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Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2014. október 12-i választásáról
Magyarország Köztársasági
Elnöke 270/2014. (VII. 23.) KE
határozatával 2014. október 12.
napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választását.
Szavazni 2014. október 12-én
6 órától 19 óráig lehet a lakóhely
szerinti szavazókörben.
A szavazókör címéről és a választás időpontjáról mindenki, aki
a szavazóköri névjegyzékben szerepel, augusztus 25-ig értesítőt
kapott a Nemzeti Választási Irodától. Aki nem kapott, vagy nem
tudja, hogy szerepel-e a névjegyzékben, a polgármesteri hivatalban jelezheti.
A szavazókörök címét és a bizottságok tagjainak felsorolását,
valamint a Helyi Választási Iroda elérhetőségét az önkormányzat
honlapján és a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján olvashatják.
A 2. számú szavazókör az önkormányzati választáson is a Rákóczi út 14. szám alatt, a Gyermekjóléti Szolgálat épületében
működik.
A választáson külön szavazólap szolgál az egyéni listás (önkormányzati képviselő), a polgármester-, és a megyei listás választásra (az első két jóváhagyott szavazólap mintája az önkormányzat
honlapján és a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján megtekinthető).
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár a tartózkodási helye szerinti településen átjelentkezéssel adhatja le szavazatát. Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek
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a választás kitűzését (július 23.)
megelőzően legalább harminc
nappal létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább a
szavazás napjáig tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16
óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Az adott szavazóhelyiségben
az a választópolgár szavazhat, aki
a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A szavazás megkezdése előtt
a választópolgárnak igazolnia
kell személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját (személyazonosító igazolvánnyal, vagy jogosítvánnyal,
vagy útlevéllel és ha van, lakcímigazolvánnyal).
Ezt követően a szavazólap átvételét a választópolgár a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár
rendelkezésére. A szavazófülke
igénybevétele lehetőség, nem kötelező.
A szavazólap kitöltését követően a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az
urnába dobja. Ez ugyancsak nem
kötelező, de a bizottságoknak a
borítékot át kell adniuk.
A szavazólap urnába történő
helyezése előtt jelezni lehet a szavazólap kitöltésének rontását, a
rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, és a
rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. Erre csak egyszer
van lehetőség.
A szavazóköri névjegyzékben
szereplő, mozgásában egészségi
állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
A kérelmet legkésőbb 2014.
október 10-én 16 óráig a helyi
választási irodához, vagy a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig a lakóhely szerinti szavazatszámláló bizottsághoz kell be-

nyújtani. A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki a szavazókör területén belül a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő
választópolgárhoz.
Az önkormányzati képviselő
és a polgármester választás eredményét a Nagymarosi Helyi Választási Bizottság állapítja meg,
amely az önkormányzat honlapján, a hirdetőtáblán, és a www.
valasztas.hu oldalon lesz megtekinthető.

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
(Nektv.) 242. § (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálás adatai szerint – a
huszonöt főt eléri.
Ez városunkban a német és a
roma nemzetiség esetében állt
fenn, így a Nemzeti Választási Bizottság 2014. július 29-én
1128/2014. NVB határozatával
településünkön is kitűzte a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását
a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek 2014. évi általános választásának napjára.
A Nektv. 51. § (1) bekezdése
alapján a megválasztható települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők száma három fő (legfeljebb ennyi jelöltre lehet érvényesen szavazni).
A nemzetiségi önkormányzati választáson az a választópolgár
szavazhat, aki a lakóhelye, vagy
a választás kitűzését megelőző
harmincadik napig létesített tar-

tózkodási helye szerinti település
nemzetiségi névjegyzékében szerepel (erről ugyancsak mindenki
értesítőt kapott, amely a szavazókör címét is tartalmazza).
A nemzetiségi szavazóköri
névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb
a szavazást megelőző tizenhatodik napon (szeptember 26-án 16
óráig) benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.
A választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 312. §
(1) bekezdése szerint valamennyi
nemzetiség számára közös szavazókör szolgál. Ez Nagymaroson
az 5. számú szavazókör, amely a
művelődési házban került kialakításra.
A választáson külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat megválasztására (a
jóváhagyott települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás szavazólapjai mintája az
önkormányzat honlapján és a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján
megtekinthető).
A szavazás a helyi önkormányzati választáshoz hasonlóan október 12-én 6 órától 19 óráig tart.
A szavazás módjára a helyi önkormányzati választás fenti szabályai irányadók, és annak megfelelően lehet mozgóurnát is igényelni.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes, ha legalább annyi
jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képviselők száma.
Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik az eredményes választáson a megválasztható képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják.
A települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét a Nagymarosi Helyi Választási Bizottság állapítja meg.
DR. HORVÁTH BÉLA JEGYZŐ
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐ
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Mit akartunk, hová
jutottunk, merre tovább?
Elővettem a 2006-os választási plakátomat, és
megnéztem, mit akartam akkor. Nyugodt közélet, lendületesebb városfejlesztés, és elégedett Nagymarosiak - áll a plakáton. Talán felesleges is felidézni az azelőtti, akkori „sárdobálást”, ami az újság-, illetve újságok oldalain ment a különböző csoportok, személyek részéről. Szórólapok jelentek meg az utcán, emberekről mindenfélét összehordva. Számomra
nagy eredmény már az is, hogy ma ez nem így
van! Hogy mi történt azóta? Igyekszem röviden összefoglalni a megvalósultakat, 8 év gyümölcseit.
Városfejlesztés: Nagymarosi árvízvédelmi vonal kiépítése; Egy mosoly a gyermekekért-gyerekjóléti és családsegítő intézmény
felújítása; Nagymaros kereskedelmi fő utcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezetrendezésének
folytatása; Galéria; Könyvtár;Mátyás Étterem;
Dézsma utcai présház újjáépítése; Nagymaros Fehérhegy vízelvezetés; Óvoda felújítás:
Magyar utcai és Elsővölgyi; járdafelújítás a
Tavasz utcától a Király utcáig; Maibaum állítása a Turisztikai Egyesület kidolgozásában.
Útfelújítások: sajnos ebből kevés volt, de
még emlékezhetünk a 2007-ben felújított Kossuth sorra, 2009-ben a Zöldfa utcára, illetve

folyamatosan javítjuk a kátyúkat. Újra indítottuk a „Tiszta udvar, rendes ház” közösségi díjat. Megnyitottuk a Nagymarosi Dunai
Szabadstrandot!
Honlap fejlesztés: tisztességes, jól átlátható
és dinamikus honlapot hoztunk létre új megjelenéssel, sokkal több és naprakészebb információval. Mindenben segítettük a piac létrehozását, és miután a civil szervezetek nem
üzemeltették tovább, az önkormányzat átvette
és szabályosan működteti.
Folyamatban vannak: P+R parkoló építése
a Mainzi utcában, és az Elsővölgyi ovi bővítése és felújítása. Felújítjuk a Duna-parti sétányt,
és folyamatosan újítjuk a játszótereket.
Tervek: szálloda és épületeinek mielőbbi
hasznosítása, Zöldpont turisztikai bázis létrehozása, sport- és szabadidős központ építése,
tanuszoda és tornaterem építése, utak szisztematikus ütemezett felújítása, hulladékszállítás és közterület tisztaság további fejlesztése,
termálfürdő és szálloda építése, egészségház
rendbehozatala, kamerás figyelő rendszer kiépítése mellett további közbiztonsági fejlesztés, orvosi ügyelet helyben tartása, további támogatása, további óvoda felújítás, művésztelepek újraindítása, fesztiválok rendezése pályázatok függvényében, drogprevenció.

A JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA A SORSOLÁS SORRENDJÉBEN OLVASHATÓ
1. N ÉMET I MRE : Német
Imre vagyok, 45 éves, két
gyermekes családapa. Tizedik éve élek Nagymaroson, de feleségem családja
több mint száz éve él a településen.

2. MÁNDLINÉ SZABÓ KATALIN: Mándliné Szabó Katalin független képviselő-jelölt vagyok. 37 éve dolgozom, és 35 éve élek Nagymaroson.

Életem meghatározó részét itt töltöttem, ezért merem nagymarosinak vallani
magamat (apai ágról részben innen is származom),
tisztelem a polgárok ősöktől örökölt kultúra iránti
igényét, melyet naponta tapasztalok a könyvtár és a művelődési ház működése so2009-2010-ben önkormányzati képviselőként meg- rán.
próbáltam előremozdítani a város fejlődése érdekében
Munkámat hivatástudattal látom el, így szeretnék tentörténő döntések megszületését. Kezdeményezésemre
megújult a "mesealagút", megrendezésre került az ok- ni – megválasztásom esetén – képviselőként is. Lényeges, hogy ha kis lépésekkel is, de hasznosat tegyünk tetóber 6-i megemlékezés.
lepülésünkért. Apró feladatnak tűnik, de döntő egy váAz elmúlt években –felkérésre- megszerveztem a ros életében a tisztaság, a rendezettség. Feladat az intéznagy közönséget vonzó Gesztenyevirág Fesztivált és a mények zavartalan működtetése, és a civil szervezetek
nagyobb támogatása. Fontos a már megkezdett városfejSzent István napi Borünnepet.
lesztés folytatása.
Képviselővé választásom esetén szeretném elősegíVéleményem szerint odafigyeléssel és valós adatokat
teni minél több nagyszabású fesztivál megvalósulását
a településen, valamint alkotótáborok újraindítást is tá- tartalmazó kommunikációval lehet igazán jó döntéseket
hozni.
mogatnám.
Két évtizedet dolgoztam önkormányzatnál. Államigazgatásban szerzett
ismereteimet is szeretném
felhasználni
képviselői
munkámban a város érdekében .
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3.
S ZALONTAI
M ÁTÉ :
Szalontai Mátéként élek
nálam is idősebb autómmal 35 éve Nagymaroson. 20 éve, mint bútorrestaurátor dolgozom
itthon, otthon.
Számomra a város természeti szépségének és
urbánus múltjának sajátos együttese teszi egyedülállóan értékessé ezt a
helyet.

Az Arts Regia és a Kerekegylet Közhasznú Egyesület alapító tagjaként 8 éve „civilkedek” a városban. Szeretnénk a régi közösségi emlékeket, értékeket, helyeket megtartani, felújítani és újakat teremteni.
A közösséget képviselve a fentieken túl az egyéni és önfenntartó kezdeményezéseket, vállalkozásokat szeretném segíteni. Ehhez kérem támogatásukat…

5. RUDOLF JÓZSEFNÉ: Rudolf Józsefné vagyok, férjemmel és három gyermekemmel élek Nagymaroson.
Több mint huszonöt éve
dolgozom óvodapedagógusként a helyi óvodában.

4. SZIMON ATTILA: 44 éve lakom Nagymaroson, ezáltal
komoly hely-, és személyismerettel rendelkezem. Nyugdíjas vagyok, 3 felnőtt gyermek édesapja, 5 unoka nagyapja vagyok.
2010-től
önkormányzati képviselő vagyok, 4 éve a
jobbikos képviselő társammal a közbiztonság megerősítését, a körzeti megbízotti létszám bővítését, az őstermelői piac beindítását, valamint a régi strand területének
felszabadítását tűztem ki célul. A piac-hála egy civil szervezet szakértelmének és segítségének-immár évek óta sikeresen
működik. A másik vállalásom, a rendőri létszám növekedését csak részben sikerült elérnem, pedig miniszteri szintig elmentünk. De nem adjuk fel! A strand területének visszaszerzése kemény feladat, falakba ütköztünk mindenfelé, de folytatjuk a küzdelmet.
Az elmúlt 4 évben a választók számtalan alkalommal kerestek meg a problémájukkal. Többségében rendőri intézkedést kívánó ügyekkel, továbbá a településen belüli rossz útviszonyokkal, a temető elhanyagolt állapotával kapcsolatban. A megkeresések időpontja sok esetben nem kötődött az
un. hivatali időhöz, sokszor szombat este, vasárnap délben
érkeztek a telefonhívások, vagy személyesen a panaszos.
Ha megtisztelnek az újra választásommal, továbbra is
szívvel-lélekkel igyekszem az önök gondjait megoldani.
6. FEKETE ZSOLT: Fekete Zsolt vagyok, 42 éves,
4 gyermek édesapja. Feleségemmel, aki főállásban
a Mosoly Gyermekjóléti
és Családsegítő szolgálat,
családi napköziben dolgozik családi gazdaságot vezetünk.

Az elmúlt közel 6 évben
2010 óta vagyok a nagya humánügyi tanácsadó tesmarosi képviselő-testület
tület elnökeként, valamint
tagja, a Városüzemeltetési
4 éve a település alpolgárés Gazdasági Bizottság elmesterként is az intézménöke.
nyek képviseletét, fejlesztését igyekeztem segíteni, elősegítve, hogy a változás minőségi legyen, megfelelve a
Főbb vállalásaim és feladataim közé tartozott:
kor követelményeinek. Az elmúlt időszakban sikerült az
- a külterületi lakosokkal és egyesületekkel az együttálmok, vágyak egy részét megvalósítani, de mindig van működés szorosabbá, jobbá tétele,
tovább, van új cél. Sikerült a Gyermekjóléti Szolgálatot
- a városi civil szervezetek bevonásával színvonalas
méltó körülmények közé vinni, és a családi napközi be- rendezvények szervezése,
indításával egy új szolgáltatást elérhetővé tenni a telepü- a külterületi tarthatatlan szemétszállítás megreforlésen. Megújult a könyvtár és folyamatban van az óvo- málása,
da felújítása.
- a megnyert kamerarendszer pályázat tovább fejlesztése,
Célom, hogy képviselőként a megkezdett úton men- a mezőőri szolgálat felállítása együttműködve a közjek tovább, Nagymaros fejlődését tovább segítve, érté- terület felügyelővel, a polgárőrséggel és a rendőrséggel,
keit ápolva, őrizve.
- a KMB szolgálat fejlesztése,
- valamint törekedni a város pozitív költségvetésének
Törekvéseim megvalósításához kérném az Önök tá- megtartására.
mogatását, kérem, hogy október 12-én tiszteljenek meg
Ha elképzeléseim elnyerték a tetszésüket, kérem tászavazatukkal.
mogassanak szavazatukkal.
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7. SZOMRÁKY PÁL: Az utóbbi években a képviselő-testület és a Kerekegylet tagjaként dolgoztam Nagymarosért.
Eredményeink közül kiemelkedik:
- a helytörténeti sétaútvonal
- a PIAC
- a strand

Céljaim többek között:
- Legyen nyári városközpont a Magyar utca – Panoráma parkoló közötti sétány
és magas-part!
- Legyen Nagymaroson helyipénz!
- Legyen Nagymaros-Visegrád a Dunakanyar fővárosa, a világörökség része!
www.kerekegylet.hu
Nagymaros, ahol a helyiek is nyaralhatnak és a turisták is otthon érezhetik magukat!

9. IVOR ANDRÁSNÉ: Ivor
Andrásné, Osváth Anna
Mária független képviselőjelölt köszönettel fogadom a lehetőséget, hogy az
önök megtisztelő bizalmát
elnyerve, megválasztásom
esetén érdemben tehessek
városunkért.
Tősgyökeres
nagymarosiként két felnőtt leánygyermek édesanyja és három unoka nagyszülőjeként érzek még annyi tenni akarást és erőt, hogy felvállaljam a rám váró feladatot. Élettapasztalatom, végzettségem, helyismeretem és
az Önök segítő együttműködése biztosítja, hogy Nagymarost közösen építsük olyanná, hogy adottságait és értékeit tekintve a legjobbat hozzuk ki mindenki megelégedésére. A kézenfekvő napi problémákra kell koncentrálni, tisztaság, utak rendbetétele, gyors problémamegoldások, játszóterek komfortosítása, karbantartása, védettsége, zöld szám létrehozása a városházán a lakossági problémák bejelentésének és megoldásának céljából
és még sorolhatnám.
Lehetetlent nem ígérek, de cselekszem a lehetségesért! Realitások, tettek, számonkérhetőség!
Ezt tartom szem előtt, remélve a választópolgárok bizalmát.

8. VAJDA PÁL: Vajda Pál vagyok,
a Nagymarosi Erdészet műszaki vezetőjeként mentem nyugdíjba 2000-ben. (Vasútüzem vezetői
képesítéssel is rendelkezem.) Önkormányzati képviselőnek azért
jelentkeztem, hogy segítsem a
polgármester munkáját. Független képviselőjelölt vagyok.
Miben szeretnék segíteni?
- Munkahelyteremtésben. Ez
az alapja mindennek. Nagyon sok
ház van eladó városunkban, ez azt
jelenti, hogy elvándorolnak az emberek, jó lenne ezt megakadályozni. Két hatalmas épület áll ilyen célra rendelkezésünkre. Az egyik a volt
szörpüzem - itt gyümölcsfeldolgozó üzemet lehetne létesíteni. A másik
a szálloda – itt könnyűipari üzemet lehetne kialakítani, szállodának úgysem jó. - Idegenforgalom fejlesztése: Nagymaros Európa egyik legszebb
helyén fekszik, ezt ki kellene használni. Jelenleg alig van idegenforgalom, mutatják ezt, hogy a vendéglátó egységek vagy bezárnak, vagy
konganak az ürességtől. Mivel termálvíz van a föld alatt, a fürdőt mindenképpen meg kellene építeni. A Duna-parti sétányt ápolni, gondozni,
tisztán kellene tartani, a főtéri házakat rendbe kellene hozni. A kínai boltról hull a vakolat. - A nagyállomásnál meg kellene oldani a lejárót a Duna-part felé eső részre. Az aluljáró használhatatlan. - Gyors, szakszerű,
udvarias ügyintézést szeretnénk a lakosság részére biztosítani.
Úgy érzem, hogy a jelenlegi elfoglaltságaim mellett az önkormányzati képviselőséget is el tudom látni. Jelenleg szabadidőmet
tájképfestéssel könyvírással teszem hasznossá. Előre is köszönöm
azok bizalmát, akik megtisztelnek azzal, hogy rám szavaznak.

10. GRÉCS LÁSZLÓ: Tisztelt
Nagymarosiak! Kedves Barátaim, Ismerőseim!
Grécs László 68 éves,
nyugdíjas vállalkozó, három
gyermek édesapja és három
drága unoka nagypapája vagyok, akit mindig érdekelt
szülővárosa sorsa, az itt élők
boldogulása.
Nagymaros
számomra
több mint lakóhely, itt születtem, ez az otthonom, ahova
ezer szállal kötődöm. Ismerem az itt élő embereket, tudom, hogy milyen problémák foglalkoztatják őket.
Három cikluson keresztül tagja voltam Nagymaros képviselő-testületének, az önök képviselőjeként sok évtizedes tapasztalatommal szeretném továbbra is segíteni, hogy az önkormányzat fejlesztő és egyben gondoskodó is legyen, és a
fejlesztések, beruházások mellett az emberek boldogulására
is fordítson figyelmet.
Legfőbb feladatomnak tartom, hogy városunk tovább fejlődjön, és mint a Dunakanyar fővárosaként vonzza a bevételt hozó turistákat. Nagymaros város kiváló földrajzi helyzete sok lehetőséget jelent számunkra, amit hatékonyan kell
kihasználnunk a KÖZ javára. Biztonságos és élhető város jövőjét csak együtt tudjuk alakítani a családunk, gyermekeink,
unokáink számára.
Számítok támogatásukra és önök is számíthatnak önzetlen, kitartó munkámra.
Tisztelettel és köszönettel: Grécs László

