Önkormányzati választás
2014. október 12.
Budapest, III. kerület

Közel az emberekhez

Tisztelt Választópolgár!
Az önkormányzati választások kampányában jelöltjeinknek támogató aláírásokat
gyűjtenek aktivistáink, ezért Önt is személyesen felkeressük. Amennyiben Ön
a polgári összefogás jelöltjeit kívánja támogatni, az ajánlóíveket irodáinkban is
aláírhatja az alábbi helyeken:

Békásmegyeri Fidesz Iroda
Himző utca 1., tel.: 453-2900
H-P 10.00-18.00

Kaszásdűlői Fidesz Iroda
Kaszásdűlő utca 7. tel: 367-8791
H-P 10.00 – 18.00

Kérjük, támogassák Budapest főpolgármesterének Tarlós Istvánt,
Óbuda-Békásmegyer polgármesterének Bús Balázst.

Bulla György
önkormányzati képviselőjelölt
9. körzet

A III. kerületben születtem, 58 éve óbudainak mondhatom magam, már nagyszüleim is Óbudán éltek. Itt jártam általános
iskolába majd a Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskolában érettségiztem.
Felsőfokú ingatlanforgalmazási képesítésem van. Először az Óbudai Közért
Vállalatnál dolgoztam üzletvezetőként,
később áruház igazgató-helyettes lettem.
Jelenleg több vállalkozásom is működik
Óbudán kereskedelem, vendéglátás és
ingatlanforgalmazás területen. 2002 óta
vagyok önkormányzati képviselő. A Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság tagjaként több olyan kérdéssel foglalkoztam,

amelyek közvetlenül érintik az Óbudán
tevékenykedő vállalkozókat, és az itt élő
polgárokat. Javaslatomra az önkormányzat mérsékelte a helyiség bérbevételnél
fizetendő megszerzési díjat. Jobboldali
képviselőtársaimmal kezdeményeztük
a parkfenntartásra fordított összegek
emelését, mert fontosnak tartom a zöldterületek fokozottabb karbantartását.
Az eddig elért eredmények mellett
családomra vagyok a legbüszkébb,
feleségemmel három – ma már nagykorú
– gyermeket neveltünk fel. Hiszem, hogy
az emberi kapcsolatokból meríthető erő
nélkülözhetetlen az építő munka során.
Támogatom Bús Balázs polgármestert
közösségépítő munkájának folytatásában.

Bulla györgy
önkormányzati képviselőjelölt

Közösen elért sikereink:
2012 Csapadékvíz tározót létesítettünk
a Saroglya utcában

2012 A Kiscsillag, Csillagszem és Kanász utcákban közvilágítási hálózatot
bővítettünk
2012 Kültéri fitnesz parkot építettünk a
Gladiátor utcánál
2013 Újjáépítettük a Kőpor, Taliga,
Trófea utcák és az Ürömhegyi lejtő
útburkolatát
2014 Gyalogos-átkelőket építettünk a
Pusztakúti úton
2014 Bővítjük a Gémeskút és a Kisbojtár
utcák közvilágítási hálózatát
2014 Felújításra kerül a Bojtár és a Csillaghegyi utak útburkolata
2014 Megvalósítottuk, illetve megvalósítjuk a Cserszömörce, Apátkút, Iringó,
Muzsla, Kolta, Mácsonya és Tündérvirág
utcák csatorna- és útépítését
2014 Felújításra kerül a Jézus Szíve
Kápolna (Filoxéra kápolna)
2014 Felújítjuk a Krúdy Gyula Általános
Iskolát
2014 Járdákat építünk, és új forgalmi rendet vezetünk be a Kaszásdűlő lakótelepen
2014 Elindult a kerület komplex csatornázási programja a BKISZ

Tisztelt Választópolgár!
2006-ban az Önök bizalmából közösen elindultunk egy olyan úton,
melynek eredményeképpen mára Óbuda-Békásmegyer Budapest
egyik legélhetőbb pontjává vált. A városrész számos közterületének és
intézményének megújítása mellett arra vagyok a legbüszkébb, hogy
mindeközben a kerületi civilszervezetekkel együtt sikerre vittük a
közösségépítő elképzeléseinket is. Új közösségi házat adtunk át Kaszásdűlőn, új múzeumot alapítottunk, több új nyugdíjasklubot nyitottunk,
játszótereket, kültéri fitneszparkokat építettünk, csatlakoztunk a
közösségi kert programhoz, könyvmegállókat létesítettünk. Őszintén
remélem, hogy a Fidesz-KDNP helyi jelöltjeivel lehetőséget kapunk
arra, hogy közösen folytathassuk a már megkezdett és eredményeket
felmutató munkát. Kérem, hogy az október 12-i önkormányzati választáson szavazatával támogassa Ön is Bulla györgyöt.

Bús Balázs
polgármester

Terveink a következő ciklusra:
•
•
•
•

Befejezzük a csatornahálózat kiépítését
Leaszfaltozzuk a földutakat
Közösségi parkot hozunk létre Aranyhegy térségében
Megőrizzük a Mocsáros dűlő természeti értékeit

