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.

Désiné
Németh Éva
önkormányzati képviselőjelölt
3. körzet

Mérnök vagyok, kétgyermekes családanya.
A civil életemben nagyberuházások lebonyolításával foglalkozom projektvezetőként. A közelmúltban fejeztük be a Mátyás
templom rekonstrukcióját. Mérnöktanári
diplomát is szereztem, pár évig mérnök-tanárként dolgoztam. Műszaki ellenőri és
beruházás lebonyolítói szakvizsgákkal
és jogosultsággal rendelkezem. Fiam a
Műszaki Egyetemen végzett statikusként,
hídtervezőként dolgozik. Lányom szintén
a Műszaki Egyetem Építőmérnöki karán
alapképzésen diplomát szerzett, jelenleg a
mesterképzés keretében egyetemi hallgató.
1994 óta vagyok ebben a körzetben

megválasztott önkormányzati képviselő.
Munkámban, elsősorban pénzügyi és
városfejlesztési kérdésekkel foglalkoztam.
Hosszabb ideig voltam a CELER Kft.
felügyelő bizottságának tagja és elnöke.
Ezalatt fokozott figyelmet fordítottam a
kerületi lakásállomány gazdálkodási és
üzemeltetési kérdéseire.
2010-óta a Tulajdonosi, Pénzügyi és
Vagyonnyilatkozatokat Kezelő Bizottság
tagjaként tevékenykedem, 2012 óta a
Városfejlesztési Bizottság elnöke vagyok.
Úgy érzem, munkámmal hozzájárultam
ahhoz, hogy Óbuda ilyen mértékben
szépült, fejlődött minden területen az elmúlt
években. Szeretném korábbi munkámat
folytatni, hogy a lakókörzetünk még élhetőbbé, otthonosabbá váljon. Hiszem, hogy
nyitottságommal, segítőkészségemmel hasznára tudok lenni az itt élő embereknek.
Támogatom Bús Balázs polgármestert
közösségépítő munkájának folytatásában.

désiné németh éva
önkormányzati képviselőjelölt

Közösen elért sikereink:
2010
Felújítottuk a Pacsirtamező
utcai dühöngőt
2013
Kiépítettük a Kiscelli utca forgalomcsillapítását
2013
Felújítottuk a zöldfelületet a
Szőlő utcai Faluház előtt
2013
Felfestettük a parkolóhelyeket a
közterületeken
2014
Felújítjuk a Solymár utcai
bölcsőde udvarát
2014
Bővítettük a közvilágítási hálózatot a Tímár utcában
2014
Gyalogátkelőhelyet létesítünk a
Szőlő utcai Faluház előtt

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 désiné németh évát.

Bús Balázs
polgármester
Terveink a következő ciklusra:
• A közbiztonság növelése érdekében bővítjük a térfigyelő kamerarendszert
• Pályázati úton továbbra is támogatjuk a kerületi panelépületek energia
hatékony felújítását
• EU-s források bevonásával felújítjuk a Flórián téri közparkot
• Közösségi kertet létesítünk a Szőlő utca és Solymár utca között
• Kezdeményezzük a Váradi utca meghosszabbítását, így tehermentesítve a Kiscelli utcát
• Szabadtéri fitneszparkot építünk a Szőlő közben

