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Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

Nemes Gábor közös ellenzéki 
polgármesterjelölt

XVI. 

kerület

Korábbi szakszer
vezeti vezetőként 
a polgármesteri 
programomat is 
személyes ars 
poe ticámra, va
lamint a kerü
letben élők igé
nyeire építettem: 
egymás iránti 
tisztelet, az em

beri értékek megbecsülése, az elesettek 
megsegítése, a családok és nyugdíjasok 
támogatása. Amennyiben polgármester
ként lehetőségem lesz rá, ezeket az alap
értékeket szem előtt tartva és a meg
osztó gyűlölködést száműzve minden 
eddiginél nagyobbat lépünk előre az itt 
lakók életminőségének javításában:

 z felszín alá visszük a HÉV-et a legkriti
kusabb szakaszokon, hogy megszűn
jenek a közlekedési dugók, 

 z saját CT- és MRI-berendezés, valamint 

további készenléti defibrillátorok vá
sárlásával emeljük a kertvárosi egész
ségügyi szolgálat és a háziorvosi ren
delők szolgáltatási színvonalát, hogy a 
betegek biztonságérzete növekedjen, 

 z panelprogram – energetikai korsze
rűsítési program megvalósítását kez
deményezzük, ezzel megteremtjük a 
panelházak szigeteléséhez szükséges 
pénzügyi forrásokat,

 z lendületesen tovább „zöldítjük” Kert
városunkat, 

 z védetté nyilvánítjuk a Mátyásföldi re
pülőteret, hogy zöld parkként szolgál
ja a XVI. kerületi lakosokat,

 z tisztázzuk az Ikarus-telep tulajdoni 
helyzetét, beleszólást kérünk a hasz
nosításba, csak olyan tevékenységet 
engedünk be a telepre, amellyel a 
többség egyetért. Kikérjük a kerületi 
lakosok véleményét,

 z Hozz egy emléket! néven mozgalmat 
indítunk, s megkezdjük az Ikarus mú
zeum létrehozását.

Aláírásgyűjtésbe kezd a XVI. kerületi ellenzék, 
hogy az önkormányzat képviselő-testülete 
a volt Ikarus gyártelep területének övezeti 
besorolását és rendezési tervét csak helyi 
népszavazás eredményeként módosíthassa. A 
kérdés azért aktuális, mert néhány héttel ez-
előtt egy kínai hátterű vállalkozás 2,2 milliárd 
forintért megvette a majdnem 30 hektáros 

területet, de egyelőre nem nyilatkoztak arról, 
hogy milyen tevékenységet akarnak folytatni 
a lakóövezettel körbevett telepen. Raktárbá-
zis és elektromos autók összeszerelő üzeme is 
szóba került, de a környéken élők nem kaptak 
megnyugtató választ, hogy milyen teherfor-
galomra, esetleg zajterhelésre számítsanak.

Forrás: Népszava

Aláírásgyűjtés – A lakókra bíznák

A megbecsülésre, egymás tiszteletére épülő program

A föld alá vinné Nemes Gábor, az ellenzék közös polgármesterjelöltje a XVI. 
kerületben a gödöllői HÉV vonal egy szakaszát, mert az hosszában kettévág-
ja a városrészt, s a kereszteződésekben rendszeresen megbénítja a közleke-
dést.  Az átalakítás költségeit a polgármesterjelölt EU-s forrásból teremtené 
elő. A tervet Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt is támogatja.

Nemes: A HÉV-et a föld alá fogjuk vinni

A felszíni HÉV-közlekedés jelentősen akadá
lyozza a keresztirányú forgalmat a XVI. kerü
letben, ezért, ha lehet, az egész vonalon, de 
három nagyobb kereszteződésnél – Baross 
Gábor utca–Veres Péter út, Batsányi János 
utca–Hősök fasora–Veres Péter út és Lándzsa 
utca–Thököly utca–Veres Péter út – minden
képpen a kéregvasúttá alakítása lenne a meg
oldás – fejtette ki Karácsony Gergely, amikor 
Nemes Gáborral közösen kampányolt a XVI. 

kerületben. Az átépítés egyébként Nemes 
programjának legfontosabb eleme, hiszen jól 
tudja, hogy a kerület közlekedésének rákfe
néje a három HÉV-kereszteződés.

Nemes Gábor elmondta, hogy egykori 
buszvezetőként és a Közlekedési Szakszer
vezetek Országos Szövetsége elnökeként is 
pontosan látja a XVI. kerület közlekedésének 
a legsúlyosabb problémáit, s azok megoldá
sára konkrét javaslatai is vannak. 
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Akár a hanyag kezelés vétségét is felvetheti a tény, hogy a XVI. kerületi 
önkormányzat hosszú évekig nem hajtott be sok százmillió forintos adó-
hátralékot az Ikarus-telep korábbi tulajdonosától – reagált Nemes Gábor, 
a kerület közös ellenzéki polgármesterjelöltje a Népszava cikkére (Kínai 
kézbe került az Ikarus-telep). 

Átlátható és demokratikus önkormány
zati működést ígérek, s nemcsak lehető
séget teremtek rá, de el is várom, hogy 
az itt élők szóljanak bele a kerület veze
tésébe. Legyen ez az öt részből alakult 
kerület egy nagy közösség!
1. Azon leszek, hogy polgármestersé

gem ideje alatt – amennyiben bizal
mat kapok – megtisztítsam a kerüle
tet a megosztó gyűlölködéstől annak 
érdekében, hogy békében, harmóniá
ban éljünk egymás mellett. 

2. Senkit sem fogok arra ösztönözni, 
hogy a hatalmat szolgálja, mert hi
szem: a hatalomnak kell kiszolgálnia 
az itt élőket. 

3. Nem tűröm a gyűlöletet. Az energi
ámat az emberek jólétének megte
remtésére és nem gyűlöletkeltésre, 
egymás ellen való uszításra fogom 
fordítani. Aki ebben támogat, azzal 
szívesen együttműködöm, aki viszont 
megakadályoz benne, az saját maga 
köré épít falakat. 

4. Szükségem van a kerületiek bizalmá
ra, szükségünk van egymásra. 

5. Demokrácia. Ez az önkormányzatiság 
lényege. Bebizonyítom, hogy ez nem 
csupán egy vízió, s nem csak egy üres 
szó, aminek az értelmét a jelenlegi 
hatalom erőnek erejével kimosta az 
agyunkból.  Az a célom, hogy az ön
kormányzatiság fogalma értelmes, 
tiszta tartalommal töltődjön fel és az 
itt élők közösségét szolgálja. 

6. Becsüljük meg az önkormányzati dol
gozókat, hiszen nélkülük semmire 
sem mennénk! A polgármester és a 
képviselő-testület, valamint az önkor
mányzati dolgozók is kiszolgálói a ke
rületi lakosságnak. Olyan munkakö
rülményeket kell teremteni számukra, 
hogy hatékonyan tudják képviselni a 
kerületben élő családok, gyerekek, 
elesettek, idősek, vállalkozók és az 
itt dolgozó munkavállalók érdekeit, 
s tevékenységükkel segítsék a közös 
célok elérését. 

CT-berendezés és panelszigetelés

Saját CT- és MRI-berendezést venne, s a 
panelházak szigetelésére is pénzt kérne 
az EU-tól Nemes Gábor, a XVI. kerület 
közös ellenzéki polgármesterjelöltje.

Nemcsak a rendelőintézetek kifestésére, 
hanem az egészségügyi ellátás javítására 
is kiemelt figyelmet – és pénzt – fordíta
na a kerület ellenzéki polgármesterje
löltje. Programjának egyik fontos eleme 
a saját CT- és MRI-berendezés vásárlá
sa, hogy a kerületben élőknek ne kelljen 
valahol egy központi lista végén hetekig, 
hónapokig várniuk fontos vizsgálatokra. 

A polgármesterjelöltnek és csapatának a 
csaknem költségmentes üzemeltetésre 
is van pontos elképzelése.

Huzatos panelben 
A kerületben több lakótelep is van, a 
házak nagy többségét azonban nem si
került szigeteltetni, mert a lakóközössé
geknek nincs rá pénzük, több százmillió 
forintjuk. Igaz, az önkormányzat pályáza
tot írt ki de mindössze 30 millió forintra, 
amelyért minden lakóközösség pályáz
hatott ugyan, ám az önkormányzat olyan 
feltételeket szabott, amelyeket egyik 

pályázó sem tudott teljesíteni. Ráadásul 
az összesen 30 millió forint egy épület 
szigetelési költségének a 10 százalékát 
sem fedezné. A lakóközösségek magukra 
maradtak, nincs olyan hitel vagy pályázat 
sem, amely segítene rajtuk.

Az ellenzéki polgármesterjelölt és 
csapata megválasztása esetén a leg

sürgősebb tennivalók közé sorolta a la
kótelepi közösségek mellé állni s pénzt 
szerezni a beruházásra. Amennyiben 
megnyílik a lehetőség az EU-s pénzek 
közvetlen megpályázására, a kerület 
biztosan az első pályázók között lesz – 
mondta Nemes Gábor.

Forrás: Nemes Gábor 
közös ellenzéki polgármesterjelölt programja

Az ellenzék hanyag kezelést gyanít

Egymilliárd forint adóhátralékkal hagyta fut
ni a XVI. kerületi önkormányzat a mátyásföldi 
Ikarus-telep korábbi tulajdonosát. A kerület 
legnagyobb vállalkozása büntetlenül megúsz
ta, hogy évekig nem fizetett helyi adót, s a pol
gármester az önkormányzat honlapjára kitett 
videójában mindössze annyit fűzött az esethez, 
hogy reméli, az új tulajdonos jobb adófizető 
lesz. 

Nemes Gábor, az ellenzék közös polgár
mesterjelöltje állítja: a XVI. kerület polgár
mestere nem képviselte a kerület érdekeit. 
A sikeresnek látszó végrehajtási árverést sem 
a kerület, hanem a papírok szerint a NAV kez
deményezte. Nemes úgy véli, mindez a hanyag 
kezelés tényét is kimerítheti.

Nemes közölte: megvizsgálják a körülmé
nyeket és azt, hogy valóban hanyag kezelés 
történt-e. Amennyiben igen, az ellenzéki képvi
selőjelöltekkel közösen megteszik a szükséges 
lépéseket.

Az ellenzéki polgármesterjelölt úgy véli, a 

kerület vezetésének most is meg kellene kér
deznie az itt élőktől, hogy milyen tevékenysé
get látnának szívesen a területen, mielőtt kiad
ná az engedélyt egy – állítólag – elektromos 
autók összeszerelésére és elosztó telepként 
való működésre. Ez utóbbi különösen aggasztja 
a kerületieket, ugyanis óhatatlanul arra gondol
nak, hogy itt egy központi piaci raktárbázis lesz, 
s ez drasztikusan megnöveli a teherforgalmat a 
kerület amúgy is leterhelt úthálózatán. 

Az ellenzék mindent megtesz azért, hogy 
feltárja az egyre homályosabb ügy részleteit és 
megtalálja a felelősöket. 

Futni hagyták egymilliárd forintos tartozással 
az Ikarus-telep volt tulajdonosát


