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2019. október 1. — XXVIII. Választási különszám

Voksolni, de hogyan?
 
Helyhatósági, nemzetiségi képviselő- és polgármester-választás október 13-án

�KÖZELEDIK AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NAPJA, OKTÓBER 13. A SZAVAZÁSIG SZÁMOS DOLGOT KELL ELVÉGEZNIÜK A HELYI VÁLASZTÁSI IRODÁKNAK, 
HOGY A TÖRVÉNYBEN RÖGZÍTETTEKNEK MEGFELELŐEN TÖRTÉNJÉK MEG A VÁLASZTÁS. ÖT ÉVVEL EZELŐTT JELENTŐS VÁLTOZÁSOKAT SZAVAZOTT MEG AZ 
ORSZÁGGYŰLÉS. A MINKET, VÁLASZTÓPOLGÁROKAT ÉRINTŐ TUDNIVALÓKAT VETTÜK SORRA. A VÁROSKÉP KÜLÖNKIADVÁNYA VALAMENNYI POLGÁRMESTER- 

ÉS KÉPVISELŐJELÖLTET BEMUTATJA, VALAMINT FELSOROLJUK A NEMZETISÉGI VÁLASZTÁSON INDULÓKAT.

A Nemzeti Választási Rendszer két névjegyzéket 
tartalmaz: a központit és a szavazókörit. Az előbbit 
a Nemzeti Választási Iroda, az utóbbit az önkor-
mányzatok vezetik. A Helyi Választási Iroda veze-
tője a területi egyéni választókerületek választó-
polgárainak augusztus 7-i száma alapján határozta 
meg azt, hogy az indulni szándékozó képviselője-
lölteknek hány ajánlószelvényt kell összegyűjteni-
ük. Egyéni választókerületi képviselőjelölt, a ko-
rábbi választásokhoz hasonlóan, az lehetett, akit az 
adott választókerület választópolgárainak legalább 
1 százaléka ajánlott jelöltnek.

ÖTÉVES A CIKLUS
A kerületben összesen 14 körzetben indulnak a je-
löltek. Két pártszövetség, egy civil szervezet jelöltje 
és egy egyéni induló (Fidesz–KDNP, Momentum–
DK–MSZP–PM–LMP, Agora Lokálpatrióta Egye-
sület, Luka István) verseng a polgármesteri címért. 

A civil szervezet és a két pártszövetség – utóbbi 
kiegészülve a Jobbikkal és az MM-mel (Mindenki 
Magyarországa Mozgalom) – valamennyi körzet-
ben állított jelöltet.

POLGÁRMESTERJELÖLTEK
A polgármesteri székért indulóknak 300 aján-
lást kellett összegyűjteniük. Összesen négy jelölt 
adta le a kerületben a szükséges mennyiségű 
ajánlást: Ughy Attila (jelenlegi polgármester, 
Fidesz–KDNP), Szaniszló Sándor (Momentum–
DK–MSZP–PM–LMP), Láng László (Agora Lo-
kálpatrióta Egyesület), Luka István (független).

FŐVÁROSI VÁLASZTÁS
A főpolgármester-jelöltséghez elegendő volt 
5000 támogató aláírás. A Fővárosi Közgyű-
lésnek a főpolgármester és a 23 kerületi pol-
gármester mellett további 9 tagja lesz, akik a 

kompenzációs listáról kerülnek a testületbe. 
A kompenzációs listánál a kerületi polgár-
mesterjelöltekre leadott szavazatokat veszik 
figyelembe (a mandátumot nem kapó jelöltek 
szavazatait adják össze, amennyiben a párt a 
kerületek legalább felében – tizenkettőben – 
tudott jelöltet állítani). A jelenlegi főpolgár-
mester Tarlós István (Fidesz–KDNP) kihívói 
folyamatosan változnak. Az aktuális informá-
ciók alapján Karácsony Gergely (Momentum–
DK–MSZP–Párbeszéd–LMP), Puzsér Róbert 
(Állampolgárok a Centrumban Egyesület) és 
Berki Krisztián (független) neve szerepel majd 
a szavazólapon.

EGY VOKSOLÁS – 3 VOKS
A szavazatainkkal tehát egyéni önkormányzati 
képviselőjelöltet, polgármesterjelöltet és főpolgár-
mester-jelöltet támogathatunk. 

A helyhatósági választásokon (szemben az or-
szággyűlési és az uniós voksolással) nem lehet át-
jelentkezni. Pontosabban, kerületi példát véve: aki 
június 26-ig tartózkodási helyet létesített itt – és a 
tartózkodási hely érvényessége legalább október 13-
ig tart –, és október 9-én 16 óráig kéri a választási 
irodától, hogy a tartózkodási helye szerinti szavazó-
körben voksolhasson, az nem a lakóhelye, hanem 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre jelöltjeire szavazhat.

(A jelölteket a Helyi Választási Bizottság sorsolás útján 
meghatározott, a szavazólapon is ugyanolyan sorrendben 
megadott besorolása alapján körzetenként mutatjuk be.)

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 a kompenzációs listáról, amelyet 
a mandátumot nem nyerő jelöltek szavazatai 
alapján osztanak ki. 
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 Polgármesterjelöltek VÁLASZTÁS

Ughy Attila
polgármester
(Fidesz–KDNP)

Tisztelt Pestszentlőrinci és Pestszentimrei Polgárok!

Ughy Attila vagyok, 50 éves várospolitikus, 2010 óta a XVIII. kerület polgármestere. Kilenc évvel ezelőtt egy XXI. szá-
zadi modern kerületet álmodtunk meg, amely kiegyensúlyozottan, adósságmentesen működik, miközben komfortos 
életkörülményeket teremtve folyamatosan fejlődik, s egyaránt büszke magyarságára és városi sokszínűségére. 

A célok ma már nemcsak vízióként lebegnek a szemünk előtt, hanem a dinamikus, látható fejlődés eredményeképpen 
hétköznapi tapasztalattá váltak – az elmúlt években a XVIII. kerület sok évtizedes lemaradást hozott be.

A választásokhoz közeledve a közösségünknek tudnia kell, hogy a városvezetés mit és hogyan tett a kerület fejlődé-
séért, a közösség minél jobb és könnyebb boldogulásáért. 

Rendeztük a megörökölt több mint 10 milliárd forintos adósságunkat, és gyakorlatilag teljes lett a kerület csatorná-
zottsága. Az elmúlt időszakban önállóan és a Fővárosi Önkormányzattal karöltve több száz fejlesztési projektet való-
sítottunk meg közel 20 milliárd forint értékben. Megszépültek, fejlődtek a közterületeink, és közintézmények, iskolák, 
óvodák, rendelők újultak meg. A járdaprogram révén több mint 100 kilométer járdát újítottunk fel, elkezdődött a föld-
utak aszfaltozása, és már előkészítés alatt van az Üllői út és a Nagykőrösi út teljes felújítása is.

Kilenc éve mélyről indultunk, de kilenc évvel ezelőtt új időszámítás kezdődött a XVIII. kerületben. Ennek köszön-
hetően a lezüllesztett, kisemmizett kerületből egy eredményeire büszke, országosan is elismert település született. 

Ez a kerület az Önök érdeme. 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre ugyanis megtanult újra hinni magában, és belátta azt is, hogy lényegesen többre hi-

vatott, mint amit megpróbáltak vele elhitetni 2010 előtt.
Budapesten jelenleg a XVIII. kerület a legnépszerűbb hely az új otthont keresők között… Az új lakosok azért köl-

töznek ide, mert kiszámítható jövő, nyugalom és harmónia várja őket. 
Családbarát kerületet építünk, és ennek hamar híre ment. 
Olyan városrészt építünk, amelyik mindent megtesz azért, hogy a családok igényeit kiszolgálja. Ahogy a nemzet 

alapköve a család, úgy a családé a gyermek – mi család- és gyermekcentrikus szemlélettel törekszünk arra, hogy a 
kerületiek hozzájussanak minden olyan szolgáltatáshoz, amelyek révén rendezett, ember- és környezetbarát közegben 
élhetnek, s ugyanakkor a városias lét előnyeit is élvezhetik.

Tudjuk, mit akarunk, és azt is tudjuk, hogyan érjük el a céljainkat. 
Ehhez kértük az Önök támogatását, amelyet megkapva éltünk a lehetőséggel, és a közös munka eredményeit ma 

már együtt élvezhetjük. 
Az önkormányzatban olyan szakértő csapat dolgozik, amely ért ahhoz, amit csinál, és a kollégák lelkiismeretesen 

dolgoznak azért, hogy a további tervek megvalósuljanak. Erre a szaktudásra és elhivatottságra biztosan támaszkodha-
tunk.

Büszke vagyok arra, hogy ma már Budapest egyik legszerethetőbb és legotthonosabb kerületében élhetünk, amelyik 
jelenleg olyan fejlődési pályán halad, amely jelentősen növeli a kerületi ingatlanok, a városrész értékét. 

Közösen gondolkodunk, közösen dolgozunk, és mindannyian ugyanazt akarjuk: a XVIII. kerület legyen fejlődő, 
zöld, családbarát kerület.

A magam és a képviselő-testület tagjainak nevében köszönöm, hogy Önök mögöttünk állnak. Közös érdekünk, 
hogy a kerület pártpolitikai szempontoktól függetlenül folyamatosan épüljön és szépüljön.

Ezért október 13-án ismét számítok Önökre. 
Mindazok támogatására, akik tudják, hogy a közös eredményeinket meg kell védenünk. Október 13-án to-

vábbra is számítok mindenkire, aki a jól végzett munkánk bizonyítékát látja a tiszta közéletben, a soha nem látott 
mértékű fejlesztésekben, a nemzeti összetartozásra, a szolidaritásra, a sokszínűségre épülő közösségi életben. 

Ezt a munkát érdemes végigcsinálni, és végig is kell csinálni!

A MOZGÓURNA IGÉNYLÉSÉNEK 
SZABÁLYAI
Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye sze-
rinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota, fogyatékossá-
ga vagy fogva tartása (például előzetes letartóztatás, szabadság-
vesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény 
kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevé-
telét, más indokokra tekintettel (például munkahelyi elfoglalt-
ság) nem igényelhető. 

Csak abban az esetben van módja mozgóurnát igényelni, ha 
a mozgóurna- kérelmében megjelölt cím ugyanabban a válasz-
tókerületben található, ahova a lakcíme szerint tartozna. A jog-
szabályi rendelkezések miatt a választókerületen kívüli címen 
tartózkodó választópolgárhoz sajnos nem tud a szavazatszám-
láló bizottság mozgóurnát vinni.
A mozgóurna-igénylést – a választást megelőző 66. naptól – 2019. 
augusztus 8. napjától lehet benyújtani.

• ONLINE igénylés 
o  ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. na-

pon (2019. október 9. szerdán) 16.00 óráig nyújtható be. 
o  ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján (2019. októ-

ber 13.) 12.00 óráig nyújtható be. 
• SZEMÉLYESEN történő igénylés

A szavazást megelőző második napon (2019. október 11. pénte-
ken) 16.00 óráig nyújtható be. 

• POSTÁN történő igénylés
A szavazást megelőző negyedik napon (2019. október 9. szer-
dán) 16.00 óráig kell megérkeznie. 

•  Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMA-
ZOTT útján történő igénylés 

o  a szavazást megelőző második napon (2019. október 11. 
pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy 

o  a szavazás napján (2019. október 13.) 12.00 óráig a szava-
zatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

•  Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ-
VEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)

o  a szavazást megelőző negyedik napon (2019. október 9. 
szerdán) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy 

o  a szavazás napján (2019. október 13.) 12.00 óráig a szava-
zatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

A kérelmet a szavazást megelőző második napon (2019. október 
11. péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, va-
lamint, ha nem a lakcímére kéri, a pontos címet is, ahova a moz-
góurna kivitelét kéri.

A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyez-
niük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező eset-
ben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

A mozgóurna-kérelem elfogadása esetén a szavazás napján 
a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt a lakóhelyén 
vagy az Ön által megadott más címen (például kórházban) annak 

érdekében, hogy a szavazatát bedobja a mozgóurnába. Aki moz-
góurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz sze-
mélyesen nem szavazhat.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy 
megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova 
a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

AZ ÁTJELENTKEZÉS SZABÁLYAI:
Átjelentkezési kérelmet CSAK az a választópolgár nyújthat be, 
aki a választás kitűzését megelőző harmincadik napon – leg-
később 2019. június 26. napján – és az átjelentkezésre irányuló 
kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelke-
zett, és tartózkodási helyének az érvényessége legalább a szava-
zás napjáig – 2019. október 13. napjáig – tart. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését kö-
vetően, legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon – 2019. 
október 9. napján szerdán – kell megérkeznie a helyi választási 
irodához.

Az átjelentkező választópolgár
a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elekt-
ronikus benyújtás esetén legkésőbb a szavazást megelőző ne-
gyedik napon – 2019. október 9. napján szerdán –  16.00 óráig,
b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus 
benyújtás esetén legkésőbb  a szavazást megelőző második na-
pon – 2019. október 11. napján – pénteken 16.00 óráig
visszavonhatja az átjelentkezési kérelmét.

A helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a választó-
polgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, 
s egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör 
névjegyzékébe.

A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazó-
kör névjegyzékébe, ha – legkésőbb a szavazást megelőző második 
napon (2019. október 11. napján pénteken 16.00 óráig) – a tartóz-
kodási helyét megszünteti.

Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az eset-
ben, ha egészségi állapota vagy fogva tartás miatt nem tud megje-
lenni a szavazóhelyiségben, azonban a jogszabályi rendelkezések 
miatt ebben az esetben csak a tartózkodási helye szerinti válasz-
tókerület területére.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy 
megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda 
megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

SEGÍTSÉG A FOGYATÉKOSSÁGGAL 
ÉLŐK SZÁMÁRA 
Annak érdekében, hogy a választópolgár a választójogát önállóan 
tudja gyakorolni, az alábbi segítségeket igényelheti:

•  a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájé-
koztatót kapjon; 

•  a szavazás idejéről és helyéről szóló értesítőt Braille-írással kap-
ja meg;

•  a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon; 
•  akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson. 

A kérelmet (vagy annak törlését) benyújthatja
•  online a www.valasztas.hu oldalon; 
•  személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti 

helyi választási irodában.
A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezni-
ük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben 
a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Az Ön által igényelt segítség iránti kérelem a választásoktól füg-
getlenül, folyamatosan benyújtható. 

Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt valamelyik segítséget, az 
minden választásra érvényes.

Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján Braille-írásos sablon segít-
ségével szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb a sza-
vazást megelőző 9. napon (2019. október 4.) 16.00 óráig kell 
benyújtania.

Braille-írással készült értesítő igénylésére legkésőbb a szava-
zást megelőző 68. napon (2019. augusztus 6.) 16.00 óráig be-
nyújtott kérelemmel van lehetőség.

Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján akadálymentes szavazó-
helyiségben szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb a 
szavazást megelőző 4. napon (2019. október 9.) 16.00 óráig kell 
benyújtania.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy 
megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda 
megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

AZ ADATKIADÁS MEGTAGADÁSA IRÁNTI 
KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 
A pártok és a jelöltek kérhetik, hogy közvetlen politikai kam-
pány céljából a választópolgárok név- és lakcímadatait a válasz-
tási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a szemé-
lyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja. 

A kérelmet benyújthatja
•  online a www.valasztas.hu oldalon;
•  személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti 

helyi választási irodában. 
A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük 
az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a 
helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Az adatkiadás megtiltása iránti kérelem a választásoktól füg-
getlenül, folyamatosan benyújtható. A kérelmet célszerű azonban 
legkésőbb közvetlenül az adott választás kitűzését követően be-
nyújtani. Ha Ön már kérelmezte személyes adatainak a letiltását, 
az minden választásra érvényes.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy 
megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda 
megküldi Önnek döntésről szóló értesítést.

A kérelmekkel kapcsolatos kérdés esetén felvilágosítást kap-
hatnak személyesen munkaidőben a Helyi Választási Irodában 
(1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 59. I. emelet), illetve tele-
fonon a 296-1371-es számon, vagy látogassanak el a www.bp18.
hu/valasztas oldalra.

A BUDAPEST FŐVÁROS 
XVIII. KERÜLET HELYI 

VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA

Az októberi önkormányzati választás fontos szabályaiVÁLASZTÁS

Láng László
polgármesterjelölt
(Agora Lokálpatrióta Egyesület)

Az Agora Lokálpatrióta Egyesület október 13-án szeretne minél több jelöltet bejuttatni a kerületi kép-
viselő-testületbe annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb ráhatással legyünk a helyi közéletre, és 
céljaink elérése érdekében minél nagyobb térben nyerjünk létjogosultságot. 

Kiemelt célunk, hogy jó eredményt elérve minél ismertebbé váljon a kerületi közösség érdekében 
létrehozott szervezetünk munkája.

Az Agora alulról szerveződő zöld mozgalomként kiáll az egészséges lakókörnyezet megteremtéséért, 
a civil kurázsi megerősítéséért. Az egyesületet 2013 végén lelkes civilek alapították, akik a Lakatos-la-
kótelepen egy park felújításával létrehozták a kerület első és azóta is egyetlenként működő közösségi 
kertjét. Ez a környéken élők szerint is sikertörténetként értékelhető. 

Úgy látjuk, hogy ezen az úton érdemes továbbhaladni.
35 évesen már számos vezetői tapasztalatot szereztem. Az általános és a középiskolai tanulmányaim 

elvégzése után különböző képzéseken vettem részt, és némi kitérő után építőipari vállalkozóként tevé-
kenykedtem. 

Az egyesülettel együtt a céljaim között szerepel a természetes és az épített környezet közöt-
ti harmónia fenntartása, megóvása, továbbfejlesztése és biztonságosabbá tétele, valamint újabb 
közösségi kertek létrehozása, szervezése, működtetése. Ez utóbbihoz lehet jó eszköz szervező-
készségem, nyitottságom, ami mellett számítok az egyesület tagjainak különböző jellegű szakér-
telmére is.

Még ha ezt sokan nem is vallják be, nem érthetünk mindenhez egyformán. Ezt belátva, úgy gondo-
lom, hogy ha valamihez nem értek, akkor tudom, hogy ki az, aki viszont jól ismeri az adott területet, 
ezért az ő szaktudását és segítségét kérem. Egyesületünk rendelkezik megfelelően felkészült szakem-
berekkel, így minden területen megfelelő válaszokat tudunk adni a kihívásokra, kérdésekre. Tagjaink 
között mérnökök, kertépítők, területfejlesztők állnak készen, akik az említett zöld és közösségformáló 
gondolatokat kívánják képviselni. Az Agora Lokálpatrióta Egyesület szeretne a kerület megkerülhetet-
len és meghatározó civil szervezetévé válni, hogy Pestszentlőrinc és Pestszentimre jelenleg még alul-
hasznosított területeinek a fejlesztésében is közreműködjön. A tervezett beruházásokban szakértel-
münkkel kívánunk részt vállalni. 

Mi nem vagyunk egyik párt mellett és ellen sem. Azt szeretnénk, ha olyan kezdeményezések hangját 
is meghallaná a kerület, amelyek valóban alulról, civilektől érkeznek. Jelöltjeink az ilyen jellegű kezde-
ményezéseket kívánják képviselni a testületben. 

Azt gondolom, komoly esélyünk lehet arra, hogy összefogjuk azokat, akik nem pártokra, hanem 
emberekre akarnak szavazni.

Olyan kerületet szeretnénk, ahol erős a civil társadalom, ahol megbecsülik a civil kezdeményezése-
ket, és azokat a lehető legszélesebb körben támogatják, segítik. 

Mi párthovatartozás nélkül, a saját értékrendünk mentén fogjuk össze azokat, akik másként gon-
dolkoznak. A szervezetünk nyitott szellemű, el- és befogadó, a különböző társadalmi csoportokat 
egyenlő bánásmódban részesítő politika mellett foglal állást. Az Agora hisz a társadalmi és a kul-
turális sokszínűségben. Olyan kerületet szeretnénk, amelynek közössége szolidáris, amely kiáll az 
elesettek, az idősek, a sérülékenyek felkarolásáért, és nem fél az újtól, a rendkívülitől, a másféle gon-
dolkodástól. 

Az Agora polgármesterjelöltjeként szeretnék minél jobb eredményt elérni, és a lehető legtöbb jelöl-
tünk bejuttatását elősegíteni a kerületi képviselő-testületbe.

Ehhez kérem a támogatásukat!
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1. választókörzet
Erzsébettelep, Bélatelep, Ferihegy, Szemeretelep

Dömötör István
(Fidesz–KDNP)

Jelenleg önkormányzati képviselő és alpolgár-
mester vagyok. A családom a 1920-as években 
költözött a településrészre, több generáció óta 
megszakítás nélkül itt élünk, és itt is akarunk 
megöregedni. Feleségemmel három gyermeket 
nevelünk, és ezer szállal kötődünk a lakóhe-
lyünkhöz. A 2002-es önkormányzati választá-
son lettem először önkormányzati képviselő, és 
az elmúlt 17 évben sikerült a településrész elma-
radottságát felszámolni. 

Öt éve alpolgármesterként dolgozom Önökért, 
a kerületért. 

A körzetben teljes lett a csatornázottság. Új 
óvoda, gyermekorvosi rendelő, bölcsőde épült 
az Attila utcában. Megújultak a közintézmények 
(Martinovics téri óvoda, Vajk utcai orvosi rendelő, 
Ezüstfenyő Nappali Szolgálat). A körzetben több 
mint 30 km járdát építettünk vagy újítottunk fel. 
Ferihegyen minden utca szilárd útburkolatot ka-
pott. Folyik a Csévéző út felújítása. Felújítottuk a 
Búvár Kund teret. A kezdeményezésemre létrejött 
Erdőgondnokság munkatársaival megújítottuk a 
Bélatelepi-erdőt (Tünde-park). 

Tovább harcolok a zajterhelés csökkentéséért – 
ha kell, elmegyek a falig, sőt azon túl is.

Kiemelt figyelmet fordítok a környezetvéde-
lemre: fenntartjuk, bővítjük a népszerű környe-

zetvédelmi pályázatokat (esővízgyűjtő tartályok, 
komposztálóládák, faültetés, virágosztás).

Javítunk a településrész megközelíthetőségén. 
Felújítjuk a Ferihegyi repülőtérre vezető utat, a 
Vajk-sziget Általános Iskolát. Új gyalogos felüljá-
rót építünk az Attila utcánál.

Önök között élek, ismerem és megélem a prob-
lémáinkat. 

Mindig elérhető vagyok, Önöket szolgálom.
Hatékonyan érvényesítem a településrész érde-

keit – bírom a főpolgármester és a polgármester 
támogatását.

Gódi Istvánné
(Agora Lokálpatrióta Egyesület)

Somody László
(Momentum–DK–MSZP–PM–LMP–Jobbik–MM)

51 éves családapa vagyok. Ezer szállal kötődöm 
a kerületrészhez: Erzsébet-Bélatelepen nőttem 

fel, itt is születtem, itt éltek már a nagyszüleim 
és a szüleim is. Házunk helyén ma az Attila ut-
cai óvoda áll. Édesapám, én és a gyerekeim is 
ide jártunk óvodába, iskolába. Szüleim a Lőrin-
ci Fonóban dolgoztak, majd egy kis fánksütö-
dét üzemeltettünk a Gorkij utca sarkán. Azóta 
is szerves része az életemnek ez a kerületrész, 
most is itt élek a kerületben a családommal, és 
a munkám is ide köt. Szeretem ezt a kerületet.

Naponta járom az utcákat, és miközben gyö-
nyörű lakókörnyezetünk teli van lehetőségekkel, 
fáj látnom, hogy úgy tűnik, mintha a Gyömrői út 
nemcsak a településrész, de a fejlődés határa is len-
ne. Jelenleg is önkormányzati képviselőként dolgo-
zom a kerületben élőkért, és mivel magam is ide 
kötődöm, és itt élem a mindennapjaim, pontosan 
ismerem azokat a problémákat, amelyek gyors és 
hatékony megoldásra várnak, és azokat a lehető-
ségeket, amelyek az itt élők, a lakótársaim életét 
szebbé és kényelmesebbé tehetnék. Van  tapasz-

talatom az önkormányzati munkában, és vannak 
terveim arról, hogyan lehet élhetőbbé tenni közös 
lakóhelyünket.
–  Újraválasztásom után az érintett lakosság bevonásá-

val azonnali valódi egyeztetéseket kezdeményezek a 
reptér üzemeltetőjével, és újra felállítjuk a korábban 
jól működő, de megszüntetett Zajtanácsot.

–  Az új városvezetéssel együttműködve el kell érni a 
Fővárosi Önkormányzatnál a Gyömrői út felújításá-
nak haladéktalan megkezdését. 

–  Ennek részeként végleges és mindenki számára meg-
nyugtató megoldást kell találni a szemeretelepi vas-
úti átjáró évtizedes problémájára.

–  A tömegközlekedés fejlesztésében őrzött P+R és 
B+R parkolókat kell létesíteni Szemeretelepnél, Pest-
szentlőrinc vasútállomásnál. 

–  Javítani kell az egészségügyi ellátás színvonalát, 
csökkenteni a várólistákat. Ennek érdekében 
korszerű CT-berendezést telepítünk a lőrinci 
szakorvosi rendelőbe.

Az egyéni választókerületek jelöltjei VÁLASZTÁS

Az Agora Lokálpatrióta 
Egyesület nyilatkozata

Tisztelt Választópolgárok!
Köszönettel vettük a Városkép újság megkeresését, melyben szerették volna egyesületünk tagjait 
is bemutatni. Egyesületünk eltökélt szándéka, hogy pártfüggetlen civilekként a XVIII. kerület la-
kói számára olyan valós választási lehetőséget biztosítsunk, ahol a kerület lakói valóban betekin-
tést, közös gondolkodási lehetőséget és valós döntési jogokat kapnak a kerületünk zöld területeinek 
megóvásának és fejlesztésének lehetőségeiről. Célunk továbbá, hogy a civilek is mélyebb rálátást 
kaphassanak az önkormányzat működésére, döntési mechanizmusaira. Szeretnénk egy civil zöld 
parlamentet felállítani, ahol az egyes választókerületeket érintő zöld kérdésekben közvetlenül bele-
szólása lehet az ott élőknek. 

Sajnos ez a szándékunkat, nem mindenki részéről övezte őszinte öröm. Ennek következtében 
egyesületünk vezetőjét több fronton is elkezdték támadni. Ez odáig fajult már, hogy saját lakókör-
nyezetét figyelik, internetes fórumokon valótlan állításokat fogalmaznak meg, illetve újságcikkek 
alapján ítélkeznek úgy, hogy még lehetőséget sem biztosítanak más hangok megjelenésére, mivel 
azokat az adott környezetben (internetes fórumok, facebook stb.) azonnal törlik.

Egyesületünk szándékai továbbra is rendíthetetlenek, és szeretnénk végre őszintén tenni a ke-
rületi lakókért valamint az egyik legfőbb értékünkért, a kerületi zöld környezet megóvásáért. Ezért 
minden XVIII. kerületi választókerületben sikeresen tudtunk jelöltet állítani. 

Sajnos a kialakult helyzet miatt úgy döntöttünk, hogy jelöltjeink magánéletének megóvása érde-
kében az egyes választókerületben induló jelöltjeink fotóit és adatait nem tesszük közzé, megóvva 
őket a fent leírt atrocitásoktól. Nekünk továbbra is csak a XVIII. kerület számít. 

Legfontosabb céljaink:
–  alulhasznosított területeink zöld szellemben történő megújítása, például közösségi kertek létrehozása, fák 

ültetése, zöldfelületek növelése;
–  kerületi civil zöldparlament létrehozása, mely lehetőséget biztosít a helyi lakóknak a lakhelyük zöldterü-

leteit érintő kérdések megvitatására és eldöntésére;
–  a teljes tanéven keresztül tartó közterületfelügyeleti jelenlét a kerület iskolái előtt reggel és délután;
–  az egyedülálló idősek védelme az erőszakos eltartási szerződésekkel és lakásfoglalásokkal szemben;
–  a kerületi lakótelepek parkolási gondjainak enyhítése. 

Kérjük, hogy szavazzanak jelöltjeinkre!

Zöldek, civilek,
pártatlanok!

Válassza a jövőt!
Csak a XVIII. kerület!

Önkormányzati választás 
2019. október 13.

Keresse jelöltjeinket 
a szavazólapon!

Luka István
polgármesterjelölt
(független)

Független jelöltként a kerületi lakók érdekeinek képviseletével a kormánypárti, illetve az ellenzéki erők 
mellett egy harmadik lehetőséget szeretnék megmutatni.  Talán sokak számára meglepő, hogy közsze-
replőként kevésbé ismerten, független jelöltként vállaltam a megmérettetést. Az elmúlt évtizedek ta-
pasztalatai erősítettek meg abban, hogy még aktívabban kell tennem a közösségért. Úgy érzem, joggal 
tekintem magamat őslakosnak a kerületünkben, hiszen 1975 óta élek itt, és látom a változásokat, ahogy 
a problémákkal is nap mint nap szembesülök. Rengetegen ismerhetnek, hiszen 1984-től vállalkozóként 
dolgozom, feleségemmel együtt 35 éve üzemeltetünk egy kis üzletet a XVIII. kerületben.

Évtizedek tapasztalata ösztökélt arra a közelmúltban, hogy beszálljak az önkormányzati választásokat 
felvezető kampánycsatába. Önálló vállalkozóként hozzászoktam a mindennapi kemény küzdelemhez, 
ezért ez a mostani vetélkedés sem ijeszt el, mert bízom a választókban, hiszek abban, hogy az egyenes 
úton járva mások is felismerik az őszinte gondolatokat. 

Nem először vágok bele a politizálásba, 2002-ben már független képviselőjelöltként indultam az ön-
kormányzati választáson, és akkor a nagyobb pártok jelöltjei mögött végezve magam mögé utasítottam 
több párt jelöltjét is. Mindezt úgy értem el, hogy a pártok jelöltjei sorra kerestek meg a szavazást megelő-
zően, hogy lépjek vissza a javukra, de kitartottam az elhatározásom mellett, hogy független indulóként 
képviselni akarom a kerületiek érdekeit. Most is hasonlóan gondolkodom.

Bár 68 éves vagyok, érzek magamban annyi erőt, hogy a közösség hasznára legyek. Amióta nyugdíjba 
vonultam, még több időm van, hogy környezetemre figyeljek, miközben számomra nem egzisztenciá-
lis kérdés a helyi politizálás. Nagyon büszke vagyok arra, hogy hét unokám van. Saját lányunk mellett 
1991-ben elhunyt testvérem gyermekeit is mi neveltük fel, így tökéletesen ismerem a középkorúak és a 
fiatalok gondolkodásmódját is. Hiszem, hogy tapasztalatommal nemcsak a rám szavazókat, hanem a 
teljes közösséget és az önkormányzatot is érdemben segíthetem.

Nem titkolom, hogy a kor egyik legnagyobb problémájának a generációk közötti összhang hiányát ér-
zem, éppen ezért az elképzeléseim középpontjában a családok állnak. Ha megválasztanak, intézkedéseim 
is ezt a gondolatot fogják tükrözni.

Nem vagyok szemfényvesztő, senkit nem vezetek félre, a kerületiek tudják, hogy közülük való vagyok, a 
hétköznapi problémáikat magam is ugyanúgy élem meg. Azt sem titkolom, hogy a jelenlegi önkormányzat 
sok intézkedését támogathatónak gondolom, mert szerintem nem mennek rosszul a dolgok. Nem teljes 
átalakítást akarok, hanem jobbítani szeretném a működést. Bár sok mindenben egyetértek a kerület veze-
tésével, egyetlen párt mellé sem tudnék odaállni valódi meggyőződéssel, viszont kifejezetten úgy érzem, 
hogy a jelenlegi ellenzéki pártok álszent és egymást sem tisztelő magatartása miatt megtorpanna a fejlődés.

A pártérdekeken alapuló folyamatos ellenkezés nem visz előre! A kerületi lakók érdekeit csak akkor lehet 
képviselni, ha mindenki, aki részt vesz a döntéshozatalban, konstruktívan áll a problémák megoldásához. Ez a 
gondolat vezetett akkor is, amikor úgy döntöttem, az idei önkormányzati választáson is megmérettetem ma-
gam. Úgy vélem, ha sikerrel veszem az akadályt, akkor képes leszek rá, hogy a kerületiek ügyes-bajos dolgaira 
koncentrálva jól és rendben végezzem a feladatom. A korom ne ijesszen el senkit, mert bizony még bőven 
bírom a tempót. Az elmúlt években is részt vettem a kerület életének alakítását befolyásoló tevékenységekben, 
hiszen többször is szavazóköri elnökként segítettem a korábbi választások lebonyolítását.

Szerencsére egészséges vagyok, így a korom nem hátrányt, hanem a sok évtizedes tapasztalattal a 
hátam mögött kifejezetten előnyt jelent a kerületért folytatott munkámban. Elég régóta élek itt ahhoz, 
hogy ismerjem a helyiek problémáit és gondolkodásmódját, ezért a rám szavazók bízhatnak benne, hogy 
valóban azt képviselem majd az önkormányzati vezetésben, amit ők elvárnak tőlem.

PolgármesterjelöltekVÁLASZTÁS

Szaniszló Sándor
polgármesterjelölt
(Momentum–DK–MSZP–PM–LMP)

A jelölt az itt közölt bemutatkozó anyagot saját maga írta.
Fiatalkorát Aradon töltötte, ötvenéves, egy tizenegy éves ikerpár édesapja. Közgazdász, angol felsőfo-
kú nyelvvizsgája van. 2010 előtt nyolc éven át a kerület alpolgármestere volt. Hivatali ideje alatt épült 
a Sportkastély és a pestszentimrei szakrendelő. Ebben az időszakban a lakótelepeken megvalósult a 
panelprogram, létrehozták a Városőrséget, felújították az összes játszóteret, megkezdődött az egész-
ségügyi intézmények korszerűsítése. Fővárosi képviselőként sokat tesz a tömegközlekedés helyzetének 
javításáért, jelentős szerepe volt a Cséry-telepi nagyüzemi talajmérgezés feltárásában. 

Elsőként kereste fel Karácsony Gergely főpolgármester-jelöltet, hogy a támogatását kérje a kerület szá-
mára legégetőbb problémák megoldásában. Budapest lehetséges főpolgármesterével a családi házak fölé 
irányított repülők által okozott zajártalmak csökkentéséről, az Üllői út és a Nagykőrösi út felújításának 
felvállalásáról tárgyalt. Karácsony ígéretet tett arra, ha október 13-án az ő vezetésével alakul meg a Fővá-
rosi Közgyűlés, az első teendők között lesz az útfelújításokhoz szükséges pénzügyi források biztosítása.

Szaniszló Sándor többször felkereste Tarlós Istvánt is, akivel azokat a fejlesztési igényeket tekin-
tette át, amelyek még ebben az évben esedékesek, mint például a Béke téri csomópont befejezése, 
a Cséry-telep kármentesítésének megkezdése. Fontos téma volt az is, hogy a 3-as metró felújítása 
alatt a kerületiek számára elfogadható színvonalon maradjon a tömegközlekedés. A polgármester-
jelölt azt kérte a főpolgármestertől, hogy a felújítás időszakában folyamatosan figyeljék az utasok 
igényeit, legyen kellő számú metrópótló busz, illetve vizsgálják meg, hogy vannak-e az eddigieken 
túl szóba jöhető alternatív közlekedési lehetőségek. 

Szaniszló Sándor szerint az egyik leglátványosabb eredmény az, hogy több mint 1400 fát ültettek el a ke-
rületi főútvonalak mentén, amelyek bekerülési és fenntartási költsége csaknem 110 millió forint. A Fővárosi 
Közgyűlésben sikerült központi témává tenni a Cséry-telep ügyét. Amennyiben megvalósul a terület re-
konstrukciója, ötven hektár kiválóan hasznosítható ipari és kereskedelmi terület szabadul fel, ami telek- és 
építményadót hozna a kerületnek, nem utolsósorban pedig munkahelyeket is biztosítana. Öt év várakozás 
után hamarosan megkezdődik a Béke tér közlekedési rendszerének felújítása, ahol a környezetrendezés ke-
retében az Üllői út két oldalán kerékpársávot alakítanak ki, 120 új parkolóhelyet létesítenek, fákat ültetnek, 
valamint fedett utasvárót építenek az 50-es villamos végállomására. A beruházással azért kellett hosszú éve-
ket várni, mert a közbeszerzési eljárásokban rendszeresen piaci árak alatti összegeket rögzítettek. Szaniszló 
Sándor szerint most sikerült kilobbizni, hogy ismerjék el a valós költségeket.

A XVIII. kerületben a Momentum, a Demokratikus Koalíció, az MSZP, a Párbeszéd, az LMP, a Jobbik, az MM 
és az egyik jelentős civil szervezet Szaniszló Sándor polgármesterjelölt vezetésével létrehozta a rendszerváltás óta 
eltelt időszak legszélesebb együttműködését. A pártok kidolgoztak egy „kerületi minimumprogramot”, amelynek 
célja a kerület felzárkóztatása a főváros legfejlettebb városrészeihez. Az ellenzéki pártok programjának legfőbb 
elemei között szerepel az idősek kiemelt támogatása, egy emelt szintű nyugdíjasotthon felépítése, CT vásárlása 
a szakrendelő számára, az orvos- és pedagógushiány megszüntetése. Az üzemeltetési feladatok között kiemelt 
szerepe lesz a csapadékvíz-elvezetési problémák megoldásának, az utak és járdák jó minőségben történő felújí-
tásának. A több évtizedes sportbarát hagyományok szellemében minden kerületi diák számára elérhető lesz egy 
magas szintű sportolási lehetőség. Szaniszló Sándor csapatának további vállalása a kertvárosban tapasztalható 
túlzott telekbeépítések visszaszorítása, az 50-es villamos és a régi buszok korszerű, alacsony padlós járművekre 
cserélése, valamint az erdőink határozott megvédése. Az egyesült ellenzék minden kerületi lakótársunk érdekeit 
képviselni fogja, ezért azok bizalmát is kéri, akik inkább kormánypárti érzelműek, de a kerület ügyeiben haszno-
sabbnak tartanának egy jóval határozottabb, keményen lobbizó városvezetést.
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5. választókörzet
Lakatostelep, Liptáktelep, Lónyaytelep, Rendessytelep

Kádár Tibor István
(Fidesz–KDNP)

Születésem óta a kerületben lakom. Ide jártam általános 
és középiskolába is – szeretem, ismerem a kerületünket. 
A képviselői hivatás egyik legszebb része az, hogy mara-
dandót alkothatunk, és részt vehetünk a jövő alakításában. 
Minden egyes fejlesztés értékesebbé teszi az ingatlanokat, 
és megkönnyíti az itt élők hétköznapjait. Az Önök problé-
mája az én problémám is, minden elért siker, fejlesztés, kö-
zös sikerünk. Az elmúlt – eredményekben gazdag – kilenc 
évben megismertük egymást, s mint eddig, a jövőben is az 
év minden napján számíthatnak rám.

Megvalósult a Zenevár Óvoda, a Cseperedő Óvoda, 
a Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola 
és Gimnázium teljes körű energetikai felújítása. Közel 12,5 
km járdát építettünk. Kiépítettük a csatornahálózatot. Több 
mint 1000 fát telepítettünk. Átfogóan fejlesztettük a Laka-
tos-lakótelep környezetét. Utat építettünk, a terület jelentős 
részén megoldottuk a csapadékvíz-elvezetési problémákat. 
Létrehoztuk a Brenner János-pihenőparkot. Cseréltük és 
bővítettük a térfigyelő kamerarendszert. Növeltük a par-
kolók számát a Lakatos-lakótelepen. 1,5 milliárd forintból 
városrehabilitációt végzünk a Fáy, a Liszt Ferenc, a Henger-
sor és a Kiss Ernő utcákban. Folyamatosan megújítottuk az 
önkormányzati bérlakásokat.

A célom az, hogy a választókörzet minden része egyen-
lő arányban fejlődjön. A kertvárosi jelleget nemcsak meg-
őrizzük, hanem erősítjük is!

Csökkenteni kell az átmenő forgalmat. A helyi épí-
tési szabályzatot módosítani kell, hogy ne lehessen la-
kóparkot építeni a kertvárosba. Ennek jegyében kiemelt 
feladataink:
–  a csapadékvíz-elvezetés kiépítése a veszélyeztetett ut-

cákban;
– a játszóterek fejlesztése;
– útfejlesztés és új parkolók kialakítása;
– a fásítási program folytatása. 
Hozzájárultam ahhoz, hogy a 2010 előtti állapotokhoz ké-
pest a körzeti fejlesztések száma megsokszorozódjon.  

Petrovai László
(Momentum–DK–MSZP–PM–LMP–Jobbik–MM)

53 éves építészmérnök, városgazdász szakmérnök, házas, 
két leánygyermek édesapja vagyok. Az egyetemi évek 
kivételével szinte egész életemben a kerületben éltem, je-
lenleg is itt lakom. Ide jártam általános iskolába (Kassa), 
majd gimnáziumba (Steinmetz) is, és itt kezdtem el kézi-
labdázni is a Budapesti Honvédban Fazekas Laci bácsi ke-
zei alatt. Játszottam az NB II-es Lőrinci Fonóban, s végül 
aktív sportpályafutásomat az NB I/B-ben, a PLER-előd 
Pestszentlőrinc színeiben fejeztem be. Saját tervezőiro-
dámban dolgozom, építészeti tervezéssel foglalkozom, 
közben oktatom a jövő szakembereit is.  2010 óta politi-
zálok aktívan, ellenzékiként, a zöldek színeiben.

Kilencedik éve vagyok a kerületi képviselő-testület és 
annak Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bi-
zottságának tagja. Értékalapon végzem képviselői mun-
kámat, igyekszem együttműködő és konstruktív lenni, 
de ez az utóbbi években már csak ellenzéki körben volt 
megvalósítható. Változásra van szükség. Olyan vezetőkre, 
olyan képviselőkre, akik a kerület érdekében félre tudják 
tenni ideológiai különbözőségeiket. 
A legfontosabb tennivalók:
–  a kertes, családi házas övezetek túl intenzív társasházas 

beépítésének visszaszorítása a kerületi építési szabályzat 
módosításával, 

–  forgalomcsillapított lakóutcák kialakítása, 
–  a betemetett vízelvezető árkok újbóli kialakítása, a csapa-

dékvíz-elvezető rendszer elemeinek bővítése, a meglevők 
jó karbantartása, 

–  gyermek WC-t, pelenkázót telepítünk a nagyobb játszó-
terekre, 

–  az egészségügyi ellátás színvonalának folyamatos emelé-
se, első lépésként a legkorszerűbb diagnosztikai berende-
zés, egy CT telepítése a szakrendelőbe.

Streck Róbert
(Agora Lokálpatrióta Egyesület)

6. választókörzet
Havanna-lakótelep

Veszprémi Norbert
(független)

1979 óta élek és dolgozom a Havanna-lakótelepen. A 
Kondor Béla Közösségi Ház munkatársaként folya-
matosan látom és érzem a lakótelepen élők problé-
máit, az itt lakók igényeit.

Úgy érzem, hogy hitelesen és teljes odaadással tu-
dom képviselni a körzetemben lakók érdekeit, külö-
nös tekintettel a fiatalok és a nyugdíjasok hasznos és 
értékes időtöltésének megoldására.

Kiss Róbert
(Fidesz–KDNP)

Házas vagyok, születésem óta élek a kerületben. Jelenleg 
egy szociális tagintézményt vezetek. A Havanna-lakóte-
lep közelségében nőttem fel, a mai napig ezer szál köt ide. 
2004 óta veszek részt a lakótelep közéletében – 2010-től 
négy éven át a körzet önkormányzati képviselője voltam. 
Az itt élőkkel közösen egy élhetőbb lakótelepet teremthe-
tünk. A Havanna nem lehet ellenzékben! 

A jelenlegi városvezetés prioritásként kezeli azt, hogy a 
Havanna-lakótelep közösségének lakóhelye élhető és sze-
rethető legyen. A városstratégiában a rehabilitáció kiemelt 
szerepet kap. Megújultak a közösségi terek és a gyermek-
orvosi rendelő, korszerűsödtek a játszóterek, fejlesztettük a 
térfigyelő kamerahálózatot. Az infrastrukturális fejleszté-
sek közül jelenleg a Havanna-hetivásár piackorszerűsítési 
programot emelem ki, az elmúlt évek legfontosabb ered-
ményének azonban a Havanna-posta létrehozását tartom. 

A Kondor Béla sétány északi és déli része között ma 
hatalmas a kontraszt: a következő években felzárkóztatjuk 
az elmaradottabb déli részt. A Havanna-hetivásár és a Kon-
dor Béla Közösségi Ház mögötti terület rendezése azt a célt 
szolgálja, hogy a lakótelepet bekapcsoljuk a kerület vérke-
ringésébe. Mindannyiunk közös érdeke, hogy gondozott 
zöldfelületek tagolják a lakótömböket, tehát a parkok ápo-
lása és fejlesztése kiemelt feladat. Folytatjuk a járdaépítési, 
-felújítási programot, és tovább javítjuk a közlekedési kap-
csolatokat. Nem magaslatról szólok, nem hamis szavakat 

használok, tettvággyal és jó szándékkal közelítek minden 
problémához. Ismerem a körzetet, ismerem az itt élő em-
bereket, sokakkal baráti kapcsolatot ápolok.  Tizenöt éve 
munkálkodom itt, s úgy érzem, hogy megértem az Önök 
képviseletére.

Kőrös Péter 
(Momentum–DK–MSZP–PM–LMP–Jobbik–MM)

41 éves közgazdász vagyok. Feleségemmel, kislányom-
mal és kisfiammal élünk. Kisgyermekkorom óta la-
kom a kerületben. Sok minden köt a lakótelephez. 
Édesapám itt tanított. 2006 óta vagyok önkormányzati 
képviselő. Ekkor választottak meg a Havanna-lakóte-
lep képviselőjének. A munkámat nagyon komolyan ve-
szem. 2006-10 között valósult meg szinte minden ma 
látható fejlesztés a Havanna-lakótelepen. Ekkor újultak 
meg a panelprogramban a házak, akkor újítottuk fel a 
Kondor Béla Közösségi Házat.

Az ellenzék frakcióvezetőjeként a képviselő-testület 
legaktívabb tagja vagyok. Keményen dolgozom a lakó-
telepen élőkért. Most az egyesült ellenzék hét pártjának 
közös jelöltjeként indulhatok a választásokon.

2010 óta a Havanna-lakótelep ellenzékben van. A 
fejlesztések leálltak, és a lakótelepen megállt a fejlő-
dés. A Kondor Béla sétány környéke balkáni képet fest. 
Megszűnt a lakótelepen működő városőrség, így elsza-
porodtak az éjszakai randalírozások. A lakótelep térfi-
gyelő kamerái érdemben nem működnek. A Kondor 
Béla Általános Iskola a megszüntetés határán áll. Nem 
jutott pénz a telep rendben tartására és fejlesztésére. A 
városvezetés a lakótelepet ellenségnek tekinti. A Baross 
utcánál lévő körforgalomnál található szelektív hulla-
dékgyűjtő szigetet annak ellenére sem számolta fel, hogy 
több száz lakó kérte azt aláírásával. Ennek véget fogunk 
vetni.

Az egyesült ellenzék jelöltjeként ígérem, hogy kor-
mányra kerülve ismét beindítjuk a lakótelepet.
– Felújítjuk a Kondor Béla sétányt.
– Újraszervezzük a parkolást a lakótelepen.
–   Mosdóval és pelenkázóval felszerelt higiénikus gyermek 

WC-t telepítünk a játszóterekre.
–    Közvetlen uniós forrásokért fogunk lobbizni a pa-

nelprogram újraindításáért.
–    Újraszervezzük a 24 órás szolgálatot ellátó város-

őrséget.

Nében Mónika Magdolna 
(Agora Lokálpatrióta Egyesület)

7. választókörzet
Havanna-lakótelep

Dabasi Ottóné
(Momentum–DK–MSZP–PM–LMP–Jobbik–MM)

Két gyermek édesanyja és négy unoka boldog nagymamá-
ja vagyok. Közép- és felsőfokú kereskedelmi végzettséggel 
rendelkezem. A kereskedelemben 43 évet dolgoztam külön-
böző vezetői beosztásokban. 1982 óta lakom családommal a 
Havanna-lakótelepen, ide jártak gyermekeim iskolába, vala-
mint unokáim bölcsődébe, óvodába, iskolába. Férjem im-
már kilenc éve lakásszövetkezeti elnök a lakótelepen. Nyitott, 
érdeklődő, segítőkész vagyok, mert szeretem az embereket.

Nőként sokkal inkább vagyok megértő, toleráns, fo-
gékony a szociális, társadalmi, családi problémák iránt. 
Politikusként ezeket szeretném felvállalni, képviselni. A 
társadalom alapja a család, ezért a legfontosabb a csalá-
dosok helyzetének, életfeltételeinek folyamatos javítása, 
segítése, figyelemmel kísérése. A társadalom legkiszolgál-
tatottabb rétege a nyugdíjasok, ezért kiemelt figyelmet és 
fokozott támogatást érdemelnek. A Havanna-lakótelepen 
változatlanul fontos feladat a közlekedés korszerűsítése, az 
oktatás, az egészségügy színvonalának javítása.
Képviselőként ezek számomra a legfontosabbak:
–  a többség érdekeinek képviselete, amely kiterjed az élet va-

lamennyi területére, a felmerülő problémák megoldására;
–  a kerületi bérlakásprogram felülvizsgálata, elosztásának 

igazságossága, lakások folyamatos szinten tartása, állaguk 
megóvása; 

–  a panelprogram további folytatása, kedvező támogatási 
rendszerrel; 

–  a kerületi költségvetésnél minden évben fontosnak tartom 
elérni, hogy jusson minden évben anyagi forrás a Havan-
nán élők problémáinak, gondjainak megoldására; 

–  még élhetőbb városrész megteremtése, ahova jó hazajönni, 
de jó élni is, mert pezsgő kulturális és sportélet jellemzi.

Salánkiné Fekete Gabriella 
(Agora Lokálpatrióta Egyesület)

Havasi Zoltán
(Fidesz-KDNP)

31 éves házasember vagyok. Itt nőttem fel a XVIII. kerü-
letben. A 2014-es önkormányzati választásokon kaptam 
lehetőséget arra, hogy képviselőként dolgozhassak a Ha-
vanna-lakótelep fejlődéséért. Öt évvel ezelőtt célul tűztük 
ki játszótereink, sportolásra alkalmas területeink felújítását, 
iskoláink, óvodáink fejlesztését. Az Önök segítségével, ötle-
teivel, javaslataival sikerült megvalósítanunk a célokat. 

Megszépült, és műfüves sportpályával gazdagodott a 
Robogó Óvoda és a Pitypang Óvoda. Megújult a Csont-
váry utca 50-nél lévő sportpálya. Megújult a lakótelep térfi-
gyelő kamerahálózata. A Havanna utca 56–62. előtt felújí-
tottuk a járdát. Megszépült a Csontváry utca 48-nál, illetve 
az 53–65. előtt lévő játszótér, ahogy a Havanna utca 56–62. 
mögötti játszótér is. Megújult a Csontváry Kosztka Tivadar 
Általános Iskola. Sikeres volt a fásítási program. Korszerű-
södött a Somogyi László Szociális Szolgálat. Felújítottuk a 
lakótelep kutyafuttatóit. Felújítottuk a gyermekorvosi és a 
felnőttorvosi rendelő tetőszerkezetét. Új burkolatot kapott 
az orvosi rendelők körüli terület. Megszépült a Csibész 
Család- és Gyermekjóléti Központ.  Új játszóteret adtunk 
át a Kondor Béla sétány végén. Megnyílt a Havanna-posta. 
Elkezdődött a Havanna-piac átfogó korszerűsítése. Célunk 
a Havanna utca 65–75. mentén lévő terület felújítása. A ter-
vek elkészültek: korszerű játszóteret, sportpályákat építünk. 

Sikerült rendbe tenni a körzet játszótereinek nagy 
részét, s a körzet valamennyi játszóterét meg akarjuk 
újítani. Folytatjuk az orvosi rendelők felújítását. Bizton-
ságosabbá tesszük a Barta Lajos és a Kinizsi utca keresz-
teződését. Dolgozunk egy buszjárat indításáért, amelyik 
a 194M-hez hasonlóan segíti a lakók bejutását a városba. 
Tovább javítjuk a közbiztonságot. Különböző korosztá-
lyokat megszólító rendezvényeket szervezünk. Önökkel 
együtt elindítottuk a lakótelepet a fejlődés útján. Hatéko-
nyan érvényesítem a településrész érdekeit.

2. választókörzet 
Lakatostelep, Lónyaytelep

Hensch Norbert 
(Agora Lokálpatrióta Egyesület)

Ricsóka-Müller Gyöngyi
(Fidesz–KDNP)

Férjemmel és a fiaimmal élek a XVIII. kerületben, a 
mindennapjaimat a Lakatostelepen és a Lónyaytelepen 
töltöm. A gyermekeim itt jártak bölcsődébe, óvodába, 
iskolába, sportolni. Itt látogatjuk édesanyámat, itt dol-
gozom, a telep minden fűszálát és fáját, lakóinak nagy 
részét ismerem és szeretem. Lokálpatrióta vagyok, aki 
rendszeresen részt vesz a helyi rendezvényeken. Kilenc 
éve dolgozom a XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-nél, je-
lenleg kommunikációs vezetőként és osztályvezető-
ként, ami óriási előnyt jelent a körzetben felmerülő 
problémák mielőbbi és hatékony megoldásában. Leg-
alább annyira tartom magam lakatostelepinek, mint 
kertvárosinak: a lakótelepet és a családi házas övezetet 
egyaránt ismerem és szeretem.

Teljesen megújult, és nívódíjat kapott a Kossuth tér. 
Létrehoztuk a Brenner János-pihenőparkot. Felújítottuk 
a Szivárvány Óvoda, a Csibekas Bölcsőde és a Dohnányi 
Ernő Zeneiskola épületét. Felújításra került a Sztehlo Gá-
bor Evangélikus Gimnázium. Fitneszparkot telepítettünk 
a Görögdombon. Kialakítottuk az Életfa Szociális Szol-
gálat Lakatos úti telephelyét. Korszerűsítettük az Eötvös 
Loránd Általános Iskola udvarát. Megszületett az Ago-
ra-kertelő, a közösségi kertünk. Felújítottuk a görögdom-
bi kutyafuttatót. Az egykori piac helyén KRESZ-park 
épült. Népszerű közösségépítő programokat szerveztünk 
a Piac téren, a Görögdombon, a Brenner János-parkban.

A terveim között szerepel a járdafelújítási prog-
ram folytatása, a játszóterek felújítása, a kutyafuttatók 
fejlesztése, a Brenner-parkban futókör létesítése, a 
Lakatos út és a Nefelejcs utca sarkán található játszó-
tér korszerűsítése, az Eötvös Loránd Általános Iskola 
udvari fejlesztése. A parkolási problémák megoldása. 
Még több és még gondozottabb zöldfelület kialakítá-
sa. A térfigyelő kamerarendszer bővítése. A szociális, 
az egészségügyi, az oktatási intézmények infrastruk-
turális fejlesztése. Még több pad, szemetes, kutyaürü-
lék-tartó kihelyezése a forgalmas gyalogutak mentén. 

Az a célom, hogy képviselőként hathatósan közve-
títsek a közösségünk és az önkormányzat között. 

Láng István
(Momentum–DK–MSZP–PM–LMP–Jobbik–MM)

Láng István vagyok, nyugalmazott határőr ezredes. 
A határőrségnél dolgoztam vezető beosztásban a Fe-
rihegyi Nemzetközi Repülőtéren. Jelenleg is aktívan 
dolgozom, 24/48 órás rendszerben biztonsági őrként 
a Lakatos-lakótelepen. A párom szintén nyugdíjas, 
ő az egészségügyben dolgozott. Az egész családom 

itt él Pestszentlőrincen. A munkám során mindig is 
emberekkel és családokkal foglalkoztam. Mindig érzé-
keny voltam az embereket érintő problémákra. Harcos 
típus vagyok, akit nem lehet könnyen lerázni! Átérzem 
a nyugdíjasok jelenlegi problémáit, hiszen engem is 
érintenek! Azt is tudom, hogy egyedül a jelenlegi hely-
zetben problémákat megoldani nagyon nehéz. Ezért 
vagyok különösen szerencsés, hogy egy olyan szövetség 
tagjaként szállhatok síkra a Lakatos-lakótelepen, a Ren-
dessytelepen és a Lónyaytelepen élő családok képvisele-
téért, amelynek hét párt és egy civil szervezet az alapja.  
Közösen kialakított programunk erős hátországot jelent 
abban a küzdelemben, amelynek végén reményeim sze-
rint egy élhetőbb, otthonosabb, odafigyelő és támogató 
XVIII. kerület áll. Ezek figyelembevételével szívesen tá-
maszkodnék a körzetemben lakók segítségére is, hiszen 
egységben az erő!

– Elengedhetetlen, hogy komolyan odafigyeljünk a ke-
rületi egészségügyi ellátás színvonalának javítására. Ezért 
első és legfontosabb feladatunk a várólisták csökkentése, 
egy korszerű CT-berendezés telepítése az SZTK-ba. 
–  A Gyöngyvirág utcai csapadékvíz elvezetésének ár-

kot építünk és/vagy szikkasztókutakat. 
–  Az óvodák, iskolák, játszóterek parkok továbbfej-

lesztése. 
–   A Lakatos utca végén a felüljáró, lift problémájának 

megoldása. 
–   Az ipartelepi részen a kamionok forgalmának sza-

bályozása. 
–   A biztonságosabb, élhetőbb választókörzet tovább-

fejlesztése.
–    A Széchenyi István utca útburkolatának megújítása.
– A vasútállomásnál parkoló építése.

3. választókörzet
Miklóstelep, Lónyaytelep, Szemeretelep

Szarvas Attila Sándor
(Fidesz–KDNP)

A választókörzet Fidesz–KDNP-s önkormányzati 
képviselője, 2014 óta a kerület alpolgármestere va-
gyok. Huszonöt éve költöztem a kerületbe, és azóta 
is itt élek. Itt neveljük tíz gyönyörű gyermekünket 
a feleségemmel. A családom és a politikai pályafu-
tásom mellett fontos szerepet tölt be az életemben 
a pedagógusi hivatásom is: jelenleg a Szent Lőrinc 
Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese va-
gyok. A kereszténység fiatal felnőttként vált fontos-
sá számomra, és azóta is igyekszem gyermekeimet, 
diákjaimat ebben a lelkületben nevelni. Fontosak 
számomra az itt lakók. Fontos, hogy mindennap 
elérhető legyek, megkereshessenek a gondjaikkal, 
problémáikkal. Értem, amiről beszélnek, mert is-
merem a körzetem minden szegletét. 

Megvalósult a körzet teljes csatornázottsága. Folya-
matosak a járdaépítési és -felújítási programok: az elmúlt 
kilenc évben közel 11 km járda épült a körzetben. Megú-
jult a Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum. Megvalósult 
a Karinthy Frigyes Gimnázium teljes energetikai korsze-
rűsítése. Elkezdtük a Gulner Gyula Általános Iskola fel-
újítását. Megújítottuk a Czuczor Gergely utcát. Vadonatúj 
burkolatot kapott a Ráday Gedeon és a Nefelejcs utca. 
Akadálymentesítettük a lőrinci piacot. Pihenőparkká ala-
kítottuk a lőrinci piac előtti területet, és parkolóhelyeket 
alakítottunk ki a piac Balassa utcai oldalán. Felújítottuk 
a Gerely utcai sportkomplexumot. Teljesen megújult, és 
nívódíjat kapott a Kossuth tér. Felújítottuk a Zsebők Zol-
tán Szakrendelőt. Megépült a Thököly utcai játszótér és 
sportpark. Felújítottuk a Pöstyén téri játszóteret. Korsze-
rűsítettük a Kosztolányi utcai Kerekerdő Óvoda Zöldike 
Tagóvo dáját. Felújítottuk a Napraforgó Szociális Szolgálat 
Gárdony utcai központját. 

Szeretném, ha számos további cél megvalósulna. 
A Lőrinci Sportcsarnok bővítése, átalakítása és új-
jáépítése, amely folyamatban van. A Gulner Gyula 
Általános Iskola további bővítése, korszerűsítése. A 
Ráday utca melletti bódésor elbontása, a járda-, il-
letve útfelújítások folytatása. A Szakály utca temető 
melletti területének rendezése. A Vág és a Szakály 
utca földútszakaszának aszfaltozása.

Családbarát kerületet, körzetet szeretnék, hogy 
még jobb legyen itt családosként élni.

Kassai Dániel
(Momentum–DK–MSZP–PM–LMP–Jobbik–MM)

36 éves vagyok, nős, egy gyönyörű lánygyermek 
édesapja, és kerületi lakos. Jelenleg is helyi önkor-
mányzati képviselő. Két főiskola, sokéves önkor-
mányzati és országos közszférában eltöltött mun-
katapasztalat áll mögöttem, és mindezt szeretném 
hasznosítani a XVIII. kerületben élők érdekében és 
felhatalmazásával.

Ismerem a kerületet, ismerem a kerületiek gond-
jait, és szívesen segítek orvosolni a problémáikat. 
Szeretem a kertvárost, jó itt élni, és az a célom, hogy 
mindenki mindennap nyugodt légkörbe, rendezett 
körülmények közé és örömmel térjen ide haza. Eh-
hez kevesebb zajra, erősebb közbiztonságra, zöldebb 
és tisztább környezetre van szükségünk. Ebben tudok 
segíteni, ugyanis megalkottunk egy olyan kerületi 
zöld programot, amely mindezeket a problémákat 
kezeli. Ezt a programot akkor tudom véghez vinni, 
ha a kerületi választópolgárok megtisztelnek bizal-
mukkal és szavazatukkal az önkormányzati választá-
sokon. Oktatási és szociális ügyekkel is foglalkozom. 
Szívesen segítek az embereknek, többször népsza-
vazást kezdeményeztem a diákok óraszámának, ter-
heinek csökkentéséért, de a Kevesebb stadiont, több 
pénzt az egészségügybe projekt is hozzám köthető.
Amire mindenekfelett szükség van:
–  a csapadékvíz-elvezetés kérdésének megoldására 
–  az SZTK-ban új orvosokra, a várakozási idő csök-

kentésére, a diagnosztikai berendezések fejlesztésé-
re, új, korszerű CT-re

–  járdafelújításra 
–  a parkolási gondok felszámolására 
–  családi, közösségépítő eseményekre.

Vágvölgyi Erika Zsuzsanna 
(Agora Lokálpatrióta Egyesület)

4. választókörzet
Szemeretelep, Ganztelep

Láng László
(Agora Lokálpatrióta Egyesület)

Nagy Balázs István
(Momentum–DK–MSZP–PM–LMP–Jobbik–MM)
Születésem óta Budapesten, a körzetünkben élek. Óvo-
dás éveimet a Barcika téri óvodában töltöttem. Általá-
nos iskolai tanulmányaimat a Kassa Utcai Általános 
Iskolában végeztem. Érettségit szintén a kerület egyik 
középiskolájában szereztem, közgazdász diplomámat 
pedig a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és 
Számviteli Karán. Jelenleg Budapesten közgazdászként 
dolgozom. A Szemeretelepet és a kertvárost jól isme-
rem, szinte együtt nőttem fel ezzel a városrésszel, így 
tudom, hogy milyen fejlődésen ment keresztül, hogy 
vált közkedvelt kertvárosi otthonunkká. 

Rengeteg ismerősöm, gyermekkori barátom él 
itt, a körzet lakói közül több száz emberhez fűz 
személyes kapcsolat. Nagyrészt az ő biztatásuk és 
támogatásuk miatt, az ő felkérésüknek eleget téve 
döntöttem úgy, hogy képviselőnek jelöltetem ma-
gam itt, a lakóhelyemen. A közösség érdekében 
végzett munka nem ismeretlen számomra. Azért 
szeretnék dolgozni, hogy a kerület egyik legszebb 
körzetében élhessünk, megőrizzük nyugodt, békés 
kertvárosi jellegét, miközben folyamatosan épül, 
szépül és gyarapodik. Bízom abban, hogy a kisebb 
közösségeknek szervezett programok nagyobb te-
ret, lehetőséget biztosítanak arra, hogy elmond-
hassuk egymásnak, min szeretnénk változtatni 
lakókörnyezetünkben. 

Azért kérem a bizalmukat, hogy megőrizzük a 
kertvárosi jelleget – képviselőként mindent elkövetek 
annak érdekében, hogy a kertváros valódi családihá-
zas övezet maradjon. 
–   Fontosnak tartom folytatni az utak és járdák fel-

újítását. 
–   A szemeretelepi vasútállomásnál lévő parkolót 

bővíteni kell. Fontos a kulturált biciklitároló ki-
alakítása mind a Szemeretelepen, mind a Ferihegy 
vasútállomáson.

–   El kell kezdeni a Nagybánya utca csapadékvíz-elve-
zetési problémájának megoldását.

–   Erősítjük a polgárőrséget és a rendőri jelenlétet, 
hogy az utóbbi időben aggasztóan megnövekedett 
bűncselekmények számát visszaszorítsuk.

Weidel Walter
(Fidesz–KDNP)

Harmadik generációs lőrinciként 1979-ben születtem. 
Házas vagyok, egy kislány apukája. A kerületben jártam 
iskolába, itt volt az első cserkészcsapatom, itt van az egy-
házközségem. Húsz éve megalapítottam a kerületi Fideli-
tast, amit több mint tíz évig vezettem. A Szent István Egye-
temen szereztem diplomát. Doktori disszertációmat most 
írom, másoddiplomámat a városmarketing és városfej-
lesztés témakörében jövőre szerzem meg. Hivatásom a vá-
ros- és vidékfejlesztés: tanácsadással és projektmenedzse-
léssel segítem az önkormányzatokat, a civil szervezeteket 
és a magánszemélyeket. A tapasztalataimmal nemcsak a 
Szemere- és a Ganztelepnek tudok hathatós szakmai se-
gítséget nyújtani, hanem az egész kerületnek.

Végrehajtottuk a Kassa Utcai Általános Iskola épü-
letenergetikai fejlesztését, belső felújítását, a tornacsar-
nok korszerűsítését. Megvalósult a Nyitnikék Óvoda 
épületener getikai fejlesztése. Felújítottuk, bővítettük a 
Csiga-biga Bölcsőde épületét. Rendeztük a Tátrafüred 
tér környezetét. Folyamatosan megújítjuk a Vilmos End-
re Sportcentrumot. Műfüves játéktereket alakítottunk ki 
az Ovi-Foci program keretében. A körzetben több mint 
EGYMILLIÁRD forint értékben történt fejlesztés. 

Kiemelten fontosnak tartom a zaj, a por és a közleke-
dés, leginkább a repülőtér által okozott ártalmak célzott 
kezelését. A zöldfelületek védelmét, fejlesztését, gyara-
pítását, az építkezések felügyeletét. Kiemelten fontos a 
szemeretelepi vasútállomás fejlesztése, térfigyelő kame-
rával felszerelt P+R parkoló és biciklitároló létesítése, 
a fedett váró bővítése, kulturált mosdók kialakítása, a 
gyalogos felüljáró liftjeinek újranyitása. A buszmegálló 
környezetének rendbetétele, az útfelújítás, a járdaépítés 
szorgalmazása. A csapadékvíz-elvezetés megoldása nem 
halogatható. A problémát csak a főváros bevonásával, 
komplex vízelvezető rendszer kiépítésével oldhatjuk 
meg. Huszonkét éve vállalok szerepet civil mozgalmak-
ban, egyesületekben. Közösségi emberként valódi, egy-
másra figyelő lakóközösség megteremtéséért dolgozom. 
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11. választókörzet
Ganztelep, Ganzkertváros, Szent Imre-kertváros, 
Alacskai úti lakótelep, Almáskert

Dorozsmai Mariann 
(Agora Lokálpatrióta Egyesület)

Banga Zoltán
(Momentum–DK–MSZP–PM–LMP–Jobbik–MM)

54 éves közgazdász vagyok. 15 éve költöztünk a 
XVIII. kerület kertvárosi részébe, s azóta itt lakunk 
feleségemmel és két gimnazista gyerekünkkel. 

A Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügyi szakán 
szereztem diplomát, majd ezt követően több vállalat gaz-
dasági igazgatójaként dolgoztam, köztük 4 évig Lengyelor-
szágban. Jelenleg adótanácsadással és könyveléssel foglal-
kozó saját vállalkozásomat vezetem. 2015 óta dolgozom a 
kerület Oktatási, Közművelődési, Sport- és Ifjúsági Bizott-
ságának tagjaként. A XVIII. kerület ezen része olyan, mint-
ha nem lenne gazdája! A problémákat hiába mondjuk évek 
óta, érdemi változást nem látunk a kertvárosban.
–  Legyen valóban családbarát a lakókörnyezetünk: fel 

kell újítani és fejleszteni az óvodát és a bölcsődét, s a 
férőhelyek bővítésére is szükség van. Rendbe kell ten-
ni a játszótereket és a közparkokat.

–  A csapadékvíz-elvezetés évtizedes probléma: a vízel-
vezető árkok nemcsak igénytelenül néznek ki, de már 
a feladatukat sem tudják ellátni, hiszen az alapvető 
karbantartásuk hiányzik. 

–  Meg kell őrizni a kertvárosias hangulatát az utcá-
inknak: a túlépítéseknek, telekosztásoknak gátat kell 
vetni. 

–  A kerületi utak állapota tragikus: meg kell kezdeni 
az útfelújításokat a korábban aszfaltozott utcákban.  
Az Üllői út felújítását követelni kell a Fővárosi Ön-
kormányzattól! A mellékutcákban csillapítani kell a 
forgalmat, de gépjárműbarát módon. Biztonságosab-
bá kell tenni a gyalogátkelőhelyeket, fel kell újítani a 
zebrák felfestését.

–  A közösségi közlekedést sokat lehetne javítani forga-
lomszervezéssel, a járatok jobb szervezésével.

–   A repülőtéri zaj csökkentése érdekében a kerület ke-
zében lévő szabályozóeszközöket használni kell, első 
lépésként zajgátló övezeteket kell kialakítani a repülő-
tér környezetében.

–   Közösségi digitális teret kell kiépíteni: ingyenes és jó mi-
nőségű wifihálózat kell a forgalmas csomópontoknál. 

–   Közbiztonsági állapotok javítása: támogatjuk egy 
kertvárosi polgárőrség létrehozását és a térfigyelő ka-
merák fejlesztését.

Dámsa József
(Fidesz–KDNP)

56 éves kétdiplomás szervizmérnök, háromgyer-
mekes családapa, 26 éve házas vagyok. A kerület-
ben születtem, és azóta is itt élek. A gyermekeim 

egyetemeken, illetve gimnáziumban tanulnak, a 
feleségem dolgozik. A negyedik önkormányzati 
ciklusban képviselem a kerületi lakosokat. Az a cé-
lom, hogy az általam képviselt területek a legélhe-
tőbb részei legyenek a kerületünknek. Napi szinten, 
éjjel-nappal tartom a kapcsolatot a lakótársaimmal, 
hogy a javaslataikat, az észrevételeiket minél hama-
rabb megismerjem, és a szükséges intézkedéseket a 
lehető leggyorsabban megtehessem. 

A körzetben teljes lett a csatornázottság. Felújítot-
tuk a Béke teret, a Béke téri orvosi rendelőt. Megújí-
tottuk Ganztelep útfelületeit. Felújítottuk, bővítettük 
a Kandó Téri Általános Iskolát, megoldottuk a par-
kolási, átkelési gondokat. Kamerarendszert telepí-
tettünk az Alacskai úti lakótelepen. Enyhítettük a 
csapadékelvezetési problémákat a Halomi út mentén, 
az Alacskán, a Kétújfalu utcában. Felújítottuk a Ru-
dawszky téri, korszerűsítettük az Alacskai-lakótelepi 
játszóteret. Felújítottuk, bővítettük a Bambi Bölcső-
dét. Fejlesztettük az Alacskai utat. Elértük a forgalom 
lassítását Ganztelepen. Biztonságosabbá tettük a gya-
logátkelőhelyet az Üllői úton a Kupeczky János és a 
Dávid Ferenc utcánál. Fejlesztettük a Hétvezér téri 
sportpályát, amelyet tovább szépítünk. 

Játszótér létesítését és fejlesztését tervezzük a Herrich 
Károly téren, fitneszpark építését és a játszótér fejlesz-
tését a Kandó téren. Kutyafuttatót szeretnénk a Barcika 
térnél, a ligetben.

Fontos a vízelvezetés további javítása a körzet 
egész területén. Buszjárat létesítése az Alacskai úton. 
A térfigyelőkamera-program folytatása Ganzkertvá-
rosban és Ganztelepen. A zöldfelület megújítása és 
fejlesztése az Alacskai úti lakótelepen. A gyalogos és a 
gépjármű-forgalom szétválasztása az Alacskán. A föl-
dutak aszfaltozása folyamatban van.

A lakossággal kialakított szoros kapcsolatnak kö-
szönhetően hatékonyan érvényesítem a településrész 
érdekeit, és szeretném, ha a 2010 óta tapasztalt dina-
mikus fejlődés folytatódna. 

12. választókörzet
Alacskai úti lakótelep, Erdőskert, Újpéteritelep

Luka István
(független)

A kerületi lakók érdekeinek kiszolgálásával a kor-
mánypárti, illetve az ellenzéki erők mellett egy 
harmadik lehetőséget szeretnék megmutatni. 

Természetesnek tartom, hogy ha elegendő támo-
gatást kaptam az ajánlások során ahhoz, hogy polgár-
mesterjelölt lehessek, akkor közvetlen lakókörnyeze-
temben is megméretem magam. Nem az öncélúság 
vagy az unalom vezetett erre az útra, hanem annak 
felismerése, hogy sokkal többet is tehetek környeze-
tem fejlődése érdekében.

Lassan 50 éve lakom a kerületben, és 1984 óta 
önálló vállalkozóként itt is tevékenykedem. Nyugdíj-
ba vonulásomig feleségemmel együtt vezettünk egy 
üzletet, amelyen keresztül rengetegen ismertek meg. 
Az ő biztatásukra vállalkoztam erre a kihívásra, ami 
nem ismeretlen számomra, hiszen 2006-ban ugyan-
csak függetlenként szálltam versenybe, és csupán az 
akkori két nagy párt jelöltje tudott megelőzni. 

Nagyon fontosnak érzem, hogy még több játszó-
tér épüljön, különösen a Kapocs iskolánál lenne erre 
szükség, ahol a kisebb gyerekeknek nincs módjuk a 
szabadidő kulturált eltöltésére. A Kapocs utcai er-
dőben megkezdett parkfejlesztést tovább kell ösztö-
nözni annak érdekében, hogy a különböző generá-
ciók egymás mellett, ám mégis közösen felhőtlenül 
tudjanak kikapcsolódni. A megfelelően, átgondoltan 
tervezett parkok, közösségi helyek összekötő kapocs-
ként erősítik az itt élőket.

Az elmúlt évtizedben robbanásszerű változáson 
ment át Pestszentimrének ez a körzete is. Ennek 
számos előnyét látjuk, de azt is, hogy a közösség ösz-
szefogása gyakran akadozik. Valamennyiünk élete 
könnyebbé és nyugodtabbá válhatna, ha ezt az ösz-
szefogást a mindennapokban is érezhetnénk. Ezt 
kívánom képviselni, és ehhez kérem a választók se-
gítségét.

Csabafi Róbert
(Fidesz–KDNP)

A kerületben születtem, itt nőttem fel, itt jár-
tam általános iskolába és gimnáziumba. Több 
mint húsz éve élek Pestszentimrén a feleségem-
mel és három gyermekemmel. Önkormányzati 
képviselőként igyekeztem szebbé, élhetőbbé 
tenni a kerületünket. A legutóbbi választás so-
rán is ennek megfelelően fogalmaztam meg a 
terveimet, az ígéreteimet, és ma már elmond-
ható: sikerült betartani az ígéreteket. A min-
dennapi képviselői munkám során felmerülő 
közösségi és egyedi problémák megoldásában 
legjobb tudásom szerint segítettem. Köszö-
nöm, hogy sokszor és sokan kerestek!

Befejeződött a csatornázás és a hozzá kapcsolódó 
útfelújítások. Folyamatosan fejlesztettük a körzetben 
található intézményeket, a Kapocs Utcai Általános Is-
kolát és a Kastélydombi Általános Iskolát, a Gyöngy-
szem Óvodát és a Bababirodalom Bölcsődét; meg-
történt az épületek tető- és homlokzatszigetelése, az 
ablakok cseréje, a tanterem, a foglalkoztató, a torna-
szoba bővítése. Lehetővé vált a lakóépületek és a tár-
sasházak napelem-telepítésének támogatása pályázat 
útján. Folytatódott a Kapocs utcai erdő fejlesztése, 
tanösvény, erdei játszótér, közösségi terek létesültek. 
Befejeződött a térfigyelő kamerarendszer telepítése 
az Alacskán. Folytatódott a járdaépítési, -felújítási 
program. Parkoló épült az Alacskai-lakótelepen és, 
elkezdődött a központi park építése. Megújult a Ben-
jámin utcai buszvégállomás. 

Fontos folytatni a csapadékvíz elvezetésének, 
szikkasztásának megoldását, a járdák felújítását. 
Kiemelt célom, hogy megvalósuljon az új gyermek-
orvosi rendelő, a környezetbarát beruházások tá-
mogatása, és hogy a lakótelepi közösségek mellett a 
kertvárosban élők is segítséget kapjanak a céljaik el-
éréséhez. A közpark építésének folytatása az Alacs-
kán, a Kapocs utcai erdő további fejlesztése.

Az építési szabályok, előírások módosítása an-
nak érdekében, hogy a kertvárosi környezetben 
ne növekedjen a zsúfoltság.

Önök között élek, ismerem és megélem a prob-
lémáinkat, továbbra is keressenek bizalommal, 
mert hatékonyan érvényesítem a településrész 
érdekeit.

Károlyi Pálné 
(Agora Lokálpatrióta Egyesület)

Ferencz István
(Momentum–DK–MSZP–PM–LMP–Jobbik–MM)

57 éves vagyok, Pestszentimrén, az Újpéteritelepen élek. 
Korábban pedagógusként és közművelődési intézményve-
zetőként dolgoztam. A szakterületemnek megfelelően még 
egy magániskola alapításában, működtetésében, valamint 
az oktatási feladatok végrehajtásában vettem részt. Az in-

tézmény a XVIII. kerületben működik, a képzés sikeres 
elvégzése után diákjainknak OKJ-s végzettséget és bizo-
nyítványt adunk. 
2006–10 között képviselőként és alpolgármesterként te-
vékenykedtem a XVIII. kerületben. 2002-ben lettem ön-
kormányzati képviselő, a Pénzügyi Bizottság munkájában 
vettem részt. Már korábban, 1998-tól a Pénzügyi, Költség-
vetési és Közbeszerzési Bizottságnak voltam a tagja.
Szeretnék olyan képviselője lenni a választókörzet lakói-
nak, akit bármikor elérhetnek a választók. Sok olyan prob-
lémát szeretnék megoldani, melyekkel jelenleg senki nem 
foglalkozik. 
–  Mindannyian tudjuk, hogy a csapadékvíz elvezetése 

mekkora gondot jelent nemcsak Pestszentimrén, de az 
egész kerületben is. Ennek enyhítése nem halogatható 
tovább.

–  A kertvárosi részeken egyre elviselhetetlenebb a forga-
lom. Megoldást kell találni arra, hogy a forgalom átszer-
vezésével visszakényszerítsük a főutakra az autókat a 
mellékutcákból. 

–  Az Alacskán egyre nagyobb problémát okoz a parkolóhe-
lyek hiánya. Átgondolt parkolóépítésekkel enyhíteni kell 
ezen a helyzeten.

–  Nem tűrhető tovább, hogy a csendes kertvárosi részeken 
egyre-másra nőnek ki a földből a többlakásos társashá-
zak. Október után az egyik első dolgunk lesz az építési 
szabályozás szigorítása. A kertváros maradjon kertváros. 

–  Régóta kihasználatan, gondozatlan és gazdátlan az Alacs-
ka közepén lévő üres terület. Ennek parkosításával, új, 
közösségi funkciók kialakításával élhetőbbé, rendezet-
tebbé fogjuk tenni a lakótelepet.

13. választókörzet
Újpéteritelep

Benkő Attila István 
(Agora Lokálpatrióta Egyesület)

Bauer Ferenc
(Fidesz–KDNP)

68 éves vagyok, huszonhat éve Pestszentimrén, a válasz-
tókörzetemben lakom. Feleségem fejlődésneurológus; 
két felnőtt gyermekünk és négy unokánk van. 2006 óta 
képviselem a választókörzet és Pestszentimre érdekeit. 
2010-től az önkormányzat oktatási és sportbizottságá-
nak alelnökeként, 2014 óta a Pestszentimrei Városrészi 
Önkormányzat elnökeként nemcsak a választókörzetem 
gondjaival és fejlődésével foglalkozom, hanem Pestszent-
imre egészének a fejlődését is segítem. Nyolc éve alakult 
meg kezdeményezésemre Pestszentimrén a Vasvári Pál 
Polgári Egyesület, amely erős közösségként sokat tesz a 
közösség fejlődéséért. 

Befejeződött a csatornázás és a hozzá kapcsolódó 
útfelújítások. Megújult a pestszentimrei városközpont. 
Sikeresen zajlik a járdaépítési és -felújítási program. 
Építettünk, felújítottunk 10 km hosszú szikkasztóár-
kot. Kihelyezett ügyfélfogadás Pestszentimrén szociális 
ügyekben. Megnyílt a termelői piac. Megújultak a köz-
területek, a játszóterek, a parkok. Új aszfaltburkolatot 
kapott az Ady Endre utca a Vezér utca és a Törvény 
utca közötti szakaszon. A PIK-be költözött a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár pestszentimrei fiókja. Fitnesz-
eszközökkel bővült a Hősök téri játszótér. Új játszótér 
épült a Tímea téren. Sportfejlesztések történtek az Ady 
Endre Általános Iskolában. Új tornaszobával bővült a 
Zöld Liget Óvoda, és udvara is megszépült. | Megújult 
a Vackor Óvoda Kölyökmackó és a Gyöngyszem Óvo-
da Tarka-Barka tagóvodája. Részleges felújítások a Póth 
Irén utcai gyermekorvosi rendelőben. Forgalomcsillapí-
tó küszöböket telepítettünk a Kölcsey utcában.

8. választókörzet
Szent Lőrinc-lakótelep, Gloriett-telep

Papp Krisztián
(Fidesz–KDNP)

Közel tíz éve dolgozom a Fidesz Magyar Polgári Szö-
vetség XVIII. kerületi szervezeténél, s 2016 óta vagyok 
a 8. számú körzet felelőse. Aktív képviselőként na-
gyobb és gyorsabb előrehaladást érhetek el a két lakó-
telepet érintő fejlesztésekben. Ezer szállal kötődöm a 
kerülethez: itt tanultam, az első munkahelyem a helyi 
Hunyadi Mátyás Gimnázium volt. Az oktató-nevelő 
munka mellett a mai napig fontos szerepet játszik az 
életemben a sport. Aki ismer, tudja, kitartó és lelkiis-
meretes vagyok. 

A Nevelést-oktatást folytató közintézményeket 
érintő beruházások több mint 210 millió, további 
iskolai fejlesztések több mint 170 millió, óvodai 
fejlesztések 38 millió forint értékben. Térkőburko-
lási, parképítési és csapadékvíz-elvezetési munkák 
több mint 18 millió forint értékben. A térfigyelő 
kamerarendszer felújítása több mint 10 millió forint 
értékben. Útépítésre, út- és járdafelújításra, közművesí-
tésre több mint 20 millió forintot költöttünk. Megvaló-
sult a Darus Utcai Általános Iskola energetika korsze-
rűsítése. Korszerűsítettük az Erdei Kuckó Bölcsődét és 
a Napraforgó Óvodát. A Közdűlő utca mentén járdát, 
közvilágítást és parkolókat létesítettünk. Korszerűsítet-
tük, felújítottuk a Vándor Óvodát. Felújítottuk a Ván-
dor Sándor utcai játszóteret.

Fontosnak tartom a volt Gelka-épület jogi és termé-
szetbeni állapotának rendezését, amelyre több megol-
dás létezik: 1. postaszolgálat kialakítása, 2. gyermekor-
vosi rendelő építése, 3. gyógyszertár létesítése.

Kutyafuttató-kutyanapközi létrehozása a két lakó-
telep közötti területen. A kerületi kertészeti munkák 
folyamatosságának biztosítása. A járdaépítési és -fel-
újítási programnak, valamint a lakótelepek közútháló-
zat-felújításának a folytatása.

Az AGA Gyermekotthon környezetszocializációjá-
nak a folytatása. Szabadtéri sportcélú fejlesztések.

Önök között élek, ismerem, megélem a problémá-
inkat, hivatástudatból dolgozom. Hatékonyan, ki-
tartóan érvényesítem a településrész érdekeit.

Majori Ágnes 
(Agora Lokálpatrióta Egyesület)

Fehér Gábor
(Momentum–DK–MSZP–PM–LMP–Jobbik–MM)

55 éves vagyok, két felnőtt lánygyermek édesapja. Vég-
zettségem könyvelő és tanár. 2002 óta vagyok önkor-
mányzati képviselő az önök bizalmából, a legutolsó 
öt évben én képviseltem a Szent Lőrinc- (KISZ) és a 
Gloriett-lakótelep lakóinak érdekeit a kerületi testü-
letben. Őszinte és egyenes embernek tartom magam, 

sokat teszek azért, hogy megismerjem a körzet lakó-
it, és megoldásokat találjak a lakóközösség közérdekű 
gondjaira, problémáira. Mindkét lakótelepen hetente 
tartok fogadóórát, és a tudomásomra jutott ügyekben 
mindig igyekszem eljárni. Az önkormányzati munká-
ban lakásügyi és szociális területen szereztem jártassá-
got. Ezen a választáson valamennyi valódi ellenzéki 
párt közös jelöltjeként indulok, de ha újra megvá-
lasztanak, a körzet minden lakóját szeretném képvi-
selni, segíteni, szebbé, könnyebbé tenni az életüket, 
függetlenül attól, kire szavaztak. Jelentős esélyt lá-
tok arra, hogy ez a választás változást hoz a kerület 
vezetésében, és ez esélyt kínál arra, hogy megold-
junk olyan problémákat is, melyekben eddig falak-
ba ütköztem. Különösen a KISZ-lakótelepi posta 
újranyitására gondolok, de néhány változtatással 
szeretném megkönnyíteni a gyalogos, a kerékpáros 
és a közösségi közlekedést is. Kiállok a társasházak 
korszerűsítésének önkormányzati támogatásáért. 
Szeretném elérni, hogy a körzetben autózóknak ne 
kelljen tartaniuk a kátyúktól, a gyalogosok bizton-
ságban érezzék magukat a járdákon és a kereszte-
ződéseken áthaladva is, a kerékpárosok pedig minél 
több saját sávot használhassanak. Mindent megte-
szek, hogy megvédjük erdőinket a rongálóktól és 
az indokolatlan fakivágásoktól. Szeretném tovább 
korszerűsíteni a körzet játszótereit, és elérni azt is, 
hogy a mostaninál sokkal hatékonyabban és szín-
vonalasabban kezeljék zöldfelületeinket. 
–  A Baross utca, Kinizsi utca, Barta Lajos utca keresztező-

désében körforgalmat építünk. 
– A Margó Tivadar utcán a Vikár Béla utcánál lévő busz-

meg állóhoz zebrát telepítünk.
– A lakótelepeken lévő valamennyi autós és gyalogos fel- és 

lehajtót felújítjuk, ahol szükséges.
– Vizesblokkot, mosdót, pelenkázót építünk a játszóterekre.

9. választókörzet
Bókaytelep

Makai Tibor
(Momentum–DK–MSZP–PM–LMP–Jobbik–MM)

A XVIII. kerületi ellenzéki összefogás Jobbik által de-
legált önkormányzati képviselőjelöltje vagyok. 64 esz-
tendős, 46 éve nős, 3 gyermek és 9 unoka boldog apja, 
nagyapja. Utolsó munkahelyemről, a tűzoltóságtól 31 
évi szolgálat után vonultam nyugdíjba. A tűzoltótiszti 
iskolai végzettségen kívül a Szegedi Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskolán szerzett tanári diplomám is van. 
Pestszentlőrincen 1981, a Bókaytelepen 1989 óta élünk. 
Jelenleg is a Jobbik önkormányzati képviselője, több bi-
zottság tagja vagyok, és minden lehetőséget kihasználva 
a kerület polgárainak érdekeit képviselem.

Választói körzetemben, mint helyben lakónak, 
közös az érdekem a választóimmal. A nyugalmas és 
biztonságos kertvárosi életforma megőrzése, a magá-
nélet tisztelete, ugyanakkor a társadalmi együttélés 
szabályainak betartása. A közügyeket, környezetünk 
fenntartását illetően az általános feladatokon túl te-
ret adni az egyéni kezdeményezéseknek, észrevéte-
leknek. A tűzoltói hivatásom arra tanított, hogy ne 
ítélkezzem, hanem csak segítsek mindig, mindenhol, 
mindenkinek. Éppen ezért elérhetőségeim valame-
lyikén mindig kapcsolatba léphet velem mindenki. 
Válasz nélkül nem hagyok senkit.
Számomra a legfontosabb tennivalók:
–  a kertvárosi jelleg megtartása mind a zöldfelületek gon-

dozásával, bővítésével, mind a telkek túlzott beépítésének 
megakadályozásával; 

–  a Halmi-erdő védelme és minden más park, játszótér 
használati értékének növelése (WC, ivókút, árnyékolás); 

–  szeretném elérni, hogy a közösségi közlekedés járatainak 
útvonalát, sűrűségét a tényleges szükséglet, igény szerinti 
szervezzék, és nagyon fontos a biztonságos közlekedési 
feltételek megteremtése, fejlesztése;

–  hatékonyabb közterület- és közrendvédelem, bűn-
megelőzés;

–  nyitott, állandó kontroll alatt működő városvezetés. Meg-
teremteni annak lehetőségét, hogy a testületi üléseket a 
városi televízió élő adásban közvetítse. Így a választók a 
testület és a saját képviselőik munkáját is ellenőrizhetik.

Dienes Piroska Ildikó 
(Agora Lokálpatrióta Egyesület)

Tóth Kálmán
(Fidesz–KDNP)

Évtizedek óta Pestszentlőrincen, a választókörzetem-
ben élek a feleségemmel. Egy felnőtt gyermekem és 
két unokám van. A Vasvári Pál Polgári Egyesület egyik 
alapítóelnökeként aktívan részt veszek a történel-
mi hagyományok ápolásában. Öt éve lettem a körzet 
képviselője, ettől kezdve fő feladatom a Bókaytelep 
képviselete. Az elmúlt években rengeteg tapasztalatot 
szereztem. A XVIII. kerületi Településfejlesztési és 
Fenntartható Fejlődési Bizottság elnökeként az elmúlt 
években elindított fejlesztések folytatásáért dolgozom. 

Megvalósult a körzet teljes csatornázottsága, és 
sok utca új burkolatot kapott. Folytatódott a Bó-
kay-kert fejlesztése. Ovifoci-pályát és tornaszobát 
kapott a Mocorgó Óvoda. Befejeződött a Bókay Ár-
pád Általános Iskola felújítása. Kívül-belül megújult 
a Herrich–Kiss-villa, amely a Tomory Lajos Múze-
um új központja lett. Sikeresen zajlik a járdaépítési, 
-felújítási program. Körforgalom épült a Gilice téren, 
valamint a Baross utca és a Margó Tivadar utca ke-
reszteződésében. Kétirányú lett a forgalom a Garay 
utca Üllői úti végén. Új burkolatot kapott a Vasvári 
Pál utca vége. Csapadékvíz-elvezető szegélyek ké-
szültek a Varjú utcai új útburkolat mellé.

Kiemelten fontosnak tartom a járdaépítési és -felújí-
tási program folytatását. Gyalogátkelőhelyek létesítését a 
Gilice téren, valamint a Cziffra György és a Szabadka utca 
kereszteződésében, s a meglévő gyalogátkelők korszerűsí-
tését, biztonságosabbá tételét. 

A Bókaytelep közlekedési terhelésének csökkentését, a 
pihenőövezetekben a 30 km/h sebességhatár betartatását. 
A fővárossal közösen a csapadékvíz-elvezetési problémák 
megoldását. Térfigyelő kamerarendszer telepítését a Bó-
kay-gödörbe.

A kereskedelemben és az egészségügyi szolgáltatások-
ban vezetőként szerzett tudást és tapasztalatot a kerüle-
tiek javára tudom fordítani. Több mint tíz éve veszek 
aktívan részt a közéletben – a megvalósult fejleszté-
sek, eredmények igazolják az eddigi munkámat. 

10. választókörzet
Szent Imre-kertváros

Nagy Károly
(Momentum–DK–MSZP–PM–LMP–Jobbik–MM)

Az ELTE közgazdaságtan szakos hallgatója vagyok, 
22 éves. Feleségemmel a XVIII. kerület kertvárosi ré-
szén élek. Bár lehetőségem lett volna, kortársaimmal 
ellentétben nem külföldre mentem egyetemre, ha-
nem itthon maradtam. Itthon maradtam azért, mert 
szeretem Magyarországot, szeretnék itthon dolgozni, 
családot alapítani. 

Önkormányzati képviselőként szeretnék sza-
kítani az elmúlt évek politikai gyakorlatával, és 
szeretném jobban bevonni a lakókat azokba a 
döntésekbe, amik az ő életüket érintik. Ehhez 
a munkához szeretném kérni a támogatásukat! 
Megválasztásom esetén a városfejlesztést szakér-
tők bevonásával végezném, továbbá a lakossággal 
közösen vitatnám meg a kerületet érintő kérdése-
ket, problémákat. A mostani kerületvezetés nem 
demokratikus, a lakosság megkérdezése nélkül 
hoz kritikus döntéseket. Fontos a Flór Ferenc utca 
szilárd burkolattal való ellátása, és amennyiben az 
ott élők igénylik, sétálófunkció kialakítása.

Számomra a legfontosabb tennivalók Szent Im-
re-kertvárosban.
–  Gátat kell szabni a túlzott beépítéseknek, a helyi épí-

tési szabályozás szigorításával el fogjuk érni, hogy 
ne épülhessenek többlakásos társasházak a családi 
házak közé.

–  Elég a csónakázásból! Nemcsak balesetveszélyes, de 
a gépjárművekben és már az ingatlanokban is kárt 
okoz a csapadékvíz. Haladéktalanul meg kell kezdeni 
az esővíz-elvezetés problémájának megoldását. 

–  Ehhez szorosan kapcsolódva fel kell újítani a Halomi utat, 
amelynek állapota kritikán aluli.

–  Nyitott képviselet, átlátható önkormányzat. Be fogom 
vonni a lakosokat a helyi döntések előkészítésébe, hogy ne 
a fejük fölött szülessenek döntések róluk.

Galgóczy Zoltán
(Fidesz–KDNP)

Nős, tősgyökeres kerületi lakos vagyok. Pestszentimrén 
nőttem fel, jelenleg Pestszentlőrincen lakom. A Steinmetz 
Miklós Gimnáziumban érettségiztem, az ELTE BTK tör-
ténelem és politológia szakán diplomáztam. Először a 
Hunyadi Mátyás Gimnáziumban, majd a Sztehlo Gábor 
Evangélikus Gimnáziumban tanítottam. Később a XVIII. 
kerületi Felnőttek Gimnáziumában voltam igazgatóhelyet-
tes. A 2014-es önkormányzati választáson az Önök jóvol-
tából Szentimre-kertváros önkormányzati képviselőjének 
választottak. 2014 novemberétől főállású alpolgármester 
vagyok a köz szolgálatában. Területem a köznevelés és a 
kultúra. Szeretem a sportot: jelenleg az FKF SK színeiben 
játszom a budapesti asztalitenisz-bajnokságban.

Teljeskörűen felújítottuk a Hargita teret. Új járdákat 
építettünk, járdaszakaszokat újítottunk fel. Megvaló-
sult a Lurkó-liget Óvoda felújítása-bővítése. Elindult 
a csapadékvíz-elvezetési program. Felújítottuk a Béke 
téri szakrendelőt. Megvalósult a Brassó Utcai Általános 
Iskola energetikai korszerűsítése. Felújítottuk a körzet 
játszótereit, és a Szűr utcában új játszóteret is létesítet-
tünk. Korszerűsítettük a Gyöngyvirág Szociális Szolgá-
lat és telephelye, a Reménység Nappali Szolgálat épü-
letét. Megkezdtük a Herrich Károly tér megszépítését.

Fontosnak tartom a rossz állapotban lévő helyi 
kezelésű közutak felújítását, a járdaépítési, -felújítá-
si program folytatását, a Béke tér korszerűsítésének 
befejezését. Az Üllői út felújítása halaszthatatlan, és 
jelzőlámpás csomópontra van szükség az Üllői út és 
a Nagyenyed utca kereszteződésében. A Flór Ferenc 
utca szilárd burkolattal való ellátása, sétálófunkcióval 
ellátása, amennyiben az ott élők igénylik.

Hitelesen és hatékonyan érvényesítem a település-
rész érdekeit. A választók számíthatnak a kompetenci-
ámra, a terhelhetőségemre és a kreativitásomra Szent 
Imre-kertváros fejlődése érdekében.

Stavonivszky Viktor Csaba 
(Agora Lokálpatrióta Egyesület)
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A MOL felhívása TÁJÉKOZTATÓ

Fontos az új gyermekorvosi rendelő és a hozzá kapcso-
lódó tér megépítése. P+R parkoló építése a Vasút utcában: 
130 parkoló kialakítása, faültetés és teljes körű környezet-
rendezés.  A járdaépítési, -felújítási program folytatása. Új 
aszfaltburkolat készítése a Nemes utcában, a Vasút utca – 
Címer utca közötti szakaszon. Közreműködés az Olaszfa 
utca közművesítésében. Térfigyelő kamerák telepítése a 
Tímea téren. A Nemes utca közlekedési és parkolási rend-
jének felülvizsgálata. A problémás helyeken a csapadék-
víz-elvezetés és a szikkasztás megoldása.

További óvodai, iskolai infrastrukturális fejlesztések. 
Forgalomcsillapító küszöbök telepítése a forgalmasabb ut-
cákban. A közterületek, a játszóterek, a parkok és a zöldfe-
lületek ápolása és karbantartása.

Pestszentimre közösségi életének további színesítése.
Tizenhárom éve vagyok önkormányzati képviselő. A 

megvalósult fejlesztések igazolják, hogy eredményesen 
szolgáltam Pestszentimre lakosságát. Működő kapcsolato-
kat építettem ki Pestszentimre közösségei között.

Pál Norbert
(Momentum–DK–MSZP–PM–LMP–Jobbik–MM)

45 éves nagycsaládos, hívő keresztény ember vagyok. Há-
rom gyermeket nevelünk feleségemmel Pestszentimrén. 
Idén épp negyven éve, hogy a XVIII. kerületbe költöztünk. 
Pestszentimrén járnak gyermekeim óvodába, iskolába, itt 
éljük a mindennapjainkat. Számtalan helyi problémával 
találkozom nap mint nap. Ezen problémák megoldását 
égetően fontosnak tartom. 

A Cséry-telep közelében élünk, az itt lévő komoly kör-
nyezeti szennyezés miatt kezdtem bele aláírásgyűjtésbe. 
Nagyon sokan mellém álltak, és támogatnak ennek az ügy-
nek a képviseletében. Azért döntöttem úgy, hogy indulok a 
körzet képviselői posztjáért, mert a Cséry-telep mellett na-
gyon sok olyan probléma van, amelyre eddig hiába vártak 
az itt élők megoldást, az önkormányzat részéről senki nem 
foglalkozott velük. Én hatékonyan és eredményesen aka-
rom képviselni őket. Azt szeretném, ha olyan képviselője 

lennék Újpéteritelepnek és Erdőskertnek, akinek mindig 
nyitva áll az ajtaja a lakótársai előtt, és aki velük közösen 
dolgozva és gondolkodva jobb hellyé teszi Pestszentimrét. 
Olyan hellyé, amilyet az itt élők régen megérdemelnének.
–  Ezért megválasztásom után azonnal nekilátunk a Csé-

ry-telepi környezetszennyezés kárelhárításának. Elkép-
zelhetetlennek tartom, hogy családok százainak kelljen 
olyan helyen élniük, ahol még a kert locsolása is veszé-
lyezteti az egészségüket. 

–  Nem lehet tovább halogatni a forgalom átszervezését 
sem. Pestszentimrei képviselőtársaimmal azon fogunk 
dolgozni, hogy a gépjárműforgalmat visszaszorítsuk a 
főutakra a mellékutcákból.

–  Ehhez persze szükséges, és szintén elődleges fontosságú 
a Nagykőrösi út, a Nemes utca és a Kisfaludy–Lőrinci 
utca felújítása. Nem foltozgatni kell. Faltól falig meg kell 
újítani az útjainkat. 

–  Haladéktalanul meg kell kezdeni a csapadékvíz-elvezeté-
si problémák megoldását. 

–  A várólisták csökkentése érdekében fejleszteni kell az 
egészségügyi ellátást. A lőrinci „nagy SZTK” után a 
pestszentimrei szakrendelőben is korszerű diagnoszti-
kai berendezést, CT-t kell telepíteni. Vissza kell állítani 
a korábban itt működő, de az elmúlt években megszün-
tetett szakrendeléseket. 

14. választókörzet
Kossuth Ferenc-telep, Belsőmajor

Hartaházi Miklós
(Momentum–DK–MSZP–PM–LMP–Jobbik–MM)

1976-ban születtem Budapesten. Az iskolai tanulmánya-
imat befejezve, az 1990-es évek közepétől foglalkoztat a 
politika, az egyén és a közösség kapcsolata. A XVIII. ke-
rületben élek 19 éve, ide köt a családom, barátaim, vállal-
kozásom. Nős vagyok, feleségemmel három gyermeket 

nevelünk a lehető legnagyobb szeretetben, békességben. 
Családunkban nagy hangsúlyt fektetünk az állatvédelemre, 
a felelős állattartásra, gyermekeink saját kis állatokat gon-
doznak. Meghatározó számomra az egészséges életmód, a 
természet és a sportolás szeretete.

Kerületünkben több ezer nyugdíjas él, akiknek egyetlen 
társuk a mindennapjaikban a kutyájuk. Közülük azokat, 
akinek a havi nyugdíja nem éri el a 60 000 forintot, azzal 
fogom támogatni, hogy minden évben felajánlom egyhavi 
képviselői tiszteletdíjamat a kötelező veszettség elleni oltás 
beadásának támogatására.
  Képviselőként azért fogok dolgozni, hogy legyenek bizton-
ságos kerékpárutak! Nem halogatható tovább a Nagykő-
rösi út teljes felújítása. 
–  Mindent megteszek, hogy a Kossuth Ferenc-telep sze-

mét- és csikkmentes legyen.
–  Támogatjuk a rendőrséget, és visszaállítjuk a hatékony és 

az utcákon állandóan jelen lévő Városőrséget.
–  A képviselői munkám egyik határozott irányvonala a 

kerületi egészségügyi intézmények korszerűsítése, diag-
nosztikai berendezések – köztük CT – telepítése a szak-
rendelőbe. Kiemelten fontos számomra, hogy gyermek-
orvosi ügyeletet hozzunk létre a kerületben.

Vállalkozóként elért pénzügyi szabadságom lehetővé 
teszi, hogy a közösségünk érdekeiért küzdjek, a közös-
ségi vagyonnal felelősen gazdálkodjak. Hiszem, hogy 
az emberek együttműködésére, a közösség tagjainak 
kooperációs készségére van szükség ahhoz, hogy közös 
döntéseket tudjunk hozni, közös lépéseket tehessünk, 
ideológiák helyett a párbeszéd választása, pártcsatáro-
zások helyett az összetartás és konszenzuskeresés a cél.  
A Kossuth Ferenc-telep és a Belsőmajor területén élők 
érdekeinek képviseletére szeretnék vállalkozni, és a kö-
zös problémák megoldására kívánok szerződni önökkel, 
ehhez kérem a bizalmukat. 

Dr. Lévai István Zoltán 
(Fidesz-KDNP)

Önkormányzati képviselő, alpolgármester, Ughy Attila 
polgármester általános helyettese vagyok. A családom az 
1960-as években költözött Pestszentimrére, én születésem 
óta itt élek, és itt tervezem a jövőmet is. Minden ideköt: a 
Táncsics Mihály Utcai Általános Iskolába jártam, a Pestszen-
timrei Sportkörben fociztam, a kerületi önkormányzat volt 
az első munkahelyem, ahol 1998-ban helyezkedtem el. Az 
Államigazgatási Főiskola elvégzését követően a Pécsi Tudo-
mányegyetemen végeztem jogász szakon. 2004 óta vagyok 
önkormányzati képviselő, 2010 óta általános polgármes-
ter-helyettesként dolgozom Önökért, Pestszentimréért, a ke-
rület fejlődéséért.  A körzetben teljes lett a csatornázottság. 
Napvirág Tag óvoda néven új tagóvoda jött létre a Szélső ut-
cában, a korábbi iskolaépületben. Felújítottuk a Micimackó 
Bölcsődét a Pázsit utcában. Teljes körű felújításon esett át a 
Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola. Közel 10 
km járdát építettünk, újítottunk fel. Szilárd útburkolatot 
kapott a Szövet utca földes szakasza és az Ültetvény utca. 
Oktatási intézményeinkben új sportpályákat építettünk. A 
Kossuth Ferenc-telepet és a Belsőmajort Tempó 30-as öve-
zetté minősítették. Oktatási célra átadtuk a Szenczi Molnár 
Albert Református Általános Iskolának a volt könyvtár 
épületét, amit felújítottunk. Továbbfejlesztettük a Pestszen-
timrei Sportkör, a PSK létesítményét, amely komoly után-
pótlásközponttá vált. Tovább dolgozok közvetlen lakókör-
nyezetem, Pestszentimre, a kerület fejlesztéséért. Folytatjuk 
a körzet járda- és úthálózatának felújítását. Dolgozni fogok 
azért, hogy a Kossuth Ferenc-telepen játszótér épüljön, mert 
egyre több gyermek születik a településrészen. A Belsőma-
jorban szabadidő- és sportközpont létrehozását tervezzük a 
közeljövőben. Folytatnunk kell a faültetést a településrészen.

Fel kell gyorsítani a fővárosnál a Nagykőrösi út felújítási 
munkálatait. Dolgozunk Pestszentimre városközpontjának 
további fejlesztésén. Mihamarabb át kell adnunk a gyermek-
orvosi rendelőt és az épületek közötti új közösségi találko-
zóhelyet. A Vasút utcai parkoló megépítésével enyhítjük a 
városközpont parkolási nehézségeit.

Vinter Zsolt 
(Agora Lokálpatrióta Egyesület)

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
Magyarországi Bolgárok Egyesülete:
Kirkov Konsztantinov Vladimir
Gecov Dancso
Gecov Péter

Görög Nemzetiségi Önkormányzat
HELLASZ Görög–Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület
Petroczkiné Lázár Krisztina
Topalidisz Kosztasz
Szaniszló Piroska
Görög Ifjúsági Egyesület
Makkainé Szelindi Stella
Caruhasz Krisztina
Nikáki Afroditi

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Magyarországi Horvátok Szövetsége
Pataricza József
Marelyin János Pálné
Budavári József Lajosné

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület
Balogh Katarzyna Miroslawa
Tóthné Szegedi Iwona Jolán
Tóth Wanda Dominika (őt a Polonia mellett a Magyarországi 
Lengyelek Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete is támogatja)

Német Nemzetiségi Önkormányzat
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Németszármazású 
Polgárainak Egyesülete

Osváthné Szűcs Edina
Szabó Éva
dr. Sági Zoltán
Leskó Krisztina
Lelkes Gáborné

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Magyar–Örmény Kulturális Egyesület
Kása Istvánné
Manukjan Armen
Nazarjan Hamlet
Örmény Kulturális És Információs Központ Egyesület
Soltész László
Szilágyi-Szücs Viktória Ildikó
Kanizsai Norbert

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
„Eötvös József” Cigány–Magyar Pedagógiai Társaság
Lakatos Gusztáv
Lakatos László (1974)
Lakatos László (1956)
Lakatos Mihály
Lakatos Ferenc
„Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Buncsák László
Csorba Irén
Dányi Dominik
Kiss Géza
Varga Mónika

Román Nemzetiségi Önkormányzat
Budapesti Román Egyesület
Daruka Lászlóné

Darukáné Sallai Boglárka
Majorosné Sallai Andrea
Méhkeréki Román Egyesület
György Mihály
Lőke József Csabáné
Ács Mihály

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Srpski Forum Egyesület
Dimity Rihárd
Dimity Borliszlávné
Dimity Gábor Borisz
Dimity Boriszláv

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Ozvena Budapesti Szlovák Kórus
Zsolnai Mihály
Tatai Jolán
Lantosné Libay Mária
Szőnyi Ilona
Bakos Péter Pál

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Csongrád Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete
Barta Irén
Palócz Tamás
Sevcsuk Vadim
dr. Bodor Okszana

NEMZETISÉGI KÉPVISELŐJELÖLTEK 
A XVIII. KERÜLETBEN

Az egyéni választókerületek jelöltjeiVÁLASZTÁS
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Csatlakozz a Bursa Hungaricához!FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer (a továbbiakban: 
Bursa Hungarica Ösztöndíj-
rendszer) célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőoktatásban való részvé-
telének támogatása. A Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer 
többszintű támogatási rendszer, 
amelynek pénzügyi fedezete-
ként három forrás szolgál: a te-
lepülési önkormányzatok által 
nyújtott támogatás, a megyei 
önkormányzatok által nyújtott 
támogatás és a felsőoktatási in-
tézményi támogatás. Az ösztön-
díjpályázattal kapcsolatos adat-
bázis-kezelői, koordinációs, a 
települési és megyei ösztön-
díjjal kapcsolatos pénzkezelési 
feladatokat az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő (a továbbiak-
ban: Támogatáskezelő) végzi, 
míg az elbírálási feladatokat az 
ösztöndíjpályázathoz csatlako-
zó települési és megyei önkor-
mányzatok látják el.

2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíj-
ban kizárólag a települési ön-
kormányzat területén állandó 
bejelentett lakóhellyel (a továb-
biakban: lakóhely) rendelkezők 
részesülhetnek.

Nem részesülhet ösztöndíjban 
az a pályázó, aki:
-   a Magyar Honvédség és a 

rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos és szerződé-
ses állományú hallgatója

-   doktori (PhD) képzésben vesz 
részt 

-   kizárólag külföldi intézmény-
nyel áll hallgatói jogviszony-
ban és/vagy vendéghallgatói 
képzésben vesz részt.

3. A pályázat benyújtásának 
módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa 
Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egyszeri 
pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/pa-
lybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a ko-
rábbi pályázati években re-
gisztráltak a rendszerben, már 
nem regisztrálhatnak újra, ők 
a meglévő felhasználónév és 
jelszó birtokában léphetnek be 
az EPER-Bursa rendszerbe. A 
pályázói regisztrációt vagy a 
belépést követően lehetséges 
a pályázati adatok rögzítése a 

csatlakozott önkormányzatok 
pályázói részére. A pályáza-
ti űrlapot minden évben újra 
ki kell tölteni! A személyes és 
pályázati adatok ellenőrzését, 
rögzítését követően a pályázati 
űrlapot kinyomtatva és aláírva a 
települési önkormányzatnál kell 
benyújtaniuk a pályázóknak. A 
benyújtott pályázatok befoga-
dását az önkormányzat köteles 
az EPER-Bursa rendszerben 
igazolni. A nem befogadott pá-
lyázatok a bírálatban nem vesz-
nek részt.
A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzathoz történő be-
nyújtásának határideje: 2019. 
november 5. 

A pályázatot az EPER-Bursa 
rendszerben kitöltve, véglege-
sítve, onnan kinyomtatva, alá-
írva a Budapest Főváros XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-Pest-
szentimrei Polgármesteri Hiva-
tal Humánszolgáltatási Irodáján 
(1184 Budapest, Üllői út 400. II. 
emelet) kell benyújtani. 

A pályázat csak a pályázati 
kiírásban meghatározott csa-
tolandó mellékletekkel együtt 
érvényes. A pályázati kiírásban 
meghatározott valamely mel-
léklet hiányában a pályázat for-
mai hibásnak minősül.

4. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az il-
letékes települési önkormányzat 
bírálja el 2019. december 5-éig:
a)   az elbíráló önkormányzat 

a pályázókat hiánypótlásra 
szólíthatja fel a formai el-
lenőrzés és az elbírálás so-
rán, az önkormányzat által 
meghatározott határidőben, 
amely azonban nem lépheti 
túl a pályázatok önkormány-
zati elbírálási határidejét. Az 
önkormányzat hiánypótlást 
csak olyan dokumentumokra 
kérhet be, amelyeket a pályá-
zati kiírásban feltüntetett. A 
hiánypótlási határidő: 5 nap;

b)   az ösztöndíj elbírálása kizá-
rólag szociális rászorultság 
alapján, a pályázó tanulmá-
nyi eredményétől függetle-
nül történik. Az elutasítás in-
doklásaként nem jelölhetők 
meg olyan okok, amelyeket 
a formai ellenőrzés vizsgál 
és azon megfelelőként lettek 
megjelölve;

c)   az EPER-Bursa rendszerben 
nem rögzített, nem a rend-
szerből nyomtatott pályázati 
űrlapon, határidőn túl be-
nyújtott, vagy formailag nem 
megfelelő pályázatokat a bí-
rálatból kizárja, és kizárását 
írásban indokolja;

d)   minden, határidőn belül be-

nyújtott, formailag megfelelő 
pályázatot érdemben elbírál, 
és döntését írásban indokolja;

e)   csak az önkormányzat terü-
letén lakóhellyel rendelkező 
pályázókat részesítheti támo-
gatásban;

f)   az elbírálás során korra, fajra, 
nemre, bőrszínre, felekezeti vagy 
világnézeti hovatartozásra, ta-
nulmányi eredményre tekintet 
nélkül, kizárólag a pályázó szo-
ciális rászorultságának objektív 
vizsgálata alapján járhat el.

A pályázatok elbírálása során 
előnyt élvez az a pályázó, aki: 
1.) árva vagy félárva, 2) vagy fo-
gyatékossági támogatásban ré-
szesül, 3.) vagy szülője/gondvi-
selője regisztrált munkanélküli, 
4) vagy családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem a minden-
kori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegét nem haladja meg (je-
lenleg 28.500.-Ft/hó/fő).

A pályázók lakóhelyén az 
iratok becsatolását követően 
a Polgármesteri Hivatal mun-
katársai környezettanulmányt 
végeznek. Amennyiben megál-
lapítást nyer, hogy a pályázó a 
pályázatban nem a valóságnak 
megfelelő adatokat tüntet fel, 
úgy a Bursa Hungarica Ösz-
töndíjrendszerből pályázata 
kizárható, a megítélt támogatás 
visszavonható.

A pályázó az elbíráló szerv 
döntése ellen fellebbezéssel 
nem élhet, a pályázati döntés 
ellen érdemben nincs helye jog-
orvoslatnak.

A megítélt ösztöndíjat az 
önkormányzat visszavonhatja 
abban az esetben is, ha az ösz-
töndíjas elköltözik a települési 
önkormányzat területéről. A te-
lepülési önkormányzat ebben az 
esetben határozatban rendelke-
zik a támogatás visszavonásáról. 
A határozat csak a meghozatalát 
követő tanulmányi félévtől ható 
hatállyal hozható meg.

5. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a 
meghozott döntéséről és annak 
indokáról 2019. december 9-éig 
az EPER-Bursa rendszeren ke-
resztül elektronikusan vagy 
postai úton küldött levélben ér-
tesíti a pályázókat.

6. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcso-
latos központi adatbázis-kez-
elői, koordinációs, a települési 
és a megyei önkormányzati 
ösztöndíjjal kapcsolatos pénz-
kezelési feladatokat a Támoga-
táskezelő látja el, melynek elér-
hetősége:

Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 1381 Buda-
pest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu 
(Bursa Hungarica)

„A” TÍPUSÚ 
PÁLYÁZAT
Az „A” típusú pályázatra azok 
a települési önkormányzat te-
rületén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fel-
sőoktatási hallgatók jelentkez-
hetnek, akik felsőoktatási intéz-
ményben (felsőoktatási hallgatói 
jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali munkarend) alapfoko-
zatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, mes-
terfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőfo-
kú, illetve felsőoktatási szakkép-
zésben folytatják tanulmányaikat. 

Az ösztöndíjat minden pá-
lyázati fordulóban újra kell pá-
lyázni.

A pályázat kötelező mellékletei:
a)   A felsőoktatási intézmény ál-

tal kibocsátott hallgatói jog-
viszony-igazolás a 2019/2020. 
tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy 
időben több felsőoktatási in-
tézménnyel is hallgatói jogvi-
szonyban áll, pályázatában csak 
azt a felsőoktatási intézményt 
kell megneveznie, amellyel el-
sőként létesített hallgatói jogvi-
szonyt. A felsőoktatási intézmé-
nyek szerződése alapján folyó, 
közösen meghirdetett – egyik 
szakon nem hitéleti, a másik 
szakon hitoktató, illetve hitta-
nár – kétszakos képzés esetében 
a hallgató az állami felsőoktatási 
intézményt köteles megnevezni. 
b)   Igazolás a pályázó és a pályá-

zóval egy háztartásban élők 
egy főre jutó havi nettó jöve-
delméről.

c)   A szociális rászorultság iga-
zolására a pályázati kiírásban 
meghatározott okiratok be-
nyújtása kötelező.

Az ösztöndíj folyósításának 
feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, 
hogy a támogatott pályázó hall-
gatói jogviszonya a 2019/2020. 
tanév második félévében meg-
feleljen a pályázati kiírásnak. 
Amennyiben a támogatott pá-
lyázó hallgatói jogviszonya nem 
felel meg a pályázati kiírásnak, 
a támogatott az ösztöndíjra való 

jogosultságát az adott félévben 
elveszíti. Azokban a hónapok-
ban, amelyekben a hallgató 
hallgatói jogviszonya szünetel, 
vagy nem felel meg a pályázati 
kiírás feltételeinek, az ösztöndíj 
folyósítása a folyósítás végha-
táridejének módosulása nélkül, 
teljes egészében szünetel.

Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hó-
nap, azaz két egymást követő 
tanulmányi félév: a 2019/2020. 
tanév második (tavaszi), illetve 
a 2020/2021. tanév első (őszi) 
féléve.

Az ösztöndíjat (mind az ön-
kormányzati, mind az intézményi 
ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási 
intézmény folyósítja a hallgató-
nak, amelytől a hallgató – az álla-
mi költségvetés terhére – a hallga-
tói juttatásokat kapja. A kifizetés 
előtt a jogosultságot, valamint a 
hallgatói jogviszony fennállását az 
intézmény megvizsgálja. 

Az ösztöndíj folyósításának 
kezdete legkorábban 2020 már-
ciusa.

 „B” TÍPUSÚ 
PÁLYÁZAT
A „B” típusú ösztöndíjpályázat-
ra azok jelentkezhetnek, akik:
a)   a 2019/2020. tanévben utolsó 

éves, érettségi előtt álló kö-
zépiskolások;

vagy
b)   felsőfokú végzettséggel nem 

rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizettek; és 
a 2020/2021. tanévtől kez-
dődően felsőoktatási intéz-
mény keretében teljes idejű 
(nappali munkarend) alap-
fokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, 
osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben 
kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok ré-
szesülhetnek ösztöndíjban, akik 
a 2020. évi felsőoktatási felvételi 
eljárásban először nyernek felvé-
telt felsőoktatási intézménybe és 
tanulmányaikat a 2020/2021. tan-
évben ténylegesen megkezdik.

A pályázat kötelező mellékletei:
1.   Igazolás a pályázó és a pályá-

zóval egy háztartásban élők 
egy főre jutó havi nettó jöve-
delméről.

2.   A szociális rászorultság iga-
zolására a pályázati kiírásban 
meghatározott okiratok be-
nyújtása kötelező.

A “B” típusú ösztöndíjasok szo-
ciális rászorultságát az önkor-
mányzat évente egyszer jogosult 
és köteles felülvizsgálni. Ameny-
nyiben az ösztöndíjas a szociális 
rászorultság vizsgálata során az 
önkormányzat által kért igazo-
lásokat nem bocsátja rendelke-
zésre, vagy az önkormányzattal 
a vizsgálat során az együttműkö-

dést egyéb módon kifejezetten 
megtagadja, az önkormányzat az 
ösztöndíjas szociális rászorult-
ságának megszűntét vélelmezi, 
azaz az ösztöndíjas ösztöndíját 
elveszíti. A felsőoktatási intéz-
ménybe jelentkezők számára 
megítélt támogatást az önkor-
mányzat visszavonhatja abban 
az esetben is, ha az ösztöndíjas 
elköltözik a települési önkor-
mányzat területéről.

A pályázó a felsőoktatási intéz-
mény felvételi döntésről szóló ha-
tározata vagy az Oktatási Hivatal 
besorolási határozata másolatá-
nak megküldésével köteles 2020. 
augusztus 31-ig a Támogatás-
kezelő részére bejelenteni, hogy 
a 2020/2021. tanévben melyik 
felsőoktatási intézményben kez-
di meg tanulmányait. Továbbá a 
pályázó köteles nyilatkozni arról, 
hogy a 2020. évi felsőoktatási fel-
vételi évet megelőzően nyert-e 
felvételt felsőoktatási intézmény-
be. Az a pályázó, aki értesítési kö-
telezettségének nem tesz eleget, 
az ösztöndíj folyósításából és az 
ösztöndíjrendszer következő évi 
fordulójából kizárható.

Amennyiben a “B” típusú 
pályázat során támogatásban 
részesülő ösztöndíjas a támo-
gatás időtartama alatt sikeresen 
pályázik “A” típusú ösztöndíjra, 
“B” típusú ösztöndíját automa-
tikusan elveszti.

Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, 
hogy a támogatott pályázó hall-
gatói jogviszonya a 2020/2021. 
tanév első félévében megfeleljen 
a pályázati kiírásnak. Ameny-
nyiben a támogatott pályázó 
hallgatói jogviszonya nem fe-
lel meg a pályázati kiírásnak, a 
támogatott az ösztöndíjra való 
jogosultságát elveszíti. 
Az ösztöndíj időtartama 3x10 
hónap, azaz hat egymást követő 
tanulmányi félév: 
a 2020/2021. tanév, a 2021/2022. 
tanév és a 2022/2023. tanév.

Az ösztöndíj folyósításának kez-
dete a 2020/2021. tanév első féléve. 
Az ösztöndíj folyósításának kezde-
te legkorábban 2020 októbere.

Az önkormányzati ösztöndíj-
rész kifizetése az őszi félévekben 
október, a tavaszi félévekben 
március hónaptól, de legkésőbb 
a felsőoktatási intézményhez 
történő átutalást követő első ösz-
töndíj-kifizetéskor indul, majd a 
továbbiakban az ösztöndíjfizetés 
rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész 
folyósítása október, illetve márci-
us hónapban kezdődik, azt a hall-
gatói juttatásokkal azonos rend-
ben kell kifizetni. Az intézményi 
ösztöndíjrészt abban az esetben is 
ki kell fizetni, ha az önkormány-
zati ösztöndíjrész fedezete nem 
áll rendelkezésre az intézmény 
számláján. Az intézményi ösz-
töndíjrész független minden más, 
a felsőoktatási intézményben fo-
lyósított támogatástól.

�Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata az Emberi Erő-
források Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel 
kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőok-

tatási hallgatók („A” típusú), valamint felsőoktatási tanulmányokat 2020/2021. tanévben kezdő diákok 
(„B” típusú) számára. A pályázati kiírások teljes szövege megtalálható az önkormányzat hirdetőtáblá-
ján és a www.bp18.hu oldalon.


