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.

Dr. Pappné
Dr. Nagy Judit
önkormányzati képviselőjelölt
15. körzet

1955-ben születtem Budapesten,
iskoláimat is itt végeztem, 1978-ban az
ELTE Állam és Jogtudományi Karán
jogi diplomát szereztem. Több mint két
évtizede ügyvédként dolgozom – szintén
szakmabeli – férjemmel együtt vezetett
ügyvédi irodában.
15 éve élek és dolgozom a kerületben,
három gyermekem és egy unokám van.
A 2010. évben kezdődött önkormányzati
ciklusban, a választók bizalmának jóvoltából a 15. sz. választókörzetben lettem

képviselő. Bús Balázs polgármester úr
felkérésére és a képviselőtestület támogatásának köszönhetően, társadalmi megbízottként –foglalkozásom megtartása
mellett – alpolgármesterként dolgozom.
Feladataim közé tartozik a városfejlesztési ügyek bizonyos köre, a közterület
használattal kapcsolatos városüzemeltetési feladatok, valamint az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. felügyelete. Amennyiben
ismételten bizalmat szavaznak nekem,
továbbra is elsődleges feladatomnak
fogom tekinteni a körzetemben élő polgárok képviseletét az önkormányzatban.
Támogatom Bús Balázs polgármestert
közösségépítő munkájának folytatásában.

dr. pappné dr. nagy judit
önkormányzati képviselőjelölt
Közösen elért sikereink:
2010
Felújítottuk a focipályát a
Királyok útján

2010
Játszóteret építettünk a Juhász Gyula utcában
2010
Játszóteret építettünk a Hímző – Boglár – Pünkösdfürdő utca által
határolt területre
2013
Felújítottuk a Medgyessy Ferenc utcai bölcsőde udvarát
2013
Felújítottuk a Hatvany Lajos
utca burkolatát
2014
Liftet építünk a Hatvany Lajos
utcai nyugdíjasházban
2014
Kültéri fitnesz parkot építünk
a Juhász Gyula utcában
2014
Felújítjuk a Dr. Béres József
Általános Iskola Királyok útjai épületét
2014
Felújításra került a Juhász
Gyula utca burkolata
2014
Járdákat és parkolókat építettünk, a békásmegyeri lakótelep keleti
oldalán
2014
Új nyugdíjasklubbot alakítunk
ki a Madzsar József utcai szolgáltatóházban
2014
Elkészítjük Heltai Jenő téri új
vásárcsarnok tervét

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 dr. pappné dr. nagy juditot.

Bús Balázs
polgármester
Terveink a következő ciklusra:
• Pályázati úton továbbra is támogatjuk a kerületi panelépületek energia
hatékony felújítását
• Újjáépítjük a Heltai Jenő téri vásárcsarnokot és teljes környezetét
• Multifunkciós közösségi teret alakítunk ki a Madzsar József - Bálint
György - Füst Milán utcák és a Heltai Jenő tér általhatárolt területen
• Felújítjuk a Zipernovszky Károly utcai iskola, óvoda és nyugdíjasház
közötti közterületet
• Folytatjuk a járdák és utak burkolatának felújítását

