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A melléklet az egyes pártállású képviselők magánvéleménye,
amely nem feltétlenül tükrözi a szerkesztőség és a városvezetés álláspontját. A képviselői oldalakon közzétett cikkek,
információk hitelességéért, a megjelentetett tartalomért a
nyilatkozó politikai szereplő vállalja a teljes felelősséget.
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képviselő, MSZP-frakcióvezető DEVOSA GÁBOR

BENEDEK ZSOLT képviselő, 5. választókerület

Az erzsébetvárosi lakókkal folytatott
beszélgetések során rendszeresen
felmerül a parkolás kérdése

FOGADÓÓRA időpontja: megbeszélés szerint.

Bejelentkezés a +36-1-462-3106-os telefonszámon.
DEVOSA GÁBOR

Sokan panaszkodnak, hogy munkából hazajövet nem találnak a lakóhelyük közelében parkolóhelyet.
Ez valóban igen nehéz örökség, és a Fideszes városvezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy
kezelje ezt a problémát.

A
Benedek Zsolt

»
FOGADÓÓRA

Időpontja:
megbeszélés szerint.
Bejelentkezés a
+36 1 462 31 30-as,
illetve a
+36 1 462 31 27-es
telefonszámon.

z elmúlt hat évben folyamatosan nőtt
a magyar utakon futó autók száma,
2018-ban meghaladta a 3,58 millió darabot. Erzsébetváros is jelenleg több parkolási
matricát ad ki, mint amennyi parkolóhely
rendelkezésre áll. Parkolómatrica annak a
kerületi lakosnak jár, aki gépjárművel rendelkezik. Meg kell külön említeni azt is,
hogy nagyon bonyolult új parkolóhelyeket
kialakítani a kerületben, ezért is találtunk
ki, és hoztunk több olyan rendeletmódosítást, amely ezt a problémát enyhítheti.
Az év elején léptettük hatályba az Erzsébetváros Építési Szabályzatáról szóló rendeletet, amely meghatározza, hogy
parkolódíjat kell fizetniük azoknak, akik
szálláskiadásra, például Airbnb-re jegyeztetnek be lakást. A fent említett rendelet úgy
szól, hogy minden megkezdett 50 négyzetméter után egy parkolóhelyet kell biztosítani, vagy akár meg is váltható a parkolóhely,
ennek költsége több mint 2 millió forint
plusz áfa. Az így befolyó összeget a parkolási gondok enyhítésére kívánjuk felhasználni.
Ez azonban csak a parkolásra vonatkozó intézkedés-sorozat első lépcsője.
Második lépcsőként egy új konstrukciót
alkottunk Hutiray Gyula Fideszes alpolgármester előterjesztésének köszönhetően,
amely bevezeti a közcélú parkolóhely fogalmát.

A rendeletmódosítás szerint minden új
építésű ingatlan alatt teremgarázst kell kialakítani, és azokat elektromos töltőállomásokkal kell ellátni.
Fontos megemlíteni, hogy amennyiben
ezek a parkolóhelyek nem telnek meg, úgy
az adott ingatlan közelében élők akár kedvezményesen is használhatják ezeket a helyeket éjszakai parkolásra. Ennek köszönhetően azt reméljük, hogy a munkából
hazatérő kerületi lakosok könnyebben találnak majd parkolóhelyet.
Az önkormányzat továbbá tárgyalásokat
folytat annak érdekében, hogy az Ötvenhatosok terénél kialakítandó mélygarázsban
az erzsébetvárosi lakosok használhassanak
100–200 parkolóhelyet

Áldott húsvéti
ünnepeket kívánunk
a Fidesz-frakció
nevében!

MÁJUS 26-ÁN
a MI Európánkról
szavazunk!
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AZ MSZP-PÁRBESZÉD PROGRAMJA
Európai szintű minimálbéreket és nyugdíjakat!
Versenyképes oktatást!
Európai színvonalú egészségügyi ellátást!
Áfacsökkentést!
Európai ügyészséget, a korrupció megelőzésére!
Közös határvédelmi politikát!
Esélyegyenlőséget, egyenlő ﬁzetéseket a nőknek!

Szavazzon az MSZP-Párbeszéd listájára!
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képviselő, 9. választókerület KISMARTY ANNA

8. számú választókerület

Élet Menete

NőÜnnep 2019

17. alkalommal tartották meg az Élet Menete nevű rendezvényt Budapesten. A holokauszt áldozataira
emlékező tömeg a Március 15. térről haladt a Cipők a Duna-parton emlékműig.

A nemzetközi nőnap alkalmából NőÜnnep 2019 címmel tartott tartalmas és egyben szórakoztató egész
napos rendezvényt a Nők Világbéke Szövetségének (Women’s Federation for World Peace) magyarországi szervezete 2019. március 9-én, VII. kerületi székhelyén, a Békeházban.

Vattamány Zsolt polgármester és
dr. Vető Marietta alpolgármester
is részt vett a megemlékezésen

N

16-án tartják, mert 1944-ben ezen a napon kezdték
a magyarországi zsidókat gettókba zárni, elsőként
Kárpátalján. A megemlékezés Kardos Péter főrabbi
gyászimájával ért véget. A rendezvény célja minden
évben az, hogy a résztvevők felekezeti és politikai
hovatartozásra tekintet nélkül együtt róhassák le kegyeletüket a holokauszt áldozatainak emléke előtt, és
hitet tegyenek a társadalmi szolidaritás és a demok
ratikus politikai kultúra mellett.

agy Parisa elnöknő megnyitó beszéde után tehetséges és az élet különböző területein jártas előadók sora osztotta
meg tudását és tapasztalatát a hallgatósággal. Szó esett a nőket érő traumákról
és az azokból való kiemelkedés lehetőségeiről, a traumakezelés forradalmian új
módszeréről. A résztvevők egy különleges
férfi őszinte élettörténetét is hallhatták,
aki megjárta a poklok poklát, és győzedelmeskedett, napjainkban pedig számtalan
nőnek nyújt segítő kezet és lelki támaszt
krízishelyzetekben. Egy karriertanácsadó
coach hölgy a női önbizalom megerősítésének fontosságáról, és ennek az élet minden területére való kihatásáról beszélt.
Egy Nobel-békedíjra jelölt kitűnő előadó
a „győztes-győztes kommunikáció” megtanulásának fontosságát hangsúlyozta
a sikeres házasságok érdekében. Egy nagyon tehetséges fiatal írónő a lelki-testi
harmóniát, jellemünk folyamatos fejlesztését, valódi önmagunk megértését és el-

fogadását nevezte meg a kiegyensúlyozott
párkapcsolat alapjaként, egy kedves, fiatal
szülésznő pedig a „Kriston torna” jótékony hatásairól mesélt. Az előadásokon
túl volt lehetőség nevetésre és lazításra is:
egy elbűvölő és vicces bűvésznő, valamint
egy keleti táncosnő oldotta az összegyűltek nevető- és egyéb izmait. Vezetett meditációval, elcsendesedéssel zárult a színes
rendezvény.
Nagyon sikeres és felemelő volt a program, sok új információval, belső megértéssel, új barátságok kialakulásával. Közeleg
az anyák napja is, aminek tiszteletére már
tervezik a soron következő eseményüket, melynek témája az édesanyák szerepe és felbecsülhetetlen értéke a családban.
A pontos időpontról és programról a szövetség honlapján lehet majd tájékozódni
(https://nokabekeert.hu).
A cikket köszönöm Jaksicsné Virágh
Tímeának, az N VSZ Mag yarország
elnökhelyettesének.

Für Anikó kapta a Psota Irén-díjat
A színházi világnap alkalmából átadták a Psota Irén-díjat.
Az elismerést Für Anikó, az Örkény Színház színművésze
vehette át. Psota Irén (1929–2016) emlékére Almási Éva, a
nemzet színésze hozott létre alapítványt, amely minden évben díjat adományoz annak a színésznek, akinek színpadi
sokszínűsége, tehetsége, kiemelkedő képességei Psota Irén
örökségéhez méltónak bizonyulnak. A díjazottat Mácsai Pál
színművész, rendező, az Örkény Színház igazgatója és a díj kuratóriumának képviseletében Hegedűs D. Géza színművész is
méltatta. Für Anikó az Örkény Színházban – a honlapon olvasható információ szerint – jelenleg a Hamletben Gertrud
királynéként, a Mesél a bécsi erdő című darabban Valéria szerepében, A hattyú című előadásban Mária Dominika hercegnőként látható, emellett játszik az Anyám tyúkja (1.) és az
Anyám tyúkja (2.) című produkcióban is.

IDŐSKÖSZÖNTÉS
Fauszek Tibornét köszönthettem 90. születésnapja alkalmából.
Az ünnepeltet a Peterdy utcai idősek otthonában leptük meg a barátai körében, akiktől egy születésnapi tortát is kapott. Egy csokor virággal kedveskedtem neki, és átadtam az Orbán Viktor
miniszterelnök által aláírt emléklapot, amely a szépkorúak
iránti tiszteletünket és hálánkat hivatott kifejezni. Isten éltesse sokáig egészségben!

Kismarty Anna

»

Az idei év Jane Haining emlékezetéről is szól – a skót misszionáriusnő magyarországi zsidó
gyerekeket bújtatott, és Auschwitzban végeztek vele. Felszólalt az eseményen a brit kormány
skót ügyekért felelős minisztere
és a brit nagykövet is. A felvonuláson fáklyát gyújtott Keleti
Ágnes ötszörös olimpiai bajnok
tornász, a holokauszt egyik hazai túlélője, aki 98 éves az idén.
A magyarországi Élet Menetét
a holokauszt emléknaphoz legközelebb eső hétvégén rendezték meg. Az emléknapot április

Forrás: athenaeum.hu
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FOGADÓÓRA
Időpontja:
megbeszélés szerint.
Bejelentkezés a
+36 30 948 16 63-as
telefonszámon.
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képviselő MOLDOVÁN LÁSZLÓ

DR. KISPÁL TIBOR képviselő, 4. választókerület
FOGADÓÓRA
FOGADÓÓRA minden hónap első péntekjén,

dr. Kispál Tibor

14-16 óra között a Piros Pontban (VII. Dob u. 65.)
Minden hónap második péntekjén 14-16 óra
között a Nyugdíjas Klubban (VII. Király u. 97.)
Telefonos bejelentkezési lehetőség: +36-30-6552822 vagy +36-1-462-3106.
Email cím: tkispal@gmail.com

Isten éltesse Szilágyi
professzor úr!

ANYÁK NAPJÁN

Mama

Már egy hete csak a mamára
gondolok mindíg, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
ment a padlásra, ment serényen.
Én még őszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.
Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám
s a ruhák fényesen, suhogva,
keringtek, szálltak a magosba.
Nem nyafognék, de most már késő,
most látom, milyen óriás ő szürke haja lebben az égen,
kékítőt old az ég vizében.
(József Attila)

Boldog húsvétot kívánunk
Erzsébetváros!

M

árciusban volt szerencsém köszönteni dr. Szilágyi Vilmos tanár
urat 90. születésnapja alkalmából. Vilmos bácsi az ELTE-n végzett és az ifjúságkutatás mellett nemiségtudománnyal, ezen belül elsősorban szexuálpszichológiával és szexuálpedagógiával foglalkozott.
Eddigi élete során volt a Tankönyv kiadó felelős szerkesztője, egyetemi
és főiskolai tanár, szexuálpszichológiai kutatásokat végzett, szaklapokban tanácsadó és rovatvezető volt. Pályája során 32 szakkönyvet jelentetett meg a neves tudós, oktató és tanár. Máig mindennap űzi kedvenc
sportját, a jógát, és verhetetlen humora mellett professzorosan komoly
társalgó is tud lenni. Egy volt olvasója írta születésnapján, rá emlékezve: „Serdülő éveimben gyertya volt”.
Vilmos bácsi! Erzsébetváros közössége nevében ez úton is kívánunk még sok boldog és jókedvű éveket és napokat, mint amilyen a
DR. KISPÁL TIBOR önkormányzati képviselő
március 20-ai volt!

MÁJUS 26-ÁN

a MI Európánkról szavazunk!

Szavazzon
az MSZP-Párbeszéd
listájára!

» KÉPVISELŐI MELLÉKLET

Húsvétkor látjuk a természet megújulását, várjuk a tavaszt, ünnepeljük Jézus feltámadását és
az emberek megváltását. Több mint hétszáz
éve, mi magyarok a március eleji Nőnap után
újra lányainkhoz és asszonyainkhoz fordulunk,
verset mondunk és locsolkodunk! A lányok díszes tojással jutalmazzák a locsolkodókat, a másik nap pedig ők locsolják a fiúkat! A Magyar
Szocialista Párt Erzsébetvárosi Szervezete és
Frakciója nevében kívánunk, boldog húsvétot
és örömteli locsolkodást itt Erzsébetvárosban
és minden magyar családnak!
DEVOSA GÁBOR, DR.KISPÁL TIBOR, NÉMETH GÁBOR
önkormányzati képviselők

A hónap második keddjén 17 és 19 óra között.
Helyszín: Dohány u. 45. fszt. 3.
Tel.: 06-70-703-6533. E-mail cím: moldovan.laszlo@erzsebetvaros.hu.
Honlap: www.facebook.com/moldovan-laszlolmp/?ref=hl
MOLDOVÁN LÁSZLÓ
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független képviselő, 10. választókerület NAGY ANDREA

MOLNÁR ISTVÁN képviselő, 6. választókerület

3 éve indult el a vándorserleg!

MEGÚJULT DÍSZKÚT
MOLNÁR ISTVÁN

az Önök független
képviselője 6. számú
választókerület.

Nagy Andrea

»

FOGADÓÓRA IDŐPONTJA:

Lakossági jelzés alapján kértem
a hivatalt, hogy javítsák meg az
Erzsébet körút 17. falán lévő
utcai díszkutat. A falikút ismét
üzemel! Remélem vigyáznak rá,
különösen az éjszakai vonulók.

» KÉPVISELŐI MELLÉKLET

május 3-án, 13–14 óra között.
Helyszín: Rózsa utca 3. Önkormányzati, utcáról
nyíló helyiség. A 462-3137-es telefonon vagy
a molnar.istvan@erzsebetvaros.hu e-mailen történő időpont egyeztetés után a hónap bármely
napján személyesen is felkeresem Önt.

FOGADÓÓRA

időpontja: előzetes
megbeszélés alapján. Helye: 1073
Budapest, Dohány
u. 45. 1/23.
23-as kapucsengő.
Bejelentkezés a
+06-1-462-3226os telefonszámon.
E-mail: nagy.
andrea@erzsebetvaros.hu.

A hónap dolgozója a Péterfy kórházban: A mai köztudottan nehéz helyzetben

és nehéz körülmények között is kiemelkedő, emberfeletti munkát végző egészségügyi dolgozók
inspirálására, támogatására indította el 3 évvel
ezelőtt Nagy Andrea képviselő a „Hónap dolgozója” programot a Péterfy kórház ápolói számára. A csatlakozó támogató kör, Sólyom Péter és

Nagyváradi Attila vállakozók hozzájárulásával
havonta 3 szakdolgozó kapja jó munkája jutalmául a 3 napos wellness hétvégét, emléklapot
és serleget, valamint osztályuk a vándorserleget.
Idén márciusban Bartha Anikó gyógyszertári
szakasszisztens, Fekete Adrienn szociális munkás és Léderer Mónika osztályvezető ápoló helyettes vehetnek részt a rekreációs hétvégén.

TÉRFIGYELŐ

A Péterfy kórház dolgozóinak, betegeinek és a látogatóknak személyi
és vagyonbiztonsága fontos feladat.
Ezért javasoltam Vattamány Zsolt
polgármesternek, hogy ha mód van
rá, kössük be az intézményt a kerületi
térﬁgyelő rendszerbe. Dr. Sásdi Antal
főigazgatónál egyeztettük a részleteket, a kamerák először a Péterfy utcai
bejáratokhoz kerülnek ki, az intézmény
területén belül.

Erzsébetváros új, 5. számú egyéni önkormányzati választókerülete
ÚJ VÁLASZTÓKERÜLETEK
Kerületünk lakossága a január 1-i adatok szerint 50 ezer fő alá csökkent,
ezért megtörtént az új önkormányzati körzetek kialakítása, melyekből
az eddigi 12 helyett 10 darab lesz. Készítettem egy térképet Önöknek,
melyen látszik, hogy választókerületem három háztömbbel bővült az
Erzsébet körút mentén.

ÚJ TÁRSASHÁZAK A KÖRZETEMBEN:

Bethlen Gábor tér 3. • Dembinszky
utca 17. • Dembinszky utca 19. • Dembinszky utca 21. • Dembinszky utca 23. • Marek J. utca 14. • Marek J. utca 16.
• Marek J. utca 18. • Nefelejcs utca 47. • Nefelejcs utca 49. • Nefelejcs utca 51.

Új választókerületi határaink
8. választókerület leszünk! Erzsébetváros
lakosságának csökkenése azt eredményezte, hogy a 12 önkormányzati képviselői körzet idén 10-re csökkent. Az átszervezés miatt megváltozik választókerületünk
száma, illetve több háztömböt is csatoltak
választókerületemhez. Az érintett lakókat
már levélben és hirdetmények útján is
megkerestem, kérem javaslataikkal, problémáikkal, mint önkormányzati képviselőjükhöz, forduljanak bizalommal.

Erzsébetváros új,
8. számú
választókerülete
(részlet)
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NÉMETH GÁBOR JÁNOS képviselő, 1. választókerület

képviselő, 12. választókerület SÓLYOM BENCE

Az autizmus világnapja

FOGADÓÓRA időpontja: előzetes megbeszélés alapján.
Helye: 1074 Bp., Dohány u. 45. 1. em. 26.
Bejelentkezés a +06-1-462-3106-es telefonszámon.

Április 2-án világszerte az autizmus spektrumzavarra hívták fel a figyelmet, amely tízmilliókat
érint a Földön. Ezen a napon kék öltözékkel, illetve középületek kék kivilágításával is emlékeztetnek arra, hogy törődjünk autista embertársainkkal.

NÉMETH GÁBOR JÁNOS

AZ MSZP-PÁRBESZÉD PROGRAMJA
Európai szintű minimálbéreket és nyugdíjakat!
Versenyképes oktatást!
Európai színvonalú egészségügyi ellátást!
Áfacsökkentést!
Európai ügyészséget, a korrupció megelőzésére!
Közös határvédelmi politikát!
Esélyegyenlőséget, egyenlő ﬁzetéseket a nőknek!

Szavazzon az MSZP-Párbeszéd listájára!

Az autizmussal élő személyek másképpen dolgozzák fel a külvilágból érkező hatásokat,
mint a többség. Ez az eltérő fejlődés az oka annak,
hogy érzékszerveik sokszor
túlságosan kifinomultak, vagy
éppen ellenkezőleg: nem elég
érzékenyek, hogy befogadják
a környezet ingereit. Ez az
eltérő működés ráadásul
megnehezíti társas kapcsolataikat is. Egy autista
embernek problémát jelent
megérteni a közösség írott és íratlan
szabályait, nehezen olvas a gesztusokból, mimikából, és gyakran nem érti
a hasonlatokat, szófordulatokat.
Az autizmus kialakulásának pontos
oka még nem ismert, de szakemberek
szerint genetikai és környezeti hatások kombinációja okozza. A tudomány
pillanatnyi állása szerint nem gyógyítható, létezik azonban sokféle fejlesztési mód, mellyel az autista emberek élete megkönnyíthető, képességeik pedig
fejleszthetőek.
Erzsébetváros önkormányzata is
mindent megtesz a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok támogatásáért. A Művelődési, Kulturális
és Szociális Bizottság ezért is írt ki
pályázatot már több körben a különleges bánásmódot igénylő gyermeket
nevelő családoknak. A pályázatra jelentkezhet minden lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen
a kerületben élő család
Támogassuk Orbán Viktor
programját,
vagy
gyermekét
(gyermekeit) egyedül
állítsuk meg a bevándorlást!
nevelő, 18. életévét betöltött szülő, feltéve, hogy a pályázat benyújtásakor a
Kérjük, keresse
különleges bánásmódot igénylő gyermek érvényes
szakértői bizottsági véaz aláírásgyűjtő
standokat,
leménnyel rendelkezik, valamint a küvagy írja alálönleges
az ívet
bánásmódot igénylő gyermek
a pályázat benyújtásának napján még
munkatársainknál,
nem töltötte be a 18. életévét. A pályázati összeg bruttó 100 000 Ft vissza
akik felkeresik
Önt!támogatás.
nem térítendő
fidesz.hu | facebook.com/FideszHU
Kiadó: Fidesz – Magyar Polgári Szövetség

Sólyom Bence

»

MÁJUS 26-ÁN
a MI Európánkról
szavazunk!

10

FOGADÓÓRA
Időpontja:
megbeszélés szerint.
Bejelentkezés a
+36 30 260 91 92-es
telefonszámon.

Európai parlamEnti választás Május 26.

Támogassuk
Orbán ViktOr
prOgramját,
állíTsuk meg
a bevándorlásT!
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JUHÁSZ SZABOLCS képviselő

képviselő, SZEE-frakció vezetője SZÜCS BALÁZS

Miért nem ﬁzet minden
éjjel-nappali kocsma?
K
Juhász Szabolcs

»
FOGADÓÓRA

előzetes egyeztetés szerint
(juhasz.szabolcs@
jobbik.hu,
+3670-424-4434)

Az erzsébetvárosi Jobbik
nevében
áldott húsvéti
ünnepeket
kívánok!
JUHÁSZ SZABOLCS
képviselő

Áldott ünnepeket!
A pészach és a nagypéntek ünnepe valami újnak a kezdetét jelenti: nem csak egy nép, hanem
mindannyiunk életében vannak olyan helyzetek, szakaszok, kapcsolatok, amelyeket nem lehet már toldozni-foltozni, javítgatni, elhazudni, megszépíteni, komfortossá láttatni: újat kell
kezdeni.
Tiszta lappal. Megújulva. Új szövetségeket kötve. Magukkal, egymással, Teremtőnkkel.
Kívánom nektek, családjaitoknak, közösségeiteknek, hogy ezek a csodálatos ünnepek ezt
a megújulást hozzák el mindenki életébe!

Boldog anyák napját!

fordult az illetékes UNESCO Magyar Nemzeti
Bizottságához, valamint a volt kerületi főépítész
is több alkalommal ismertette a felvetést szóban
és írásban. Arról sajnos semmit nem tudhattunk
meg, hogy a kerület jelenlegi vezetése mit gondol a kérdésről, illetve milyen lépéseket tettek a
2013-as képviselő-testületi határozat végrehajtása érdekében.
„Ez a válasz érdemi előrelépést sajnos egyáltalán nem jelent, így természetesen nem is hagyom
annyiban az ügyet. Elsőként levélben fordulok az
UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságához arról
érdeklődve, hogy pontosan milyen megkeresések
érkeztek a kerületi önkormányzattól, aztán majd
meglátjuk a továbbiakat” – nyilatkozta lapunknak az üggyel kapcsolatban Juhász Szabolcs.

Anyu és mama mindig nyitott kapuval várnak. Ebédet főznek, sütnek. Csomagolnak mindenből otthonra, hogy ne éhezzek. Legszívesebben a fél hűtőt elpakolnák. Hiába mondom,
hogy ne rakjon oda annyit, mert múltkor is öt napig ugyanazt ettem..., de mindig odateszi,
mert szerintem biztos abban, hogy titkon éhezem itt Pesten. Csillogó szemmel hallgatnak,
bármit is mondok. Magukhoz szorítanak, ha elmegyek. Kikísérnek mindig a kapuig. Az
autóm visszapillantójából látom, hogy sokáig állnak még a ház előtt és integetnek. Visszaintegetek. Ilyenkor nem vagyok se lelkész úr, se képviselő úr. Ilyenkor ugyanaz a kisfiú vagyok,
mint aki 30 éve voltam, mikor átléptem a nagymamámhoz közeli általános iskola kapuját.
És jó, hogy így van. Boldog anyák napját!

Szücs Balázs

»

Juhász Szabolcs a képviselő-testület legutóbbi ülésen többek között a szórakozóhelyek által ﬁzetendő
felügyeleti díjjal kapcsolatban fordult kérdéssel a kerületi polgármesterhez. A válasz megérkezett, a
jobbikos képviselő azonban további lépéseket ígér.
özismert, hogy az éjfél után is nyitva tartó
klubok komoly közbiztonsági és köztisztasági többletfeladatot rónak önkormányzatunkra. Ennek finanszírozását szolgálja az érintett
vendéglátóhelyekre kiszabott felügyeleti díj,
amit azonban a törvények szerint csak azokkal
az egységekkel lehet megfizettetni, amelyek világörökségi területen működnek.
A probléma, hogy az erzsébetvárosi világörökségi terület csak a cikkünkhöz mellékelt
ábra sötétebbre színezett részére terjed ki (tehát a Károly körút-Király utca-Klauzál utcaDohány utca négyszögre), jelentősen kisebb
tehát, mint a teljes Belső-Erzsébetváros (a kettő
közti különbség világosabb színnel jelölve), ahol
a vendéglátóhelyek éjszaka is nyitva tarthatnak.
A megoldás a világörökségi terület kiterjesztése lenne, és a képviselő-testület már 2013-ban
döntött is arról, hogy ezt kérelmezi az illetékes hatóságoktól. Az elmúlt közel hat évben
azonban nem történt változás, Juhász Szabolcs
jobbikos képviselő ezért kérdéssel fordult a polgármesterhez, melyben arról érdeklődött, hogy
hol akadt el a terület kiterjesztésére vonatkozó
kezdeményezés, illetve az önkormányzatnak továbbra is célja-e, hogy ez megtörténjen.
Erzsébetváros polgármesterének válaszából
sajnos csak az derül ki, hogy 2008-ban, tehát
az említett testületi döntést öt évvel megelőzően az egyik akkori (ma ellenzékben politizáló)
alpolgármester ugyanezzel a kéréssel levélben

» KÉPVISELŐI MELLÉKLET

FOGADÓÓRA
Időpontja: minden
hónap negyedik
hétfőjén 15–17
óráig. Helye: Dohány utca 45. fsz.
12. (az udvaron
balra az első ajtó)
Bejelentkezés a
+06-1-462-3216
-es telefonszámon.

KÉPVISELŐI
OLDALAM
Sok minden más
is történt, amire itt
nincs hely! www.
facebook.com/
azenkepviselom

MÁJUS 26-ÁN
a MI Európánkról
szavazunk!

Szavazzon az MSZP-Párbeszéd listájára!
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képviselő, 2. választókerület UJVÁRI-KÖVÉR MÓNIKA

DR. OLÁH LAJOS Erzsébetváros országgyűlési képviselője

Buli a világörökségi területen

Képviselőként a lakókért

KÖZteherviselés. A budapesti kerületek ugyan az országos átlagnál valamivel jobb helyzetben levő
városrészek, de az itt élők is számtalan területen várnak állami segítséget. Ebben a témában már többször felszólaltam a parlamentben választókerületem kapcsán, most Ujvári-Kövér Mónika helyi képviselővel együttműködve a VII. kerületi képviselő-testület számára készítettünk elő egy javaslatot, melynek
elfogadása és továbbvitele jelentősen javíthat a Belső-Erzsébetvárosra részben teherként nehezedő
bulinegyed helyzetén, csökkentheti az önkormányzat kiadásait.

Minden képviselő-testületi ülésen szembesülök azzal, hogy milyen sokszínű a mi képviselő testületünk.
Nem csak a politikai pozíciók miatt, hanem emberileg is. Számos ellenzéki javaslat kerül elénk, amiben
együtt tudtunk működni, és éppen a sokféleségünk miatt előfordul az is, hogy nem.

semmiféle plusz támogatást nem kap a központi költségvetésből, hogy legalább a bizton-

belföldről egyaránt, akik jelentős bevételt generálnak a költségvetésnek, és messzire viszik
el a főváros és hazánk jó hírét. A világörökségi
státusz azonban nemcsak privilégium, kötelezettségekkel is jár, és ugyanez vonatkozik a
védőterületre is. A műemlékvédelmi, illetve
értékmegőrző kötelezettségek mellett Erzsébetvárost azonban plusz kiadások is terhelik,
mégpedig a kiemelt turisztikai helyszínként az
elmúlt évek során kialakult bulinegyed kapcsán. Takarítás, zajproblémák, közbiztonság,
és még hosszan lehetne sorolni.
Az Országgyűlésben feltett írásbeli kérdésemre válaszul az illetékes minisztérium adatokat is közölt, így kiderült, hogy nemzetgazdasági szinten évente 6,6 milliárd (!) Ft bevétel
származik csak az erzsébetvárosi bulinegyedben
működő vállalkozások adó- és járulék befizetéseiből. Ehhez képest a kerületi önkormányzat

Tavaly már kétszer kezdeményeztem a parlamentben, hogy a két érintett kerületet, Terézés Erzsébetvárost részesítse a kormány plusz
támogatásban a megemelkedett közfeladatok
finanszírozása érdekében, valamint javasoltam
a felügyeleti díj felső mértékének megemelését
is. A Fidesz tagjai minden alkalommal leszavazták az erre vonatkozó javaslatomat, amit természetesen újra be fogok nyújtani. Most azonban
a helyi képviselő-testület elé is több ezzel kapcsolatos határozati javaslat kerül Ujvári-Kövér
Mónika előterjesztésében, többek között évi
egy milliárd forint kormányzati támogatás
megszerzéséről, visszafordított adóról és megemelt felügyeleti díjról kapcsolatos tárgyalások megkezdéséről. A javaslatok elfogadásával
új helyzetbe kerülne Erzsébetváros, hiszen az
többségi támogatás esetén egyértelmű irányt
szabna az önkormányzat vezetésének az állammal való tárgyalás kereteihez.

kitevő zsidónegyed az Andrássy úti világörökségi terület védőzónájaként a Világörökséghez tartozik, rengeteg látogatót vonz kül- és

A közteherviselés szó nem véletlenül kezdődik úgy, hogy „köz”.

FOGADÓÓRA
A részvételhez
szükséges előzetes egyeztetés a
drolahlajos@dkp.
hu e-mail címen
keresztül tehető
meg.

m az szinte tényként kezelhető, hogy a Fidesz-frakció tagjainál gyakorlati automatizmus az ellenzék előterjesztéseinek java részét
leszavazni, tehát jelen létszámunkban elég egy
ellenzéki tartózkodás is ahhoz, hogy újabb kört
„fussunk” bizonyos témákban. A legutóbbi testületi ülésen 4 témában összesen 6 határozati
javaslatot terjesztettem a plénum elé. Az alábbiakban ezekből hármat foglalok össze, hozzátéve, hogy javaslataimban kifejezetten a lakossági
érdekeket vettem figyelembe, javarészt lakossági
visszajelzések alapján kialakítva a határozati javaslatokat.Képviselőként mindannyiunknak ezt
kell (kellene) szem előtt tartani, engem kifejezetten kíváncsivá tesz, hogy milyen politikai
érdek fűződhet ahhoz, hogy minden olyan
előterjesztés elbukjon, ami az információátadásra, a lakossági kommunikációra vonatkozik. A Péterfy kórházzal kapcsolatos előterjesztésem a következő lapszámban lesz olvasható.

DR. OLÁH LAJOS
Erzsébetváros
országgyűlési
képviselője várja
a hívását:
0630/709-11-02

A Verseny utcai buszpályaudvar
áthelyezése
A MÁV felújítási munkálatokat végez Budapest-Hatvan között, a lezárt pályaszakasz miatt
buszokkal pótolják a kieső InterCity járatokat.
Ezek a járatok a Verseny utcai ideiglenes buszpályaudvart használják indulásra, érkezésre és
várakozásra is, ami viszont az itt élők számára
rendkívül zavaró. Innen nem messze azonban,
a Dózsa György úton, lakóingatlanoktól men-

tes terület is található! Az ideiglenes pályaudvar
helyszínének kijelölését megelőző egyeztetéseken véleményem szerint az önkormányzatnak erőteljesebben kellett volna képviselnie a
lakossági érdekeket. Javaslatomat, miszerint a
polgármester haladéktalanul kezdjen egyeztetésbe az illetékesekkel a buszpályaudvar áthelye- Ujvári-Kövér Mónika
zéséről, egyhangúan elfogadták a képviselők.

»

ermészetes, hogy büszkék vagyunk arra,
hogy a Belső-Erzsébetváros nagy részét

dr. Oláh Lajos

»

T

sági- és köztisztasági feladatok ellátása ne egy az
egyben a kerületet terhelje.
Helyi adóbevételként az önkormányzat
ugyan szed be úgynevezett felügyeleti díjat
a világörökségi részeken működő, éjfél után
is nyitva tartó vendéglátóhelyektől, azonban
a felügyeleti díj felső mértékének (20 Ft/fő/
nap) és a beszedhető éves díjtömegnek az
iparűzési adó 0,5%-os mértékében való maximalizálásával ez csak minimális bevételhez
juttatja Erzsébetvárost. Ujvári-Kövér Mónika
képviselő segítségével hozzájutottam a kerületi adatokhoz is, ebből csak egyet említenék
meg: a – kizárólag köztisztasági és közbiztonsági feladatokra fordítható – felügyeleti díjakból összesen mintegy 15 millió (!) Ft bevételre
tett szert a kerület, miközben csak a BelsőErzsébetvárosra fordított takarítási kiadások
ennek többszörösét teszik ki.

Á

FOGADÓÓRA
Lakásgazdálkodás
Az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok időpontja: minden
első hétfőfelett a tulajdonosi jogokat a képviselő-testület hónap
jén 15–17 óráig.
gyakorolja. A valós helyzetről azonban semHelye: Dohány
miféle átfogó adat nem áll a rendelkezésünkre. utca 45. fsz. 12.
Előterjesztésemben két határozati javaslatot (az udvaron balra
az első ajtó)
fogalmaztam meg, melyből az elsőt elfogadta
Bejelentkezés
a testület, eszerint átfogó beszámoló és értékea +06-1-462-3216
lés készül az önkormányzat 2014-2018 közötti -os telefonszámon.
lakásgazdálkodásáról, annak hatékonyságáról,
bevételi és kiadási oldaláról. Második határozati
javaslatomat, ami az önkormányzati tulajdonú
lakások tételes címlistájára vonatkozik a testület
7 ellenzéki igen, 7 nem, 3 tartózkodással nem
fogadta el. Véleményem szerint rendkívül fontos lenne, hogy a testület tagjai pontos információkkal rendelkezzenek a lakásállományról, arról, hogy hol és milyen okokból vannak üresen
álló önkormányzati lakások a kerületben - ha
vannak, mert még ezt sem tudjuk pontosan.

Közmeghallgatás lakossági igényre
SZMSZ-ünk szerint önkormányzatunk évente
egyszer tart közmeghallgatást. Javaslatom több
pontban is megváltoztatta volna a megszokott
rendet. Nagyon fontos lenne, hogy a lakosság
számára megfelelő időpontban legyen a közmeghallgatás, ne lehessen nyáron és decemberben, valamint piros betűs ünnepeket megelőző
napokban sem, és olyan délutáni időpontban
szervezzük, ami megfelel a dolgozó embereknek, a gyermeket nevelő családoknak is. Javaslatot tettem arra is, hogy már 150, állandó kerületi
lakó is tehessen javaslatot plusz közmeghallgatás
szervezésére, hogy akkor és ott tárgyalhassunk
meg dolgokat, amikor éppen aktuálisak. Ez az
előterjesztésem elutasításra került.
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TIMÁR LÁSZLÓ képviselő, 11. választókerület

polgármester, 7. választókerület VATTAMÁNY ZSOLT

Szülői fórum a városligeti
játszótérről

A VÉGLEGES NAGYJÁTSZÓTÉR ELKÉSZÜLTÉIG SEM MARADNAK JÁTSZÓTÉR NÉLKÜL
AZ ERZSÉBETVÁROSI GYEREKEK A VÁROSLIGETBEN
Elkezdődött az ideiglenes játszótér kialakítása a Városligetben. Az ország egyik legnagyobb és legkomplexebb játszóterének végleges kialakításáig ideiglenes játszóteret létesít a Városliget Zrt.

A

»
FOGADÓÓRA
Időpontja:
megbeszélés szerint.
Bejelentkezés
a +36 30 948 16 58-as
telefonszámon.

területen, a Kertem és a Királydomb között, a Főkert telephely szomszédságában
tervezik kialakítani. Az ideiglenes játszótér körbe lesz kerítve, hogy a gyerekek
zavartalan körülmények között játszhassanak. A talaj megfelelő higiéniai állapotáról gondoskodnak, és a biztonság érdekében a játszóelemek alá esésvédelmi
homokot helyeznek el.
A játszótér közvetlen környezetében
ivókút és illemhely is található, amely 24
órán át használható. A kényelmes használat érdekében a területre padokat, valamint hulladékgyűjtőket is kihelyeznek.
A téren olyan eszközök lesznek, amelyeket a gyerekek eddig is használtak. A korábbi játszótér jó állapotban lévő eszközeit is áthelyezik – felújítás és minősítés
után. Egyetlen új játszóelemmel egészül
ki az ideiglenes játszótér: egy strapabíró
és biztonságos Galaxy Multiclimber eszközzel, ami mászókaként és csúszdaként
is funkcionál majd.

Európa egyik legkomplexebb játszótere épül meg a Ligetben

Az ideiglenes játszótér kialakítását már megkezdték

Erzsébetváros testvérvárosi kapcsolatai 2014-ben bővültek az izraeli Cfát városával kötött megállapodással. Márciusban a településre utazott Erzsébetváros küldöttsége, Vattamány Zsolt polgármester
vezetésével. A látogatás egybeesett az Izraelben meghirdetett magyar kulturális évad megnyitójával,
valamint a Jeruzsálem Maraton futóversennyel, melyen szintén részt vett az erzsébetvárosi delegáció.

A

z Izrael és Magyarország közötti kedvező együttműködés erősítését célozza a márciusban kezdődő kulturális évad,
amelynek apropójául a magyar és az izraeli főváros közötti testvérvárosi kapcsolat
létesítésének 30 éves évfordulója szolgál.
Az ünnepi megnyitóra egy gálaest keretében került sor, amelyen részt vett Erzsébetváros küldöttsége, illetve köszöntötte a jelenlévőket Vattamány Zsolt polgármester
is. Az eseménysorozat részeként a Nemzeti
Színház, az Opera és a Győri Balett művészei mellett a fotóművészet, a film és a gasztronómia hazai hagyományaival is találkozhat majd a közel-keleti ország közönsége.
Az út alkalmával a delegáció tagjai felkeresték a híres Jad Vasem Múzeumot, ahol a
holokauszt erzsébetvárosi áldozataira emlékeztek, de ellátogattak olyan történelmi
jelentőségű helyszínekre is, mint a Masada
erőd, illetve Caesarea, Haifa és Akkó városai. A 11. században keresztesek által alapított Cfát városa talán kevésbé ismert a
nagyközönség számára, jóllehet, már a középkorban is megfordultak itt magyarok.
A legjelentősebb hazai vonatkozása azonban a Lusztig József és családja nevéhez fűződő, 1980-as években alapított Magyar
Zsidó Múzeumnak van, amely a történel-

Vattamány Zsolt

»

Timár László

kerület Fideszes polgármestere,
Vattamány Zsolt, az Erzsébetvárosi Fidelitas elnöke, dr. Virágh Előd, valamint Kismarty Anna, Benedek Zsolt
önkormányzati képviselők és jómagam
lakossági fórumot szerveztünk a kerületi szülők kérésére. A képviselők és az
erzsébetvárosi Fidelitas meghívására a
fórumon részt vett a Városliget Zrt. vezérigazgató-helyettese, Jelinek Balázs is,
aki személyesen adott részletes tájékoztatást az ideiglenes és a végleges játszótérrel kapcsolatban, valamint válaszolt
a felmerült kérdésekre is. A Városliget
képviselője elmondta, hogy az ideiglenes
játszóteret 2019. május 1-jén adják át a
gyermekeknek, míg a végleges játszótér
átadását 2019 szeptemberére tervezik.
A Városliget Zrt. tájékoztatása szerint
az átmeneti játszóteret a tömegközlekedéstől távolabb eső, de mégis könnyen
megközelíthető, részben napos, részben
árnyas, több mint 1000 négyzetméteres

Izraeli látogatás

mi Magyarország zsidóságának történetét
mutatja be. Az alapítónak 2004-ben ítélték oda a Magyar Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztjét a magyar zsidóság tárgyi
és szellemi értékeinek megőrzése érdekében végzett munkájáért. A küldöttség találkozott a város vezetőivel, megtekintette
a múzeumi tárlatot és ellátogatott a város
zeneiskolájába is. A zenei kultúra különösen jelentős kapocs Cfát és a kerület között, hiszen az izraeli város ad otthont a
Cfáti Nemzetközi Klezmer Fesztiválnak,
amelynek rendszeres fellépői között szerepelnek az erzsébetvárosi zenés kulturális
programok előadói is. Bízunk benne, hogy
a testvérvárosi kapcsolat jegyében rövidesen Erzsébetvárosban üdvözölhetjük Cfát
városának képviselőit.

FOGADÓÓRA
Vattamány Zsolt
polgármester

Időpontja:
minden hónap
második és negyedik
hétfőjén,
14.00–18.00 óráig.
Helye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Bejelentkezés:
minden hétfőn
10.00–12.00 között
a +36 1 462 3359-es
telefonszámon.
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VERES ZOLTÁN képviselő, 3. választókerület

BENKŐ TAMÁS képviselő

Erzsébetvárosról és a választókörzetemről beszélgettünk

Nekünk Magyarország az első!
Még mindannyian emlékszünk arra, amikor – nem is olyan régen – pár évvel ezelőtt áldatlan állapotok
uralkodtak az illegális migráció miatt. Mi, erzsébetvárosiak közelről tapasztalhattuk meg, milyen veszélyekkel jár, ha ellenőrizetlenül engedünk át bevándorlókat a határainkon, ezért is kiváltképp fontos az
előttünk álló Európai Parlamenti választás május 26-án.

M
Veres Zoltán

»

Ú

gy gondolom, hogy ez az EP választás teljesen másról szól, mint az eddigiek. Korábban arról döntöttünk, hogy bal vagy jobb oldali struktúra alakul ki az európai
döntéshozatalban. De teljes mértékben egyet értek azzal, hogy történelmi választás
előtt állunk, és szeretném idézni Orbán Viktor miniszterelnök beszédét: „A tét az,
hogy bevándorláspárti vagy bevándorlás ellenes vezetői lesznek-e az uniónak. Arról
döntünk, hogy megvédjük-e keresztény kultúránkat, vagy átadjuk a terepet a multikulturalizmusnak.”
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy eljusson az emberekhez Orbán Viktor hét
pontból álló programja, amely az alábbiakat tartalmazza:

inkább megkönnyítsük a kerületiek életét,
és szebbé, sikeresebbé, békésebbé varázsolhassuk a városrészt. Nagyszerű volt beszélgetni főszerkesztő úrral, ezúton is köszönöm
a meghívást, és azt, hogy az erzsébetvárosiakat képviselhettem a televízióban is!

1. A migráció kezelését visszaadni a nemzeti kormányoknak
2. Ne legyen kötelező a migránsok befogadása
3. Érvényes okmányok nélkül ne lehessen belépni Európába
4. Migránskártya és migránsvízum megszüntetése
5. Soros György bevándorlást segítő szervezeteinek kevesebb pénz,
helyette a határvédelem támogatása
6. A keresztényeket ne érje hátrányos megkülönböztetés Európában
7. Bevándorlást ellenző vezetőket az uniós intézmények élére.

A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitánysága megtartotta a 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját, amelyen dr. Vető Marietta alpolgármester és dr. Bajkai István
országgyűlési képviselő, korábbi
erzsébetvárosi alpolgármester is
részt vett. Köszönjük a rendőrség
áldozatos munkáját!

FOGADÓÓRA
Időpontja:
megbeszélés szerint.
Bejelentkezés a
+36 1 462 31 30-as,
illetve a
+36 1 462 31 27-es
telefonszámon.

Kérjük, támogassák aláírásukkal az erzsébetvárosi Fidesz segítőit a főbb csomópontoknál kihelyezett pultoknál, vagy amikor felkeresik Önöket.
Kiadó: Fidesz – Magyar Polgári Szövetség (1062 Budapest, Lendvay u. 28.)
Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Kubatov Gábor pártigazgató

PUSKÁS FERENCRE EMLÉKEZTÜNK
Az Aranycsapat 92 éve született legendás csapatkapitányára,
Puskás Ferencre emlékeztünk a Szent István bazilika altemplomában Bajkai István országgyűlési képviselő úrral.
Az ünnepséget Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Emlékév Testület elnöke nyitotta meg, és Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, valamint Szöllősi
György újságíró, a Puskás Intézet vezetője és
Puskás Ferenc emlékének őrzője, nagykövete is beszédet mondott. Puskás Ferenc a legismertebb magyar, egy legenda, a XX. század
egyik kiemelkedő hőse. Mindent elért, amit
egy labdarúgó elérhet, így mindenki számára örök példakép. Megmutatta, hogyan lehet
a szegénysorból tehetséggel és akarattal eljutni a
világ csúcsára, s azt is, hogy a vereség után hogyan
lehet és kell újrakezdeni az életünket.

Benkő Tamás

»

FOGADÓÓRA
Időpontja:
megbeszélés szerint.
Bejelentkezés a
+36 30 486 55 65-ös
telefonszámon.

eghívást kaptam a Heti Tv Pirkadat
című műsorába, ahol Breuer Péter főszerkesztő úrral beszélgettünk. Szó esett a
kerületi kötődésemről, Erzsébetváros pozitív jövőképéről és számos, a hétköznapokat
érintő intézkedésről is. Beszéltem a kerületi egészségügyi intézmények felújításáról,
támogatásáról. Az elmúlt években számos
olyan szolgáltatás indult el, amely a lakosok
mindennapjait könnyíti meg. Ilyen az Erzsébetváros Taxi néven ismert ingyenes lakossági személyszállítási lehetőség, de szót ejtettünk a Bischitz Johanna Integrált Humán
Szolgáltató Központ szerteágazó tevékenységi köréről is. A Fidesz képviselőjeként folyamatosan azon dolgozom, hogy Erzsébetvárosban napról napra még jobb legyen élni,
és az eddigi számtalan intézkedésen túl még

Támogassuk
Orbán ViktOr
prOgramját,
állítsuk meg
a bevándorlást!

Május 26.
habkarton_ok.indd 1

2019.03.29. 16:25:21

Illegális bevándorlók egy
csoportja imádkozik a
Keleti pályaudvar előtt
2015. szeptember 2-án.
MTI Fotó: Máthé Zoltán
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Fogadóórák
Benedek Zsolt önkormányzati képviselő
időpontja: megbeszélés szerint
bejelentkezés a +36 1 462 31 30-as illetve
a +36 1 462 31 27-es telefonszámon

Nagy Andrea önkormányzati képviselő
időpontja: előzetes megbeszélés alapján
helye: 1074 Bp., Dohány u. 45. 1. em. 23., 23-as kapucsengő
bejelentkezés a +36 1 462 32 26-os telefonszámon

Benkő Tamás önkormányzati képviselő
időpontja: megbeszélés szerint
bejelentkezés a +36 1 462 31 30-as illetve
a +36 1 462 31 27-es telefonszámon

Németh Gábor önkormányzati képviselő
időpontja: előzetes megbeszélés alapján
helye: 1074 Budapest, Dohány u. 45., 1. em. 26.
bejelentkezés a +36 1 462 31 06-es telefonszámon

Devosa Gábor önkormányzati képviselő
időpontja: megbeszélés szerint
bejelentkezés a +36 1 462 31 06-os telefonszámon

Dr. Oláh Lajos országgyűlési képviselő
Fogadóórán való részvétel előzetes egyeztetés után
lehetséges, mely a drolahlajos@dkp.hu e-mail címen
keresztül tehető meg.

Hutiray Gyula alpolgármester
időpontja: minden hónap utolsó előtti
csütörtökén 16.00–18.00 óráig
helye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
bejelentkezés: minden hétfőn 15.00–17.00 között
a +36 1 462 32 07-es telefonszámon
Juhász Szabolcs önkormányzati képviselő
időpontja: megbeszélés szerint
bejelentkezés a +36 70 424 44 34-as telefonszámon
Kismarty Anna önkormányzati képviselő
időpontja: megbeszélés szerint
bejelentkezés a +36 30 948 16 63-as telefonszámon
Dr. Kispál Tibor önkormányzati képviselő
időpontja: minden hónap első péntekén 14–16 óráig
helye: Piros Pont, 1074 Budapest, Dob u. 65.
időpontja: minden hónap második péntekén 14–16 óráig
helye: Nyugdíjas Klub, VII. Király u. 97.
bejelentkezés a +36 30 655 28 22-es telefonszámon
Moldován László önkormányzati képviselő
időpontja: minden hónap második keddjén 17–19 óráig
helye: 1074 Budapest, Dohány u. 45., fszt. 3.
bejelentkezés a +36 70 703 65 33-as telefonszámon
Molnár István önkormányzati képviselő
időpontja: minden hónap első péntekén 13–14 óráig
helye: 1077 Budapest, Rózsa u. 3. szám alatti, utcáról nyíló
önkormányzati helyiségben
bejelentkezés a +36 1 462 31 37-es telefonszámon

Sólyom Bence önkormányzati képviselő
időpontja: megbeszélés szerint
bejelentkezés a +36 30 260 91 92-es telefonszámon
Szücs Balázs önkormányzati képviselő
időpontja: minden hónap negyedik hétfőjén 15–17 óráig
helye: 1074 Budapest, Dohány utca 45., fsz.12.
bejelentkezés a +36 1 462 32 16-es telefonszámon
Timár László önkormányzati képviselő
időpontja: megbeszélés szerint
bejelentkezés a +36 30 948 16 58-as telefonszámon
Ujvári-Kövér Mónika önkormányzati képviselő
időpontja: minden hónap első hétfőjén 15–17 óráig
helye: 1074 Budapest, Dohány utca 45., fsz. 12.
bejelentkezés a +36 1 462 32 16-os telefonszámon
Vattamány Zsolt polgármester
időpontja: minden hónap második és negyedik hétfőjén,
14.00–18.00 óráig
helye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
bejelentkezés: minden hétfőn 10.00–12.00 között
a +36 1 462 33 59-ös telefonszámon
Veres Zoltán önkormányzati képviselő
időpontja: megbeszélés szerint
bejelentkezés a +36 30 486 55 65-ös telefonszámon

