
Élesszük Újra 
Budafok-Tétényt!

A Változás Programja



Kedves budafok-tétényi lakótársam!

Öt éve mentőápolóként dolgozom a budafoki mentőállomáson. Ez a hivatásom: a betegellátás, az 
emberek segítése. És mindent látok, amit a fővárosi és a kerületi vezetés megpróbál elrejteni: látom 
az egészségügy problémáit, az alulfinanszírozottságot, az alacsony fizetéseket, a sok stresszt, azokat, 
akik belerokkannak vagy belehalnak abba, amilyen színvonalon működik ma az egészségügy. 
Mentőztem fél éven át úgy, hogy nem volt lélegeztetőgép az autóban. Gyakori, hogy kórházról 
kórházra küldözgetnek, így súlyos betegekkel kell utaznunk órákat, csökkentve a gyógyulás esélyét. 
A kerület tízmilliókat költ egy olyan orvosi ügyeletre, ahol rendszeresen nincs orvos. Mind-mind 
olyan problémák, amik a kerületi betegek egészségét veszélyeztetik, de a városvezetés mégsem 
törődik velük.

Másfél éve kezdtem el politizálni, mert a közélet és az egészségügy siralmas állapotát látva úgy 
éreztem, tennem kell valamit egy jobb ország megteremtéséért. Ekkor beléptem a Momentumba, 
április óta pedig már az ellenzék közös polgármesterjelöltjeként küzdök azért, hogy kiszabadítsuk 
Budafok-Tétényt jelenlegi dölyfös urai markából, és közösen teremtsünk egy élhetőbb kerületet!

Hiszek abban, hogy Budafok-Téténynek változásra van szüksége. Hiszek abban, hogy Budafok-
Tétény jobbat érdemel a jelenlegi helyzeténél.  Nagyon szeretek itt élni, szeretem a belvárosi utcák 
hangulatát, a Duna-part egyszerű szépséget és a kilátást a budafoki dombokról.  Tenni szeretnék 
a lakóhelyem boldogulásáért. 

Olyan Budafok-Tétényt szeretnék teremteni, ahol minden beteg időben megkapja a számára fontos 
egészségügyi ellátást. Olyan kerületet, ami bérlakásait nem kiárusítja, hanem a nehéz helyzetben 
lévő polgárai lakhatását segíti vele. Egy olyan önkormányzatot, amelynek gazdálkodása átlátható, 
és ahová a kerületi lakosság bizalommal fordul. Egy olyan városvezetést, ami óvón védi az oktatási 
intézményeit, és nem szétrombolja azokat. 
  
Öt év múlva egy gondozott Duna-parton szeretnék sétálni, ahol pezseg az élet: büfék, csónakházak, 
szabadtéri programok várják az érdeklődőket. Körbe szeretném járni a Gyármező felújított és új 
funkcióval ellátott épületeit, csobbannék egyet a kerületi strand medencéjében, és kerékpárúton 
szeretnék eltekerni a városházáról a Memento Parkba. Szeretném, hogy Budafok-Tétény újra 
megteljen élettel, és ne csak aludni járjunk ide, hanem kikapcsolódni, szórakozni is. Ehhez azonban 
még sokat kell tennünk. 

Örömmel ajánlom a kedves Olvasó figyelmébe a változás 
programját, amit egy széles körű lakossági felmérés alapozott 
meg, és amelyen számos kerületi szakember, lokálpatrióta és 
önkormányzati tapasztalattal bíró ellenzéki vezető hagyta rajta a 
keze nyomát. Ezúton is köszönöm a munkájukat, a lakosságnak 
pedig a kérdőív kitöltését!

Arra kérem, támogassa október 13-án a változás programját és az 
ellenzék jelöltjeit!

Élesszük újra Budafok-Tétényt!

Havasi Gábor
polgármesterjelölt



OKOSAN KÖZLEKEDŐ 
BUDAFOK-TÉTÉNY

ÖNÖK MONDTÁK

„A menetrend összehangolása szerintem nem azt jelenti, hogy a két más  
számjelű busz egymás „hátsójában”, egymás mögött jár, és aki 1-2 mp-et késik, 
lekési mind a két járatot, és várhat a következőre 10-20 percet.” 

HELYZETKÉP
A Budafok-Tétényben élőknek a közlekedés okozza a legtöbb problémát. Miközben a 
mellékutcákban dübörög a nagy kampány előtti útépítési láz, addig a főútvonalaink 
borzalmas állapotban vannak. Szinte már elviselhetetlenek a dugók a reggeli és 
az esti csúcsforgalomban, az araszoló autók pedig kipufogógázzal pöfögik tele a 
kerület hangulatos központjait. Eközben a tömegközlekedési eszközök menetrendje 
nincs összehangolva, a járatsűrűség pedig sok vonalon komoly kívánnivalót hagy 
maga után, különösen hétvégenként. A nagy potenciállal rendelkező elővárosi vasút 
kihasználatlan, komplett városrészek megközelíthetetlenek kerékpárral. Budafok-
Téténynek átgondolt közelkedésfejlesztésre van szüksége, ami egyszerre szolgálja az 
itt lakók kényelmét és környezetünk védelmét. 

MIT TESZÜNK A BUDAFOK-TÉTÉNYI 
KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSÉÉRT?



A MÁV-val együttműködésben 
fokozatosan növeljük az elővárosi 
vasút kerületi állomásokat érintő 
járatsűrűségét a 40-es vonalon 
(Nagytétény-Diósd, Baross-telep, 
Budatétény, Háros és Budafok).  
A cél, hogy használható 
közlekedési alternatívát 
teremtsünk, csúcsidőben 
10 perces követési idővel. Így  
a jelenleginél jóval népszerűbbé 
válhatna az elővárosi vasút 
a kerületben és környékén 
élők között, csökkentve az 
autóhasználatot és a folyamatos 
közlekedési dugókat.

Őrzött parkolókat építünk 
autók és kerékpárok számára 
minden kerületi vasútállomás 
mellett, hogy megkönnyítsük 
az elővárosi vasút használatát, 
és mindenki biztonságban 
le tudja rakni járművét a 
város egy külsőbb pontján. 
Befejezzük a vasútállomások 
és előtereik felújítását, és 
megoldjuk a régóta húzódó teljes 
akadálymentesítésüket, hogy 
a speciális igényű csoportok 
számára is elérhető, igazi 
intermodális csomópontokká 
váljanak. 

A forgalmas utakról menekülő, 
lakóövezetekben száguldozó 
autósok komoly problémát 
jelentenek a kerületben élőkre. 
Átgondolt és megtervezett 
forgalom- és sebességcsillapítást 
valósítunk meg a lakók 
nyugalmának megőrzése és 
a balesetveszély megszüntetése 
érdekében.

Azonnal kezdeményezzük 
a kritikus állapotban lévő 
kerületi főutak (pl. Háros u. 
felső része, Kossuth Lajos u.) 
felújítását. Az eddiginél jóval 
hatékonyabb együttműködés 
kialakítására törekszünk majd az 
új fővárosi vezetéssel, és anyagi 
hozzájárulással is támogatjuk 
a főváros kezelésében lévő 
balesetveszélyes útszakaszok 
mielőbbi rekonstrukcióját.

10 perces 
járatsűrűséget teremtünk 

az elővárosi vasúton

P+R (és B+R) 
parkolókat építünk 

a vasútállomások mellett

Nyugalmat teremtünk 
a lakóövezetekben

Felújítjuk a kerület 
főútvonalait



Új kerékpárutak építésével egy 
egységes hálózatot hozunk létre 
a jelenleg csak mutatóban 
megtalálható bicikliutakból. 
A kerület minden városrészét 
rákapcsoljuk a hálózatra, hogy 
mindenhol valós közlekedési 
alternatíva legyen a leginkább 
környezetbarát közlekedési 
eszköz. Folyamatosan 
karbantartjuk a meglévő 
úthálózatot, és megfelelő 
kerékpáros infrastruktúrát 
építünk ki az utak mentén: 
közvilágítással, ivóvizes kutakkal, 
biciklitárolókkal.  

Az éjszakai közlekedés a kerület 
jelentős részén csapnivaló. A 941-
es járatból mindössze kettő (!)  
indul egy éjszaka. Ez nem 
maradhat így!  Újjászervezzük 
a kerület éjszakai közlekedését: 
új járatokat indítunk, 
a meglévők menetrendjét sűrítjük, 
útvonalukat racionalizáljuk. 

Felülvizsgáljuk a BKK-val, a MÁV-
val és a Volánnal a kerületi járatok 
menetrendjét, és megszüntetjük 
a tömegközlekedés-szervezés 
ütemtelenségét. Megkönnyítjük 
az átszállásokat, csökkentjük 
két járat között a várakozási 
időt, és megszüntetjük az 
egymás mögött üresen haladó 
buszjáratok jelenségét.  
Az elővárosi vasút megállóihoz 
megfelelő buszos ráhordást 
szervezünk. 

A kerület minden pontját 
elérhetővé tesszük 

a kerékpárosok számára

Valódi éjszakai 
közlekedést biztosítunk 

minden városrésznek

Összehangoljuk a 
tömegközlekedési 

eszközök menetrendjét



A budapesti kerékpármegosztó 
szolgáltatást üzemeltető 
társaságok (Donkey Republic, 
BKK-BUBI) bevonásával elérjük 
a kerület rácsatlakozását 
fővárosi közösségi kerékpáros 
rendszerekre. Támogatjuk, hogy 
a rendszeresített kerékpárok 
között egyaránt legyenek 
hagyományos és elektromos 
motorral ellátott eszközök is, így 
a meredek lejtők is könnyebben 
leküzdhetők lennének. 

Közösségi 
bringarendszer kiépítését 

kezdeményezzük 
a kerületben

A kerület busz- és 
villamosközlekedését is 
javítanunk kell, különösen, ha 
a csúcsidőn kívüli időszakok 
igencsak foghíjas menetrendjét 
nézzük. Legfeljebb 20 perces 
követési időt szeretnénk elérni 
minden helyi járatra nézve, mert 
ez jelenti a használhatóság alsó 
határát. Három legfontosabb 
példát kiemelve: el fogjuk érni 
a 101E hétvégi közlekedését, 
sűrítjük a 41-es villamos 
menetrendjét, és csökkentjük 
a 133E menetidejét. 

Sűrítjük és gyorsítjuk a 
kerületi tömegközlekedést



FEJLŐDŐ 
BUDAFOK-TÉTÉNY

ÖNÖK MONDTÁK

„A Duna-part nagyon szemetes, rendezetlen, lehangoló a rengeteg szemét, a sár, 
pedig az tényleg remek terep lenne a rekreációra. De jó lenne rendbehozni!”

HELYZETKÉP
Budafok-Tétényben óriási potenciál rejlik, hiszen varázslatos épített öröksége, 
kiváló fekvése, természeti adottságai és sokszínű kulturális hagyományai többre 
teszik érdemessé, mint ahol most tart a kerület. A jelenlegi vezetés viszont 
koncepciótlan, ad hoc fejlesztéseket hajt végre, amelyek kialakításában nagyobb 
szerepe van polgármester hobbijának, mint a lakosság szükségleteinek. Míg a 
leromlott ipari területek évtizedek óta üresen állnak, a jelenlegi vezetés láthatólag 
a zöldmezős, fakivágással járó fejlesztéseket preferálja. Víziót kell adnunk 
Budafok-Téténynek, hogy újraélesszük Csipkerózsika-álmából, és új lendületet 
adjunk a fejlődésének!  

MIT TESZÜNK BUDAFOK-TÉTÉNY 
ÁTGONDOLT FEJLESZTÉSÉÉRT?



A két legnagyobb történelmi 
városrész központja többre 
hivatott a fullasztó dugóknál és 
a kihalt üzleteknél. Fokozatos 
forgalomcsillapítást kell 
végrehajtani, hogy visszanyerjük 
az autóktól a varázslatos 
történelmi belvárosokat. 
A közlekedés körültekintő 
átszervezésével, valamint 
a kereskedelmi és vendéglátóipari 
vállalkozások indításának 
önkormányzati támogatásával 
valódi lüktető szívet adunk 
a városrészek központjainak.

A kerület úgynevezett 
barnaövezete (többek között a 
felsővárosi Borhegy, a Gyármező, 
a volt Hunyadi laktanya területe) 
a lassú rothadás állapotában 
van. Funkciót kell találni a volt 
gyár- és raktárépületeknek. 
Az új önkormányzat start-up 
inkubátort és kezdő vállalkozások 
számára közösségi telephelyet 
hoz létre a területen felújított 
épületekben.

Budafok-Tétény azon kevés 
budapesti kerület közé tartozik, 
ahol egyáltalán nincsen strand 
− pedig igény volna a vizes 
sportokra, a nyári fürdőzésre. 
A megfelelő fejlesztési terület 
megtalálása (itt szóba jöhet a 
budatétényi uszoda bővítése 
is) után strandot építünk 
a kerületnek, hogy a sok 
kisgyermekes családnak ne 
kelljen Újbudára vagy Csepelre 
mennie, ha egy kis hűsölésre 
vágynak a kánikulában. 

Valódi városközpontot 
adunk Budafoknak és 

Nagytéténynek

Start-up inkubátort 
létesítünk 

a rozsdaövezetben

Strandot építünk a 
kerületnek

Ha a kerület fiatal street art 
művészei legális felületet kapnak 
az alkotáshoz, kevésbé fogják 
ellepni a falfirkák a műemléki 
épületeket, közlekedési 
csomópontokat. Támogatjuk 
a csupasz tűzfalak művészi 
igényességű kifestését is (ahogy 
egy-két esetben már láthatjuk 
a budafoki belvárosban), az 
önkormányzat tulajdonában álló, 
erre a célra megfelelő épületek 
falfelületeinek dekorálására 
pályázatot írunk ki.

Legális graffitifalat hozunk
 létre, és tűzfalfestéssel 

tesszük szebbé a kerület 
városképét 



A kerület hosszú és nagyon szép 
Duna-partja parlagon hever. Újra 
közel kell hozni az emberekhez 
a fodrozódó vizet és a part 
menti fákat! Az új önkormányzat 
mindent megtesz majd, 
hogy élettel töltse meg 
a folyópartot: támogatjuk 
kulturált vendéglátóhelyek, 
csónakházak létesítését és 
minél több Duna-parti szabadtéri 
program szervezését. 

Bekapcsoljuk a kerület 
lakosainak életébe 

a Duna-partot

A kerületünkben sok a játszótér, 
de mintha a 10 évesnél idősebb  
fiatalokra senki sem gondolna.  
Nekünk fontos, hogy a tinédzserek  
számára is legyenek izgalmas  
helyek, ahol együtt lehetnek a 
barátaikkal. Éppen ezért  
gördeszkaparkot és új  
sportpályákat építünk a kerületben 
a fiatalok véleményének 
figyelembevételével. Ezen túl − 
ahol ez lehetséges − megnyitjuk 
az elzárt sportpályákat  
a fiatalok előtt. 

A csapadékvíz kezeletlensége 
óriási gondot okoz a kerület 
meredekebb utcáiban. A 
klímaváltozás következtében 
egyre gyakoribbak a nagy 
esőzések, így egy megfontolt 
városvezetésnek fel kell készülnie 
az ilyen helyzetekre, és a lakosság 
hibáztatása helyett segítséget 
és reális megoldásokat 
kell kínálnia a csapadékvíz 
kezelésére. Az új önkormányzat 
ennek szellemében a Fővárosi 
Csatornázási Művekkel 
együttműködve fejleszti és 
gondosan karbantartja a 
kerület csapadékvíz-elvezető 
csatornahálózatát, záportározókat 
hoz létre, fásítással javítja a 
lejtők vízmegtartó képességét, 
támogatja a lakosság 
esővízgyűjtőkkel való ellátását, 
és folyamatosan tájékoztatja 
az ingatlantulajdonosokat a 
teendőikről. 

Gördeszkaparkot és 
sportpályákat építünk

Megoldjuk a csapadékvíz 
kezelését



ZÖLD 
BUDAFOK-TÉTÉNY 

ÖNÖK MONDTÁK

„Rózsavölgyben a Péterhegyi úti villamosmegállónál, a lovardánál, és onnan 
kifelé végig az utak mellett rengeteg a szemét, szemétkupac. A patkányoknak, 
egereknek igazi mennyország.”

HELYZETKÉP
Az emberiség nem vigyáz eléggé a Földre. A klímaváltozás itt dörömböl az 
ajtónkon, pusztító tüzek emésztik fel az Amazonas-menti esőerdőket, és az 
óceánokban óriási szemétszigetek úsznak. A környezeti problémák nemcsak 
a távoli vidékeken okoznak gondot: Budafok-Tétényben is egyre forróbbak a 
nyarak, és egyre gyakrabban tapasztalunk szélsőségesebb időjárási helyzeteket, 
sok helyen pedig óriási szemétkupacok csúfítják el a kerület közterületeit. Ha 
gyermekeinkre és unokáinkra egy élhető bolygót szeretnénk hagyni, akkor 
cselekednünk kell!  
A jelenlegi önkormányzat csak félszívvel állt bele a klímaváltozás elleni 
küzdelembe. Bár évente körülbelül 400 fát ültettek, ezek gondozására már 
kevesebb figyelem jutott, így sok közülük kiszáradt. Több, fakivágásokkal járó 
beruházás is volt. A panelprogram leállt, napelemeket csak mutatóban látunk a 
közintézményeken vagy a magánházakon. Az illegális szemétlerakások ellen csak 
néhány PR-akcióra futotta. 

MIT TESZÜNK A TERMÉSZETI 
KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT? 



Megemelt ütemmel folytatjuk 
az önkormányzati faültetési 
programot. Minden megfelelő 
szélességű út felújításánál 
fasorokat ültetünk. A lakosságot 
is bevonjuk a fásítási programba: 
minden ezt igénylő, kerttel 
rendelkező kerületi háztartásnak 
ingyen adunk egy fát a program 
keretében. 

Csak olyan beruházásokat 
engedélyezünk, amelyek 
mindent megtesznek az 
ingatlanon lévő fák megőrzésért. 
Ha mégsem elkerülhető 
a fakivágás, akkor egy fa helyett 
10 újat kell ültetnie 
a kivitelezőnek a kerületben. 
Megvédjük zöldvagyonunkat: 
fakatasztert készítünk, 
és favédelmi rendeletet 
alkotunk. Újbudai mintára 
a magáningatlanokon 
is engedélyhez kötjük a nagyobb, 
egészséges fák kivágását, 
csonkolását. 

Öt év alatt összesen ezer 
kerületi lakásnak támogatjuk 
az energetikai korszerűsítését 
az erre pályázó  társasházakban. 
Ezzel évente annyi szén-dioxid-
kibocsátást lehet megspórolni, 
amennyit 150 000 fa képes 
megkötni. A lakók számára pedig 
valódi és tartós rezsicsökkentést 
jelent, és a lakásuk értéke is 
jelentősen emelkedik. Amennyiben 
uniós vagy állami források nyílnak 
meg, úgy igyekszünk minél 
többet lehívni ezekből a kerületi 
háztartások számára.

A szépreményű 
Hulladékkommandóból ad 
hoc PR-akciókra korlátozott 
tevékenység helyett stabilan 
működő szervezetet alakítunk 
Zöld Őrség néven. Az 
önkormányzati támogatással és 
lelkes önkéntesekkel dolgozó 
csapat a felderítésben segítené a 
rendvédelmi szervek munkáját.  
Az illegális lerakások helyszínein 
táblákat és térfigyelő kamerákat 
helyezünk ki. Az elkövetőket 
társadalmi munkában kötelezzük 
a saját szemetük eltávolítására 
és az illegális lerakások 
felszámolásában való részvételre.

10 000 fát ültetünk 

Megvédjük a kerület fáit

Panelprogramot indítunk  
5 év alatt 

1000 lakás részére

STOP szemét néven 
akciótervet hirdetünk az 
illegális lerakások ellen



Napelemekkel borítjuk az erre 
alkalmas önkormányzati épületek 
tetejét. Ezen felül pályázatot 
írunk ki kerületi lakóközösségek 
számára, napelemes kiserőművek 
társasházakra telepítését 
támogatva. 

Nagyobb köztisztasági 
költségvetéssel segítjük a 
közterületek rendben tartását 
és a köztisztasági feladatok 
ellátását.

A Föld, illetve a Madarak és 
Fák Napját valódi tartalommal 
töltjük meg minden kerületben 
tanulók diák, pedagógus és 
önkormányzati alkalmazott 
számára. Nagy szemétszedő 
akciókat, közös faültetést, 
újrahasznosítható hulladékból 
való építőversenyt és érdekes 
előadásokat szervezve 
mutatjuk be a fiataljainknak a 
környezetvédelem fontosságát. 
Az év többi napján is 
támogatjuk a rendszeres iskolai 
szemléletformáló előadások 
megtartását és a pedagógusok 
tematikus továbbképzését.

Napelem-telepítési 
programot indítunk

Több szemétgyűjtőt 
helyezünk ki, több 

köztisztasági munkást 
foglalkoztatunk

Aktívak leszünk a 
fiatal generációk 

szemléletformálásában



EGÉSZSÉGES 
BUDAFOK-TÉTÉNY

ÖNÖK MONDTÁK

„A rendelőben napokig nem veszik fel a telefont, ha időpont kell, hónapos 
várólista van, nincs szájsebész egy ekkora kerületben, csak fizetős, azt mindenki 
nem tudja megfizetni.”

HELYZETKÉP
Az egészségügy országos szinten nagy bajban van: alulfinanszírozottság, 
szakemberhiány, rossz szervezettség nehezíti az ellátást. A betegek 
végeláthatatlan várólistákkal, a hálapénzfizetés általános elterjedtségével és 
a túlórák miatt fáradt és stresszes személyzettel találkoznak. Nincs ez máshogy 
Budafok-Tétényben sem, ahol a rendelő ugyan megújult, de hosszú hónapokat 
kell várni egy-egy szakorvosi vizsgálatra. A háziorvosok előjegyzési rendszere 
múlt századi, a mentőállomás lepusztult, a betegszállítás pedig minősíthetetlen 
színvonalú. Szerencsére egy önkormányzat is tehet a helyi egészségügyi ellátás 
javításáért, és tennünk is kell, hogy megóvjuk a kerületi lakosok egészségét. 

MIT TESZÜNK A BUDAFOK-TÉTÉNYI 
POLGÁROK EGÉSZSÉGÉNEK 

VÉDELMÉBEN?



A források célzott emelésével 
növeljük a szakorvosi rendelési 
időt a túlterhelt szakrendelések 
esetében. Azokon 
a szakrendeléseken, ahol 
a betegfogadási lista hossza több 
mint két hét, a budafok-tétényi 
lakosokra korlátozzuk az ellátást, 
hogy egyetlen kerületi 
lakosnak se kelljen hosszú 
hónapokat várnia arra, hogy 
kezeléshez jusson.

A rendszeres testmozgás 
kiemelkedően fontos a lelki és 
fizikai egészség megőrzéséhez 
− ezért bővítjük az ingyenesen 
rendelkezésre álló sportpályák 
körét, és futókört építünk 
Budafokra. A mindennapos 
testnevelés értelmes 
megvalósításához fejlesztjük 
az iskolai sportlétesítményeket 
és felszereltségüket, valamint 
segítjük a rászoruló fiatalok 
egyesületi sportolását. 

Támogatjuk és lobbizunk fővárosi 
és kormányzati szinten is, hogy 
további pályázati források 
biztosításával csoportpraxisok 
alakulhassanak, és azok az 
orvosok, akik több szakvizsgával 
rendelkeznek, használhassák 
plusz tudásukat a háziorvosi 
gyakorlatukban is. Ezzel 
csökkentjük a beutalások 
számát, hogy ne kelljen 
minden apróságért az SZTK-
ba szaladgálni a betegeknek. 
Emellett online előjegyzési 
rendszert vezetünk be 
a háziorvosi ellátásban is, 
modern beteghívó rendszerrel 
a rendelőkben.

A budapesti betegszállítási 
rendszer elégtelen, a betegek 
sokszor 6-12 órát várnak arra, 
hogy a betegszállító kórházba 
vagy vizsgálatra szállítsa őket, 
majd ugyanezt átélik hazafelé. 
Ezért kerületi betegszállító 
szolgáltatást fogunk biztosítani 
a helyi lakosok számára.

Két hétre csökkentjük 
a várólistákat 

a szakrendelőben

Támogatjuk a 
tömegsportot

Fejlesztjük 
a háziorvosi ellátást 

Kerületi betegszállító 
szolgáltatást indítunk



A betegbiztonság érdekében 
visszavesszük az orvosi ügyeleti 
ellátást, és a szakrendelőt 
is működtető önkormányzati 
cégben szervezzük meg azt. 
Egy magáncég nyeresége helyett 
az orvosi és szakdolgozói bérekre 
fogjuk fordítani az önkormányzat 
támogatását.

Megteremtjük a feltételeit, 
hogy egyszerű, kórházi 
felvételt nem igénylő sebészeti 
beavatkozásokat helyben is 
elvégezhessenek. Helyben 
elvégezhető, egyszerű esetekben 
ne kelljen senkinek a Szenti Imre 
Kórházig bemenni.

A megelőzés és az egészséges 
életmód kialakítása 
a legjobb módja az egészség 
megőrzésének. Ennek 
érdekében népegészségügyi 
programot indítunk a kerületben: 
figyelemfelhívó kampányt 
indítunk az egészséges életmód 
fontosságáról, és támogatjuk 
a szűrővizsgálatokat. 

Majdnem minden budapesti 
kerület rendelkezik éjjeli 
ügyeletet ellátó patikával. A 
kerületi lakosok biztonsága és 
kényelme érdekében egy éjjel-
nappali gyógyszertár kialakítását 
kezdeményezzük a kerületben.

Új mentőállomást építünk, 
amelyben megfelelő és kulturált 
körülmények között dolgozhatnak 
a mentőtisztek, mentőápolók 
és a gépkocsivezetők. A 
munkaerőhiány megszüntetését 
ösztöndíjprogrammal és szolgálati 
lakások biztosításával segítjük.

Újjászervezzük az orvosi 
ügyeletet

Egynapos sebészeti 
ellátást vezetünk be 

a szakrendelőben

Népegészségügyi 
programot indítunk

Támogatjuk egy 
éjjel-nappali 

gyógyszertár kialakítását

Modern mentőállomást 
építünk a kerületnek



KÉPZETT 
BUDAFOK-TÉTÉNY

ÖNÖK MONDTÁK

„A kedves igazgatónő tönkreteszi a gimnáziumot, ahová járok.”

HELYZETKÉP
Az Orbán-kormány elvette az iskolákat a helyi közösségektől, és egy totálisan 
centralizált rendszert hozott létre.  Ezen a nyáron az országgyűlés elfogadott 
egy újabb törvénymódosítást, amelynek értelmében az iskolaigazgatói 
kinevezéseknél már meg sem kell kérdezni a tantestület, a szülők és a diákok 
véleményét. Ezzel elvágták az utolsó szalmaszálat is, ami az iskolákat a helyi 
közösségekhez kötötte. Eközben óriási a pedagógushiány, az oktatás színvonala 
egyre romlik, a világ elhalad a bürokratikusan szervezett, poroszos hazai 
rendszer mellett. Nem nézhetjük bekötött szemmel a gyermekeink jövőjének 
lerombolását! Felelősséget kell vállalnia az önkormányzatnak a minőségi 
közoktatás nyújtásáért!

MIT TESZÜNK A KERÜLETI 
GYERMEKEK SZÍNVONALAS 

OKTATÁSÁÉRT?



A férőhelyhiány leküzdése 
érdekében bővítjük a meglévő 
bölcsődei kapacitást, és egy 
új óvodát építünk az egyre 
növekvő igény ellátására. 
Adókedvezménnyel támogatjuk 
a családi napközik létrehozását, 
hogy a kerületi családok 
minél szélesebb palettáról 
választhassanak. 

Hiába vannak állami 
fenntartásban az iskolák, 
az új önkormányzati vezetés 
nem hárítja el a felelősségét 
abban, hogy a budafok-tétényi 
gyermekek XXI. századnak 
megfelelő, modern oktatásban 
részesüljenek. Ezért az új 
önkormányzat támogatni fogja 
olyan kulcsfontosságú készségek 
fejlesztését, mint a tudatos 
internethasználat, pénzügyi 
ismeretek, médiatudatosság, 
programozás, csapatmunka, 
idegennyelv-tudás stb. Ehhez 
minden kerületi iskolában 
rendszeres szakkörök 
megtartását finanszírozzuk majd.  

Havi 20 ezer forint összegű 
„Budafok-Tétény Fiatal 
Pedagógusa” ösztöndíjat 
biztosítunk a kerületben 
munkába álló pályakezdő 
pedagógusoknak, amíg 
gyakornoki státuszukat töltik 
(2-3 évig). Ezzel kívánjuk 
a kerületi intézményekbe 
csábítani és a pályán tartani 
a fiatal pedagógusokat. 
Emellett évenként átadott, 
pénzjutalommal járó díjakat 
alapítunk az év legjobb 
tehetséggondozó, hátrányos 
helyzetű diákokat oktató és 
innovatív pedagógusainak. 

Új óvodát építünk 
a kerületnek

XXI. századi 
készségeket biztosítunk 
minden budafok-tétényi 

gyermeknek

Ösztöndíjprogramot 
indítunk a pályakezdő 

pedagógusoknak

Biztosítjuk, hogy minden 
kerületi gyermeknek lehetősége 
legyen általános iskola első 
osztályától idegen nyelvet 
tanulni, amennyiben a szülei 
ezt szeretnék. Tanterven 
túli ingyenes idegen nyelvű 
foglalkozásokat szervezünk 
azokban az iskolákban, ahol 
erre igény van a szülők részéről.  
Emellett erősítjük az iskolák 
nemzetközi kapcsolatait is a 
német és angol nyelvoktatást 
segítő nemzetközi partneri 
hálózatokban való részvétel 
támogatásával. 

Többnyelvű 
Budafok-Tétény 

létrehozásán dolgozunk



Az önkormányzat minden 
évben 50 helyi pedagógus 
továbbképzésen való 
részvételének költségeit vállalja át, 
hogy a kerületben oktatók frissen 
tudják tartani a tudásukat.  

Bár a minisztérium nem akarja 
meghallgatni az érintettek 
véleményét, mi teszünk 
róla, hogy muszáj legyen. 
Az önkormányzat minden 
intézményvezető-választásnál 
kezdeményezi a nevelőtestület, 
a szülők és a diákok 
véleményének megkérdezését 
az igazgatójelöltek pályázatáról. 
Az érintettek véleményét 
minden esetben eljuttatjuk 
a pályázatokat elbíráló 
minisztériumi vezetőknek.

Támogatjuk 
a pedagógus-
továbbképzést 

Igazgatói kinevezéskor 
kikérjük az érintettek 

véleményét

Szolgálati lakást kínálunk a 
régóta be nem töltött pozíciók 
vonzóbbá tételére és kiváló 
pedagógiai szakemberek 
idecsábítására.

Lakhatást biztosítunk 
a hiányzó pedagógiai 

szakembereknek



PEZSGŐ 
BUDAFOK-TÉTÉNY

ÖNÖK MONDTÁK

„Fiatalként sajnos, ha szóba kerül a szórakozás, vagy hogy hová üljünk be 
beszélgetni péntek este egy sörrel, minden kerületi fiatal legalább a XI. kerületbe 
siet, ha nem a belvárosba. Szerintem valahogyan támogatni kéne a helyi 
sörözőket, pubokat, bárokat stb. − a cél persze nem az alkoholizmus elősegítése 
vagy a balhézó részegek bevonzása, hanem a kulturált időtöltésre szolgáló helyek 
biztosítása.”

HELYZETKÉP
Budafok-Tétény kiváló turisztikai adottságokkal rendelkezik: a történelmi 
belvárosok, a budafoki pincerendszer, a Duna-part, a Törley és a Nagytétényi 
Kastély, a borászati és a sváb hagyományok egyenként is vonzerőt jelenthetnek 
a turistáknak. Azonban a kerület turisztikai marketingje gyenge, az attrakciók 
összekapcsolása és a tudatos turisztikai és fejlesztéskoncepció hiányzik.

HOGYAN TESSZÜK 
BUDAFOK-TÉTÉNYT 

IZGALMASABBÁ, VONZÓBBÁ?



Átgondolt turisztikai stratégiát 
alkotunk az érintett vállalkozások, 
intézmények és a lakosság 
bevonásával, hogy jobban 
ki tudjuk használni Budafok-
Tétény kivételes turisztikai 
adottságait. Egész évre kiterjedő 
programkínálattal, az attrakciók 
egymásra építésével, ügyesebb 
városmarketinggel növelni tudjuk 
majd a kerület vendégvonzó 
képességét. Kezdeményezzük 
a városrészek nevével ellátott 
termékeket (is) árusító üzletek 
létrejöttét és turisztikai 
információs pontok kialakítását. 

A kerület kulturális életének 
felpezsdítése érdekében az új 
önkormányzat civil partnerekkel 
(pl. art quarter) fogja fejleszteni 
a kerület művészeti életét. A 
Duna-parti rozsdaövezetben 
található lepusztult épületek 
egy részének modern kulturális 
funkciót adunk: például 
street art kiállítás létesítését 
a német Kunstlabor projekt 
mintájára. Az újonnan kialakult 
művészeti tereket bevonjuk a 
kerület vérkeringésébe: helyi 
középiskolások számára tartott 
foglalkozásoknak és kulturális 
programoknak, fesztiváloknak 
biztosítanak majd helyszínt.

A kerület borászaival és 
vállalkozóival együttműködve 
az új önkormányzat mindent 
elkövet a borturizmus 
fejlesztéséért. A szolgáltatások 
széles palettájának kialakításában 
és a minőség növelése felé tett 
további lépésekben látjuk 
a fejlődés lehetőségét. 

Az önkormányzat 
adókedvezménnyel segíti majd 
a valamilyen közösségi funkciót 
is felvállaló új vendéglátóhelyek, 
szórakozóhelyek létesítését 
a kerületben, hogy 
a budafok-tétényi fiatalok 
számára a kerületben is legyenek 
kikapcsolódási lehetőségek, 
találkozási pontok.  

Egész évre kiterjedő 
programkínálatot 
nyújtunk − okos 

városmarketinggel

Kulturális negyedet 
alakítunk ki 

a Duna-parton

Fejlesztjük 
a borturizmust

Támogatjuk 
vendéglátóhelyek, 
szórakozóhelyek 

létesítését



A helyi vállalkozásokkal karöltve 
támogatjuk egy turisztikai célú 
kikötő létesítését a kerületben. 
Lobbizni fogunk azért, hogy a 
BKV hajóútvonalát hosszabbítsák 
meg a kerületünkig, valamint, 
hogy minél több sétahajó 
megálljon az új kikötőben. 

Az önkormányzat stratégiai 
partnereivel és a helyi 
vállalkozókkal együttműködve 
bevezeti a Budafok-Tétény 
kártyát, amit minden, kerületben 
bejelentett lakcímmel rendelkező 
14 éven felüli lakos igényelhet. 
A kártya felmutatásával az 
önkormányzati tulajdonban lévő 
intézményekben és a csatlakozó 
vállalkozásoknál legalább 
10%-os kedvezménnyel lehet 
szolgáltatásokat igénybe venni, 
termékeket vásárolni. 

Az új önkormányzat fel kívánja 
éleszteni a kerület jelenleg egyre 
halványuló, nagyszerű sváb 
hagyományait. Ennek érdekében 
útjára indítjuk a Promontor 
Fesztivált, ahol a sváb kultúra, 
történelem és gasztronómia 
mellett a jelenkori német kultúra 
nagyköveteit is vendégül látjuk. 
A fesztivál mellett a közterületeken  
is megemlékezünk a kerület sváb 
örökségéről: kétnyelvű feliratok 
és emléktáblák tisztelegnek 
majd a városrész eredete előtt. 
Az új önkormányzat támogatja 
Budafok sváb örökségét kutató 
helytörténeti munkák létrejöttét. 

A kerület történelmi városrészei 
mind sajátos helyi identitással 
rendelkeznek. Ezek a lokális 
identitások fontos szerepet 
játszanak a helyiek életében, így 
elengedhetetlen a megőrzésük 
és továbbadásuk az újonnan 
beköltözőknek. Ennek érdekében 
az új önkormányzat ki fogja 
helyezni a városrészek határain a 
városrészek tábláit, támogatja a 
hagyományőrző rendezvényeket, 
és városrészek közötti népszerű 
és látogatott vetélkedőket 
szervez. 

Hajóval is jövünk
 Budafok-Téténybe

Bevezetjük 
a Budafok-Tétény kártyát

Erősítjük a sváb 
hagyományokat – 

Promontor Fesztivál

Ösztönözzük a történelmi 
városrészek identitásának 

erősítését



ÁTLÁTHATÓ ÉS DEMOKRATIKUS
BUDAFOK-TÉTÉNY

ÖNÖK MONDTÁK

„A vállalkozásunkat megkeresték az önkormányzattól, hogy tegyünk árajánlatot 
egy felújítási munka elvégzésére. Aztán rájöttünk, hogy már rég megvan a 
nyertes, csak töltelékpályázónak kellenénk, hogy legyen egy szimpatikus vesztes a 
közbeszerzésen. Azóta nem foglalkozunk közbeszerzésekkel, megélünk a piacról.”  

HELYZETKÉP
Budafok-Tétény jelenlegi vezetése nem hisz az átlátható, demokratikus 
önkormányzati működésben. A kerület gazdálkodása nem átlátható a lakosság 
számára, a döntések zárt ajtók mögött születnek − a konzultációk csak 
a meghozott döntések legitimálására zajlanak. A közbeszerzéseket rendszeresen 
ugyanaz a néhány cég nyeri meg. A képviselő-testületben nincsenek érdemi viták, 
az ellenzék partvonalra van állítva. A kerületi médiát alkotó Városházi Híradó és 
a Promontor TV jelenleg a fideszes városvezetés szócsöveként funkcionál.  A jelenlegi 
vezetés a lakossági kezdeményezésekben fenyegetést lát a lehetőség helyett.

MIT TESZÜNK EGY ÁTLÁTHATÓ 
ÉS DEMOKRATIKUS 

ÖNKORMÁNYZATÉRT?



A lakossági visszajelzések alapján 
modernizáljuk az önkormányzat 
honlapját. Jól kereshető 
felületeket és könnyen átlátható 
menürendszert hozunk létre, ahol 
mindenki könnyedén megtalálja, 
amit keres. Bővítjük a honlapon 
elérhető információk körét: az 
önkormányzati költségvetésről, 
a folyamatban lévő fejlesztésekről, 
közbeszerzésekről is tájékoztatjuk 
az érdeklődőket. 

Nem félünk a nyilvánosságtól: 
bárki betekinthet az 
önkormányzat munkájába. 
A testületi és bizottsági üléseket 
online közvetítjük, hogy a valódi 
történéseket ne kereshetetlen 
szkennelt jegyzőkönyvekből 
kelljen kibogarásznia a helyi 
közélet iránt érdeklődőknek. 
Nyitva tartjuk a kapunkat 
az országos média előtt is, 
nem ütjük ki a kamerát egy 
újságíró kezéből sem. A helyi 
középiskolásoknak minden 
évben nyílt napot tartunk, hogy 
belelássanak szűkebb pátriájuk 
közéletébe. 

Leváltjuk a helyi média 
pártérdekeket szolgáló vezetőit, 
és független, igényes újságírókat 
nevezünk ki helyettük. 
Modernebb, minőségi és 
politikailag kiegyensúlyozott 
tartalomgyártást várunk el 
a helyi médiumoktól, amely 
jobban képes megszólítani a 
helyi lakosságot, és az online 
csatornákon is erősebben jelen 
van. Gyakornokprogramot 
indítunk a helyi középiskolások 
számára, hogy ők is 
bevonódjanak a kerület 
nyilvánosságának alakításába.

A városvezetés előremutató 
lépése volt az online Budafok-
Tétény és a Bornegyed 
applikációk fejlesztése, 
azonban a tartalmuk egyelőre 
kidolgozatlan, használatuk 
elterjedtsége gyenge. Fejlesztjük 
az applikációkon keresztül 
elérhető tartalmak és funkciók 
körét. Az önkormányzat 
honlapján is elérhetővé tesszük 
a problémabejelentő felületet. 
Népszerűsítjük a helyi lakosok 
körében az alkalmazások 
használatát.

Átláthatóvá és jól 
kereshetővé tesszük az 

önkormányzat honlapját

Nyitott ajtókkal 
várjuk Önöket az 

önkormányzatban 

Kiegyensúlyozott, 
minőségi médiát 

teremtünk a kerületben

Fejlesztjük és 
elterjesztjük a Budafok-

Tétény applikációt



Minket valóban érdekel az 
emberek véleménye, ezért 
idejekorán bevonjuk az 
önkormányzati döntéshozatalba 
a helyi lakosságot. Rendszeres 
kérdőíves konzultációkat, 
online szavazásokat és 
közmeghallgatásokat tartunk. 
Megalakítunk három állandó 
konzultációs testületet, az 
Idősek Tanácsát, a Családosok 
Tanácsát és az Ifjúsági Tanácsot, 
hogy folyamatos visszajelzést 
kapjunk az őket érintő kerületi 
problémákról és igényekről. 

Átkutatjuk az összes szekrényt 
az előző vezetés csontvázaiért. 
Sok információ látott napvilágot 
túlárazott közbeszerzésekről 
és zavaros közbeszerzési 
gyakorlatról. Szakemberekkel 
világítjuk át, hogy kiderítsük, 
történt-e bizonyítható korrupció a 
kormánypárti vezetés évei alatt. 

A nyilvánosság erejével 
harcolunk a korrupció ellen. 
Az önkormányzati szervek 
pályázatokkal, szerződésekkel, 
közbeszerzésekkel kapcsolatos 
információit könnyen kereshető, 
egységes felületen tesszük közzé 
az önkormányzat honlapján. Az 
offshore hátterű cégeket kizárjuk 
a tenderekből. 

Továbbvisszük a jelenlegi vezetés 
kezdeményezését a közösségi 
költségvetés létrehozására. 
A jelenlegi 70 milliós 
„technológiabevezetési”
költséget pofátlanul magasnak 
tartjuk, hiszen nem kell feltalálni 
a spanyolviaszt, ez a rendszer 
már sok helyen kiválóan 
működik. Új alapokra helyezzük 
a projektet, és a lakosság 
bevonását a költségvetés 
tervezésébe a kispesti jó 
gyakorlat alapján tervezzük 
működtetni.

A kerületi lakosság 
véleményére építünk

Átvilágítjuk az elmúlt 
10 év önkormányzati 

gazdálkodását

Átlátható 
közbeszerzéseket 

folytatunk le

Közösségi költségvetést 
vezetünk be

 Budafok-Tétényben



GONDOSKODÓ
BUDAFOK-TÉTÉNY

ÖNÖK MONDTÁK

„Jobban kellene figyelni az elszegényedő idős emberekre, akik nem kérnek 
segítséget, hanem inkább feladják.”

HELYZETKÉP
Budafok-Tétény az ország szerencsésebb feléhez tartozik, ennek ellenére itt is 
élnek nehéz élethelyzetben lévő, rászoruló emberek. Egyre több idős él például 
a kerületben, akik közül sokan küzdenek az elmagányosodással, biztonságérzetük 
romlásával. Az elszabadult albérletárak vagy nehéz családi élethelyzet 
következtében is sokaknak vannak megélhetési gondjaik, és küzdenek a lakhatás 
elvesztésének rémképe ellen. A jelenlegi városvezetés nem használja jól a 
rendelkezésre álló eszközeit, szociális érzékenységéről pedig mindent elmond, 
hogy idén nyáron hajléktalanná tett egy önkormányzati bérlakásban élő 79 éves, 
beteg bácsit. 

MIT TESZÜNK EGY SZOCIÁLISAN 
ÉRZÉKENY BUDAFOK-TÉTÉNYÉRT? 



A Zuglói Szociális Modell a hazai 
önkormányzati gyakorlatok 
közül az egyik leghatékonyabb 
segítséget jelenti a 
mélyszegénységben élőknek. 
Nem szégyellünk tanulni a 
máshol bevált dolgokból, ezért 
egy módosított változatát 
bevezetjük a kerületünkben is. 
A modell komplex és célzott 
támogatást nyújt a rászoruló 
honfitársainknak a lakhatás 
elvesztése és a teljes leszakadás 
elkerülése érdekében. A 
koncepció három fő eleme: a 
minimumjövedelem, a lakhatási 
támogatás és az adósságkezelési 
támogatás. 

Támogatjuk a gyermekmegőrző 
szolgáltatások igénybevételét 
az egyszülős családokban, hogy 
legyen idejük az ügyintézésre és 
önmagukra is a gyermeküket 
egyedül nevelőknek. Civil 
segítséggel elindítunk egy 
„Fogadj örökbe egy nagyit!” 
programot az egyedülálló idősek 
és az egyszülős családok közötti 
partnerség kialakítására. 

Nem hagyunk senkit 
utcára kerülni − 

bevezetjük a zuglói 
modellt

Segítjük az egyszülős 
családokat



Komplex programot indítunk az 
önkormányzat idősek számára 
nyújtott szolgáltatásainak 
fejlesztéséért. Ennek keretében 
létrehozzuk a Budafok-
Tétény kártya 60+ változatát, 
ami kifejezetten az idősek 
számára nyújtott szolgáltatások 
kedvezményes igénybevételére 
jogosít majd. Együttműködésben 
a Tomori Pál Főiskolával 
fejlesztjük az időseknek szóló 
szeniorképzéseket, és az 
egészségmegőrzés érdekében 
sportfoglalkozásokat indítunk. 
Informatikát és tudatos 
internethasználatot oktató 
tanfolyamot indítunk az idős 
kerületi lakosoknak, hogy 
segítsük őket az ügyintézésben és 
a külföldre szakadt családtagokkal 
való kapcsolattartásban. 
Önkéntesek bevonásával 
fejlesztjük a házi segítségnyújtást, 
és támogatjuk a generációk 
közötti párbeszédet. 

Az önkormányzat, a rendőrség, 
a polgárőrség és a civil 
szervezetek hatékonyabb 
együttműködésével és a 
lakossággal való rendszeresebb 
kommunikációval erősítjük 
a kerület közbiztonságát. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a 
prevencióra, az áldozattá válás 
elkerülésére: a rendvédelmi 
szervek szakértelmét 
felhasználva kiadványokon és 
ingyenes képzéseken keresztül 
segítjük a bűncselekmények 
megelőzését. Bevezetjük az 
önkéntes biztonsági tanácsadók 
rendszerét, melynek tagjait 
főként a nyugállományú 
rendvédelmi dolgozók közül 
toboroznánk. Az ő segítségükkel 
közvetlenebb kapcsolatot 
teremthetünk a rendőrség és a 
lakosság között.

Budafok-Tétény 
60+ Programot indítunk

Javítjuk a kerületi 
lakosok biztonságérzetét



OTTHONOS
BUDAFOK-TÉTÉNY

ÖNÖK MONDTÁK

„Budapest egyetlen kerülete, ahol egy 29 éve itt lakó budafokinak, három 
gyermekkel esélye nincs SZOCIÁLIS bérlakáshoz jutni, mert egyszerűen nincs.”

HELYZETKÉP
Ma Budafok-Tétényben, ahogy az egész fővárosban, lakhatási válság van. 
Az ingatlanárak és albérleti díjak megállíthatatlanul kúsznak felfelé, miközben 
a bérek és nyugdíjak emelkedése nem követi ezt az ütemet. Kerületünkben 
az elmúlt öt évben a lakóingatlanok négyzetméterára átlagosan közel duplájára, 
85%-kal emelkedett, míg az albérleti díjak esetében 70%-os emelkedés 
tapasztalható (https://www.ingatlannet.hu/). Sokaknak okoznak gondot az 
elszabadult lakhatási költségek, a rezsi kifizetése és a mindennapi megélhetés. 
A lakhatási válság enyhítéséért a jelenlegi városvezetés semmit sem tett, sőt 
folyamatosan értékesítette Budafok-Tétény meglévő bérlakásállományát. Az elmúlt 
négy év alatt minden nyolcadik kerületi bérlakást eladtak, különösen a szociális 
alapon kiadott lakások aránya csökkent. A bérlakásokért óriási a sorban állás, 
a kerületi polgárok pedig nem látják át a rendszert, a lakásokat sokszor csókosok 
kapják a rászorulók helyett. 

MIT TESZÜNK A LAKHATÁSI 
VÁLSÁG ENYHÍTÉSÉÉRT?



A nyilvánosság megtisztító 
erejét kihasználva a kerületünk 
tulajdonában lévő összes lakást 
jól kereshetően feltöltjük egy 
internetes felületre. Az online 
regiszterből minden érdeklődő 
tájékozódhat majd, hogy hol 
találhatók, és mennyiért lettek 
kiadva az önkormányzati 
bérlakások, hol nyílik legközelebb 
pályázási lehetőség. 

Amit Karsay eladott, Havasi 
visszaveszi! Minden nagyobb 
kerületi ingatlanfejlesztésnél 
kötelezővé tesszük a lakások 
bizonyos hányadának 
a piacinál alacsonyabb 
áron való felkínálását az 
önkormányzat számára. Így jó 
minőségű otthonokat tudunk 
önkormányzati bérlakásnak 
kialakítani. 

Nyilvános és könnyen átlátható 
feltételeket és pontrendszert 
állapítunk meg a bérlakások 
pályáztatásakor. Kizárjuk az 
önkormányzati vezetőket és 
közvetlen hozzátartozóikat 
a pályázók közül, hogy ne 
haveroknak jusson az, ami 
a rászorulókat illeti meg, vagy 
a szakemberhiánnyal küzdő 
közszolgáltatások (pedagógus, 
orvos, mentős, szociális munkás) 
dolgozóit tudná segíteni. 

Nyilvános online 
regisztert vezetünk be 

a bérlakásokról

 Növeljük az 
önkormányzati 

bérlakások számát

Bérlakást csak 
rászorulóknak és 
a munkaerőhiány 

orvoslására biztosítunk

A lakhatási válságot nem nézheti 
bekötött szemmel, tétlenül az 
önkormányzat! Lépnünk kell! 
Megállítjuk a bérlakásállomány 
kiárusítását. Felújítjuk és 
lakhatóvá tesszük az üresen 
álló lakásokat. A rászorulók 
számára történő, szociális 
alapú lakáskiadásra helyezzük 
hangsúlyt − a piaci alapú 
lakáskiadás helyett. 

Megkétszerezzük a 
szociális alapon kiadott 

bérlakásállományt



Köszönetnyilvánítás

Köszönöm mindazoknak a kiváló 
szakembereknek, helyi ellenzéki vezetőknek és 
lokálpatriótáknak, akik hozzájárultak a program 
elkészítéséhez, vagy véleményezték az abban 
foglaltak!

Tóth Endre, 
a program szerkesztője

Köszönet illeti: 
Havasi Gábort, Bodrog Zoltánt, 
Perlai Zoltánt, Mészáros Pétert, 
Pongrácz Gergelyt, Kerekes Andreát, 
Kerekes Gábort, Urfi Mátét, 
Bajkó-Sokoray Istvánt, Szabó Andrást, 
Nádor Ivánt, Bélteki Bettinát


