Juhász Veronika – II. kerületi jelölt
Az MKKP Gorillája, a Fás Szárú Növényekért Felelős
Gorillakertészeti Minisztérium vezetője. Irányítása alatt
csak Budapesten eddig 512 millió pénzfát és egy kavicsfát ültettünk ki. A Kutyapártba a Tudta? kampány idején
kapcsolódott be, majd egyike volt az első űrhajósoknak,
akiket kilőttünk Felcsúton.
A hálás lakosság sosem felejti el, amikor budai jó levegőt osztott, vagy esőben festett négyszínt Pasaréten.
Veronika az MKKP Social Club egyik koordinátoraként minden jó ügy mellett kiáll, sőt,
kiénekel, és rengeteg civilszervezettel van kapcsolatban, beszélgetéseket, adománygyűjtéseket, akciókat szervez.

Kovács Gergő – XII. kerületi jelölt
Az MKKP alapítója, társelnöke, többszörös vezérigazgatója.
Ő felelős mindenért.

Victora Zsolt – XIV. kerületi jelölt
Victora Zsolt az MKKP alapítója, alelnöke.
2010-ben a párt főpolgármester-jelöltjeként, megnyerte
a választást, de sajnos nem ő lett végül a főpolgármester. A 2018-as országgyűlési választáson Zugló jelöltjeként indult, és megint nyert, csak nem lett képviselő.
Az MKKP főhadiszállásának intézője és a beszerzési minisztérium vezetője. Shopügyi államtitkárként felelős a
pártrelikviák online és offline árusításában közreműködő
csapat munkájáért. Szabad pártidejében videókat készít,
híradót gyárt, dalt szerez, és Zugló felvirágoztatásán
dolgozik.
Zsolt Zuglóban született és tanult, napi kapcsolatban áll a kerületben élőkkel. Empátiája
legendás. Ötször volt bárányhimlős, ebből háromszor csupán együttérzésből.

Pálmai Attila – XV. kerületi jelölt
A 2018-as országgyűlési választásokon Schrödiger jelöltjeként indult vagy nem. Kvantumszinten a választás
előtt és után is nyert.
Attila az MKKP sport-légierejének egyik pilótája, valamint a Rendkívüli Ügyek Minisztériumának államtitkára és örökös tagja. Több sikeres városfelújítási projektben munkatárs. A Rózsa Sándor Népi Közpénztékozló
Alap dementoraként évek óta segít a hozzánk pályázó
szervezetek és magánszemélyek közösségi projektjeinek megvalósításában. Ő kezdeményezte az MKKP szobrászszakosztály megalapítását.
Önkormányzati képviselőként végre lesz ideje, hogy elkészítse Kovács Gergő 13,02 méteres szobrát a hegyen.

Soltész Szilvia – XXI. kerületi jelölt
Mindent tud Csepelről, és amióta az országgyűlési választáson elindult Csepel jelöltjeként, a város is mindent tud róla, hiszen térfigyelő kamerát telepítettek
az utcájába. Állatvédelmi és állatmenhely-védelmi referensként vezeti az MKKP Zöldkutya csoportját. Gyűjtött
aláírást Felcsúton, lebonyolította a Kutya-vizesvébét, és
Csepelre telepített egy teleportot. A helyi KRESZ-park
illegális felújítása is hozzá fűződik. Ezt a helyi önkormányzat is beígérte, de egyrészt
nem csinálta meg, másrészt a Szilvi-féle költségvetés százszorosát számolta ki rá, ezért
muszáj volt előbb végeznünk.
Félő, hogy önkormányzati képviselőként is szigorúan felügyeli majd a közvagyont, ezért
csak óvatosan szavazzanak rá!

