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. Hecsei
Pál

önkormányzati képviselőjelölt
6. körzet

Dr. Hecsei Pál vagyok, 1948-ban születtem Budapesten. 1973-ban kötöttem
házasságot feleségemmel, 2 lányom van.
1982 óta élek családommal Óbudán.
1973-ban végeztem az ELTE Állam-és
Jogtudományi Karának nappali tagozatán.1980-ban jogtanácsosi szakvizsgát,
1986-ban iparjogvédelmi szakjogászi,
2005-ben Európai Jogi szakjogászi és
2013-ban ügyvédi szakmai vizsgát tettem.
Több mint 40 évet dolgoztam köztisztviselőként, a Közép-Tisza vidéki Vízügyi
Igazgatóságon, az Országos Vízügyi

Hivatalban. 2008-tól főigazgató-helyettesként, majd 2010-től mb. főigazgatóként
vezettem az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóságot. 2014. február 26-tól önálló ügyvédként dolgozom.A BME Építőmérnöki
Karán, valamint az Óbudai Egyetemen
óraadó tanár vagyok. 2007-től a Magyar
Hidrológiai Társaság elnökségének tagja, a
Közgazdasági és Jogi Szakosztály elnökeként tevékenykedem.1996 óta dolgozom a
Vízügyi SC elnökségi tagjaként.
A BVSC vízilabda csapatával 1966-ban
magyar bajnokságot nyertem, majd ezt
követően a Szolnoki Dózsa meghatározó
játékosa voltam. Később játékvezetőként
és sportvezetőként is dolgoztam.
2007 óta vagyok tagja a KDNP III. kerületi
szervezetének.
Támogatom Bús Balázs polgármestert
közösségépítő munkájának folytatásában.

Dr. hecsei pál
önkormányzati képviselőjelölt

Közösen elért sikereink:

2010
Felújítottuk a Derű utcai focipályát
2011
Új csoportszobákat alakítottunk ki a Szél utcai bölcsődében
2012
Felújítottuk a Kerék utcai iskolát
2013
Felújítottuk a Kerék utcai iskola udvarát
2013
Kültéri fitnesz parkot létesítettünk a Kerék utcai iskola mögötti
területen
2013
Megújítottuk a Szentendrei út
2-16. szám előtti zöldsávot
2014
Felújítjuk a Kerék utcai bölcsőde udvarát
2014
Megújítjuk a Szentendrei út
18-30 szám előtti zöldsávot
2014
Felújítjuk a Szél utcai óvoda és
bölcsőde épületét

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. hecsei pált.

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.

