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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.

Puskás Péter
önkormányzati képviselőjelölt
12. körzet

1975-ben születtem a III. kerületben.
Családom generációk óta Óbudán él.
1998 óta dolgozom képviselőként. Aktív
kosárlabdázó pályafutásomat befejezve
kezdetben sport tanácsnokként felügyeltem a kerület sportéletét, később a
Tulajdonosi Bizottság elnökeként vettem
részt az önkormányzat gazdálkodásának
irányításában. 2007-ben alpolgármesterré választottak. Munkám során koordináltam a térfigyelő kamerarendszer
békásmegyeri kiépítését, a Szőlő utcai Fa-

luház felújítását valamint a Szent Margit
Rendelőintézet digitális röntgengép beszerzését. 2010 óta, alpolgármesterként
főként városfejlesztéssel, EU-s projektek
megvalósításával foglalkozom. A 20102014-es ciklusban több sikeres projektet
zártunk le: Óbudai Promenád néven
nagyszabású közterület rehabilitációt
hajtottunk végre, új bölcsödét építettünk
a Hunyadi utcában.
A mindennapi feladatok elvégzéséhez
családom ad erőt. Boldog házasságban
élek feleségemmel, Panni lányom 7, Bori
lányom 3 éves.
Kérem, szavazatával támogasson október
12-én, hogy tovább folytathassam munkámat a kerület érdekében.
Támogatom Bús Balázs polgármestert
közösségépítő munkájának folytatásában.

Puskás péter
önkormányzati képviselőjelölt
A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület
támogatásával

Közösen elért sikereink:
2011
Digitális röntgengépekkel szereltük fel a Csobánka téri Szakrendelőt
2011
Csatornát és utat építettünk az
Óbor utcában
2012
Felújítottuk a járdákat a Mátyás király út északi oldalán
2012
Országzászlót állítottunk és
parkot építettünk a Petőfi téren
2012
Könyvmegállót hoztunk létre a
Mátyás Király úton
2013
Árok u. –Kőbánya u. sarkán
játszóteret építettünk
2013
Bővítettük a közvilágítási
hálózatot a Rókavár utcában
2013

Utat építettünk a Tamás utcában

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 puskás pétert.

Bús Balázs
polgármester
Terveink a következő ciklusra:
• Pályázati úton továbbra is támogatjuk a kerületi panelépületek energia
hatékony felújítását
• Átépítjük az Ürömi út – Dózsa György út csomópontját
• Felújítjuk a járdákat a Mátyás király út déli oldalán
• Felülvizsgáljuk Csillaghegy forgalomtechnikáját az itt élő lakosság érdekében
• Folytatjuk a járda és útfelújítási programot
• Támogatjuk a Csillaghegyi Polgári Kör közösségépítő munkáját

