, az azt is jelenti, hogy szeretek itt élni. 
sok apróbb dolog fűződik a nevemhez. Például 
a pestszentimrei futballpálya. ez a terület ko-
rábban szántóföld volt, most pedig egy szép fü-
ves pálya. a másik a Pestszentimrei nosztalgia 
vasútállomás. a sportcsarnok előtti szoborállí-
tást anyagilag támogattam. a közelmúltban pe-
dig szaniszló sándorral az árvaházba vittünk 
pingpong asztalt a gyerekeknek. 

van egy vágyam, hogy legyen egy sétáló 
utcánk. lehetne ott kávézó, ahol az emberek 
megint közelebb kerülhetnének egymáshoz. 

építészettel foglalkozó emberként figyelem 
a csatornázást. elkészülnek dolgok félig, aztán 
otthagyják hónapokra. Irgalmatlanul rossz ál-
lapotok vannak. ráadásul rengeteg eső esett, a 
környékünkön lassan nem utcákat, hanem fo-
lyókat látunk. 

álmomban nem gondoltam volna, hogy 
négy év alatt ilyen rendszer alakul ki. szakma-
ilag teljesen alkalmatlan emberek által vezetett 
kerületről van szó, ezért két éve úgy gondoltam, 
hogy fölajánlom a segítségemet. vállalkozó va-
gyok, számomra ez nem pénz kérdése. 

Bemutatkoznak az egyéni képviselőjelöltek Választás
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11Nemzetiségi képviselőket is választunk Választás

Ország:

Település:   Kerület:

- -

K. Kérem, hogy a fent megnevezett választáson a P. pontban megadott címre szíveskedjenek részemre
mozgóurnát biztosítani. A mozgóurna igénylés indoklása: 

M. Mozgóurna iránti kérelmemet módosítom, az urnát a fent megnevezett választáson a korábbi kérelmemben
megjelölt helyett a P. pontban megadott címre kérem kihozni.

P. A mozgóurnát a lakóhelyemre kérem. A mozgóurnát a bejelentett tartózkodási helyemre kérem.*

A mozgóurnát az alábbi címre kérem (ha lakóhelyére vagy tartózkodási helyére kéri, nem kell kitölteni).**

Irányítószám: Település:   kerület:

Közterület neve:

Közterület jellege (utca, út, tér, stb.):

Házszám:   épület:   lépcsőház:  szint:  ajtó:

T. A mozgóurna iránti  korábbi igényemet visszavonom.

A. E-mail cím:

B. Faxszám:

C. Postacím:

Irányítószám: Település:   kerület:

Közterület neve, jellege:

Cím további részei:

Kelt: ,

*    Bejelentett tartózkodási helyére csak akkor kérheti a mozgóurnát, ha előzőleg átjelentkezett (vagy nem rendelkezik lakóhellyel).
**  Itt csak olyan címet adhat meg, amely annak a szavazókörnek a területéhez tartozik, amelyben lakóhelye/tartózkodási helye található.

……………………………….. ……………………………….
aláírás

4. Anyja születési 
   családi- és utóneve:

5. Személyi azonosító:

Értesítés a választási iroda döntéséről
Kérem, hogy a választási iroda lakcímem mellett az alábbi elérhetőségemen is tájékoztasson a kérelem elbírálásáról:

Mozgóurna iránti kérelem (K.) / módosítás (M.) / törlés (T.)
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3. Születési hely:

A választópolgár személyes adatai
Kérjük, hogy adatait a magyar hatóság által kiállított okiratában szereplő adatokkal egyezően adja meg!

1. Családi név és 
    utónév:

2. Születési családi 
    név és utónév:

MOZGÓURNA IRÁNTI KÉRELEM / KÉRELEM MÓDOSÍTÁSA / TÖRLÉSE 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására



lengyel nemzetiségi önKormányzAt
molnár hubert (Bem egyesület)
tóthné szegedi iwona Jolán (Polonia nova)
Balogh Patrícia (Polonia nova-szt. adalbert le)
medzibrodszky Aleksandra Agnieszka (Bem egyesület)
motyka Péter (Bem egyesület)
Balogh Katarzyna miroslawa (Polonia nova)

romA nemzetiségi önKormányzAt
molnár lászlóné (éKe)
hideg Julianna (mCF)
ábrahám istvánné (mCF)
reteáné homoki rita (mCF)
Balázs gusztáv (roma összefogás)
lakatos istván (roma összefogás)
rácz Frederik (éKe)
Földi dávid (éKe)
németh zoltán (roma összefogás)
lakatos lászló (lungo Drom)
lakatos Ferenc (lungo Drom)
lakatos Pál (lungo Drom)
lakatos lászló (lungo Drom)
Csörögi imre János (100 roma virtuóz)
szénási sándorné (100 roma virtuóz)
Kádár imréné (100 roma virtuóz)

örmény nemzetiségi önKormányzAt
gazdig róbert (arménia-Kilikia-öIe)
demeter zoltán (arménia-Kilikia-öIe)
dr. mályiné rubé Katalin (arménia-Kilikia-öIe)
szerján zoltán Bertold (mösI)

Kása istvánné (mösI)
nazarjan hamlet (mösI)

Bolgár nemzetiségi önKormányzAt
marinova Petranka ivanova (mBe)
gecov Péter (mBe)
Canov hrisztov marin (Bolgár Fórum)
minkov András (Bolgár Fórum)
Bebrevszky sztojanov Jordán (Bolgár Fórum)
Kirkov Konsztantinov vladimir (mBe)

rUszin nemzetiségi önKormányzAt
medve lászlóné (rUKIsösz)
medve lászló (rUKIsösz)
medve tímea (rUKIsösz)

görög nemzetiségi önKormányzAt
Papadimitropulosz Alexei (gIe-HelIDOnaKI-
KarIaTIDáK-syllOgOs)
nikáki Afroditi (gIe-HelIDOnaKI-KarIaTIDáK-
syllOgOs)
Papadimitropulosz haridimosz (gIe-HelIDOnaKI-
KarIaTIDáK-syllOgOs)
makkainé szelindi stella (gIe-HelIDOnaKI-
KarIaTIDáK-syllOgOs)
glavina mária (gIe-HelIDOnaKI-KarIaTIDáK-
syllOgOs)
toplalidisz Kosztasz (gIe-HelIDOnaKI-KarIaTIDáK-
syllOgOs)
Koleas nikolaos (gIe-HelIDOnaKI-KarIaTIDáK-syllOgOs)

horvát nemzetiségi önKormányzAt
Balázs henrietta (Horvát szövetség)
Budavári József lajosné (Horvát szövetség)
merkovics istván (Horvát szövetség)
marelyin János Pálné (Horvát szövetség)
Pataricza József (Horvát szövetség)

szerB nemzetiségi önKormányzAt
dimity gábor Borisz (srpski Forum)
dimity Boriszláv (srpski Forum)
radjenovic miodrag (srpski Forum)
dimity Antalné (srpski Forum)

német nemzetiségi önKormányzAt
dr. árva tamás (nPe XvIII)
Fekete györgy (émnösz)
Knízner Béla (émnösz)
molnár hajnalka (émnösz)
tarnóczi lajos (émnösz)
sunkel dirk (nPe XvIII)
lelkes gáborné (nPe XvIII)
dedeó Anita (nPe XvIII)

román nemzetiségi önKormányzAt
daruka Péter istván (Bre)
darukáné sallai Boglárka (Bre)
majorosné sallai Andrea (Bre)

nemzeTIségI KéPvIselőjelölTeK a XvIII. KerÜleTBen
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12 Csatlakozz a Bursa Hungaricához!FelhíVás

1. A pályázat célja
a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica ösz-

töndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatás-
ban való részvételének támogatása. 

a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként há-
rom forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyúj-
tott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, 
koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj- pénzkezelési feladatokat az emberi erőforrás Támogatáskezelő (a 
továbbiakban: Támogatáskezelő) látja el, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó telepü-
lési és megyei önkormányzatok végzik.

a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban 
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrende-
let (a továbbiakban: Kormányrendelet)  szolgál.

2. A pályázók köre
a Bursa Hungarica ösztöndíjban a Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkor-

mányzat területén állandó bejelentett lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje 
a pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica elektronikus Pályázatkezelési és együttműködési rendszerében (a 

továbbiakban: ePer-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges. ennek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, 

ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az ePer-Bursa rendszerbe. a pályázói regiszt-
rációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói 
részére. a pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! a személyes és a pályázati adatok ellenőrzését és 
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk 
a pályázóknak. a pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. 
a pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. a be-
nyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az ePer-Bursa rendszerben igazolni. a nem befogadott 
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2014. október 1.–
november 7.

A pályázatot (nyomtatott formában) a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján (1184 Buda-
pest, Üllői út 400., II. em. 225.) kell benyújtani személyesen vagy meghatalmazott útján. 

a pályázatok elbírálása során előnyben részesül az a pályázó, aki:
1. árva vagy félárva, 2. vagy fogyatékossági támogatásban részesül, 3. vagy szülője/gondviselője regisztrált 

munkanélküli, 4. vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb ösz-
szegét nem haladja meg (ez jelenleg 28 500 Ft//hó/fő). 

A pályázók lakóhelyén az iratok csatolását követően a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt végez-
tet. 

4. Adatkezelés
a pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az ePer-Bursa rendszerben rög-

zített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, 
hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, pályáza-
ta kizárható a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerből, s a megítélt támogatás visszavonható.

a pályázó pályázata benyújtásával 
hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkor-

mányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzatnak és a Támogatáskezelőnek – kizárólag az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztön-
díj időtartama alatt maga kezelje;

hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság 
ellenőrzése céljából a Támogatáskezelő az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;

hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény tájékoztatást nyújtson hallgatói jogviszonyáról a Támoga-
táskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak;

hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosításhoz szükséges 
mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság 
ellenőrzése céljából történő továbbításához. 

5. A pályázat elbírálása
a beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2014. december 8-ig. az önkormány-

zat
a) a formai ellenőrzés és az elbírálás során hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázókat, az általa meghatározott 

határidőig.
b) az ePer-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl 

benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
c) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban 

indokolja;
d) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
e) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi 

eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.
a pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
6. Értesítés a pályázati döntésről
a települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2014. december 19-ig az ePer-Bursa 

rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
a Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2015. január 16-ig értesíti a tele-

pülési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az ePer-Bursa rendszeren 
keresztül.

a Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2015. 
március 13-ig az ePer-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesí-
tett pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
a támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a felsőoktatási intézmények az állam által támogatott 

tanulmányok időtartamára tekintettel állapítják meg.
az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2014/2015. tanév második 

félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel 
meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. azokban a 
hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltétele-
inek, az ösztöndíj folyósítása, a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény fo-
lyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. ameny-
nyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási 
intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. a felsőoktatási in-
tézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, 
illetve hittanár – kétszakos képzés esetében az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat a hallgató-
nak. a kifizetés előtt az intézmény megvizsgálja a jogosultságot és a hallgatói jogviszony fennállását. 

az ösztöndíj folyósításának legkorábbi kezdete: 2015. március.
az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben márciustól, az őszi félévben októbertől, de legké-

sőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban 
az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

az intézményi ösztöndíjrész folyósítása márciusban, illetve októberben kezdődik, s azt a hallgatói juttatások-
kal azonos rendben kell kifizetni. az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézmény-
ben folyósított támogatástól.

az elnyert ösztöndíjat nem terheli közvetlen adó- és tb-járulékfizetési kötelezettség.
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj 

folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőok-
tatási intézményt és a Támogatáskezelőt. a bejelentést az ePer-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezni. 
az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

tanulmányok halasztása; 
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megnevezésével);
tanulmányi státus (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;

személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgál-

tatott, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, még abban az esetben sem részesülhet támogatás-
ban, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás
az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, valamint a települési és a me-

gyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el. 
a Támogatáskezelő elérhetősége:
emberi erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf.: 1418
 Tel.: (06-1) 795-5600, e-mail: bursa@emet.gov.hu, 
internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

„A” típusú pályázat
az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hát-

rányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják a tanulmányaikat. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók 
is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015 őszén már nem áll fenn, a 2015/2016. tanév első félévére 
eső ösztöndíjat már nem kapja meg. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hall-
gatói jogviszonya a pályázás időpontjában szünetel a felsőoktatási intézményben. Az ösztöndíj folyósításának fel-
tétele, hogy a 2014/2015. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt; 
a magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója;
doktori (PhD) képzésben vesz részt;
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
Az ösztöndíjra minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2014/2015. tanév első 

félévéről.
(amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályáza-

tában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. a 
felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik 
szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köte-
les megnevezni.)

2.  Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
3.  A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
a) a pályázó, illetve a vele közös háztartásban élők – a kérelem benyújtását megelőző hónap – nettó jövedelmé-

re vonatkozó igazolások (beleértve: munkáltató által kiállított jövedelemigazolás a munkaviszonyból származó 
jövedelem esetében, nyilatkozat alkalmi munka havi összegéről, családi pótlék, táppénz, árvaellátás, tartásdíj, 
járadék megállapítását igazoló okirat másolata és a folyósított összeg igazolása, nyugdíj esetében a tárgyévi ösz-
szesítő másolata és az utolsó havi nyugdíj összegét igazoló szelvény, önkormányzati rendszeres támogatás stb. 
amennyiben a jövedelem, járandóság számlára érkezik, a teljes havi folyószámla-kivonat másolata csatolandó). 
a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a pályázat benyújtásának 
hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni oly mó-
don, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves 
jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől 
eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység idő-
tartama alapján kell kiszámítani. a 12 hónapra vonatkozó jövedelem igazolása esetén az átlagolt jövedelmet a 
hónapokra lebontott kimutatás alapján kell elkészíteni és benyújtani.

b) a pályázóval közös háztartásban élő munkanélküli családtag esetén a lakóhely szerint illetékes munkaügyi 
Központ igazolása a nyilvántartásba vételről és az együttműködésről, valamint a folyósított támogatás összegé-
ről.

c) Igazolás az olyan egyéb bevételről, amely a háztartás tagjait havi rendszerességgel megilleti.
a pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet 

hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: 
a 2014/2015. tanév második (tavaszi), illetve a 2015/2016. tanév első (őszi) féléve.

„B” típusú pályázat
az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrá-

nyos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizet-

tek,
és a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos), alapfo-

kozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben 
kívánnak részt venni. 

nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt; 
a magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója;
doktori (PhD) képzésben vesz részt;
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

a pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2015/2016. tanévben először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2. A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
a) a pályázó, illetve a vele közös háztartásban élők – a kérelem benyújtását megelőző hónap – nettó jövedelmé-

re vonatkozó igazolások (beleértve: munkáltató által kiállított jövedelemigazolás a munkaviszonyból származó 
jövedelem esetében, nyilatkozat alkalmi munka havi összegéről, családi pótlék, táppénz, árvaellátás, tartásdíj, 
járadék megállapítását igazoló okirat másolata és a folyósított összeg igazolása, nyugdíj esetében a tárgyévi ösz-
szesítő másolata és az utolsó havi nyugdíj összegét igazoló szelvény, önkormányzati rendszeres támogatás stb. 
amennyiben a jövedelem, járandóság számlára érkezik, a teljes havi folyószámla-kivonat másolata csatolandó). 
a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a pályázat benyújtásának 
hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni oly mó-
don, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves 
jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől 
eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység idő-
tartama alapján kell kiszámítani. a 12 hónapra vonatkozó jövedelem igazolása esetén az átlagolt jövedelmet a 
hónapokra lebontott kimutatás alapján kell elkészíteni és benyújtani.

b) a pályázóval közös háztartásban élő munkanélküli családtag esetén a lakóhely szerint illetékes munkaügyi 
Központ igazolása a nyilvántartásba vételről és az együttműködésről, valamint a folyósított támogatás összegé-
ről.

c) Igazolás az olyan egyéb bevételről, amely a háztartás tagjait havi rendszerességgel megilleti.
3. Érettségi előtt álló tanulók esetében csatolandó továbbá a középfokú oktatási intézmény igazolása a 

tanulói jogviszony fennállásáról.
a pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet 

hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2015/2016. tanév, a 
2016/2017. tanév és a 2017/2018. tanév).

az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2015/2016. tanév első féléve.

BUDaPesT FővárOs XvIII. KerÜleT PesTszenTlőrInC-PesTszenTImre önKOrmányzaTa, az emBerI erőFOrrásOK mInIszTérIUmával 
egyÜTTműKöDve, az 51/2007. (III. 26.) KOrmányrenDeleT alaPján ezennel KIÍrja a 2015. évre a BUrsa HUngarICa FelsőOKTaTásI 

önKOrmányzaTI öszTönDÍjPályázaTOT FelsőOKTaTásI HallgaTóK számára a 2014/2015. Tanév másODIK és a 2015/2016. Tanév első 
Félévére vOnaTKOzóan („a” TÍPUsÚ), valamInT FelsőOKTaTásI TanUlmányOKaT KezDenI KÍvánó FIaTalOK számára („B” TÍPUsÚ)


