ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI LAPJA

BEVEZETŐ
Kedves Olvasóink!
Aszód
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének döntése
értelmében az Aszódi Tükör választási különszámát olvashatják. Mint az már ismeretes, az
október 13-ra kiírt önkormányzati választáson városunkban
négy polgármesterjelölt indulhat. Nekik fél oldal, illetve 3000
karakternyi helyük van a bemutatkozásra, illetve a programjuk
ismertetésére.

A négy polgármesterjelölt közül ketten, Csányi Géza és dr. Pénzes Tiborc
Szabolcs képviselőjelöltként is indul, így velük együtt összesen 24-en
mutatkoznak be képviselőjelöltként.
A nekik szánt terjedelem egynegyed
oldal, illetve 1500 karakter. A jelölteknek az anyagaikat és a fényképüket
szeptember 16-a éjfélig kellett szerkesztőségünkbe eljuttatni. Nagy örömünkre minden polgár-és képviselőjelölt élt a lehetőséggel, és betartotta
a határidőt.
Az esélyegyenlőség megtartása
érdekében sem a címoldalon, sem
az újság hátoldalán nem helyeztünk
el jelölti bemutatkozásokat, itt a választással kapcsolatos legfontosabb
információkról olvashatnak. A bemutatkozások a szavazólapok sorrendjéhez igazodva jelennek meg.
Rácz Zoltán
felelős szerkesztő
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A POLGÁRMESTER-JELÖLTEK
ÉS A KÉPVISELŐ-JELÖLTEK SORRENDJE
A SZAVAZATI LAPON
Szeptember 9-én az Aszódi Helyi Választási Bizottság kisorsolta a bejelentett és
nyilvántartásba vett polgármester-jelöltek, majd a képviselő-jelöltek sorrendjét. A
sorsolás eredményeként a szavazólapon – valamint lapunk mellékletében is - a
következő lesz a sorrend:
Polgármester jelöltek:

1. Csányi Géza László
((Galga Moped Klub))
(független)
2. Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs

3. Sztán István
4. Végvári Tamás

(független)
(DK–Jobbik–LMP–MSZP–Párbeszéd)

Képviselő-jelöltek:

1. Pócsik Benjámin
(független)
2. Csányi Géza László
(Galga Moped Klub)
3. Kvaka István
(független)
4. Balázs József
(DK–Jobbik–LMP–MSZP–Párbeszéd)
5. Kovács Tamás
(független)
6. Varga Zsolt
(FIDESZ-KDNP)
7. Tóth Zoltánné
(független)
8. Koncz István János
(független)
9. Takács Gergely (DK–Jobbik–LMP–MSZP–Párbeszéd)
10. Botka Csaba
(független)
11. Kerényi Norman Pál
(FIDESZ-KDNP)
12. Molnár Sándor
(független)

13. Urbán László Zoltán
(FIDESZ-KDNP)
14. Ruzsinszki László
(független)
15. dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
(független)
16. Mádi Hajnalka
(FIDESZ-KDNP)
17. Odler Zsolt
(független)
18. Rigó Lászlóné
(független)
19. Buzás János
(független)
20. Pálinkás Csilla
(független)
21. Stvorecz Viktor
(FIDESZ-KDNP)
22. Asztalos Tamás
(független)
23. Mélykúti Kinga (DK–Jobbik–LMP–MSZP–Párbeszéd)
24. Gersei Ferenc (DK–Jobbik–LMP–MSZP–Párbeszéd)
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ASZÓDI TÜKÖR

Polgármesterjelöltek

CSÁNYI GÉZA LÁSZLÓ

DR. PÉNZES TIBORC SZABOLCS

polgármester jelölt (Galga Moped Klub)

polgármesterjelölt

52 éves, tősgyökeres aszódi lakos vagyok. Itt jártam óvodába, általános
iskolába, (annak idején még a Kastélyba), s itt végeztem a gimnáziumot
is. Jobb sorsra érdemes településünk
nagyszerű történetét én nem könyvekből, leírásokból vagy mások elbeszéléseiből ismerem: én magam is
részese vagyok. Huszonkilenc éve vagyok házas, feleségemmel, Csányiné
Fehérvári Mónikával a Kender utcában építkeztünk. Két egyetemista
leány büszke szülei vagyunk. 1991-től
egy autóipari multinacionális vállalatnál dolgozom Gödöllőn, vezető beosztásban.
Műszaki beállítottságú emberként a KGST-ben gyártott motorok felújítása és a motorozás a szenvedélyem. Barátaimmal, 2012-ben megalapítottuk – Aszódon bejegyzett székhellyel – a Galga Moped Klubot.
Hagyományőrző egyesületünknek, két éve vagyok az elnöke. Magánemberként is fontosnak tartom, hogy a helyi civil szervezetek minél jobban
megerősödjenek, nagyobb szerepet kapjanak és vállaljanak Aszód város
vezetésében, kulturális és gazdasági életében. Egyetlen pártnak sem voltam a tagja, de szívesen dolgoznék együtt mindazokkal – politikai hovatartozásuktól függetlenül –, akik Aszód város fejlődéséért tenni akarnak.
Nyugodt, kiegyensúlyozott, nem sértődékeny- igazi társasági embernek
tartanak ismerőseim. Vezetőként sok emberi konﬂiktust megéltem, de
mindig arra törekedtem, hogy értő ﬁgyelemmel hallgassam a beszélgetőtársam, és indulatoktól mentesen, önérzetét nem megsértve kommunikáljak partneremmel.
Megválasztásom esetén legelső intézkedésemmel eltörlöm a fenntartott parkolóhelyeket: amíg a városban nincs megoldva a parkolás, addig
senki ne parkoljon kizárólag neki fenntartott helyen! Be kell vezetni az
Aszód–kártyát: településünk lakóinak ingyenes, másoknak legyen ﬁzetős a parkolás! A befolyó pénzt az utak állapotának javítására, a parkolási
gondok megoldására kell fordítani. Fel kell számolni a közlekedési káoszt.
Például körforgalmat kell kiépíteni a Szabadság tér ikladi elágazásához.
Nagy szükség lenne kerékpárutakra, nincs előre lépés e téren már évek
óta. Ki kell építeni a városban a térﬁgyelő kamerarendszert! Ez jelentősen
javíthatja a közbiztonságot és a közlekedési morált.
A laktanyából – amennyiben sikerül elérni, hogy azt a város megkapja –
legyen a Galga-mente szabadtéri rendezvény és szórakoztatóközpontja:
sportolási lehetőséggel- ﬁtneszteremmel-futópályával- kondiparkkal.
Fontosnak tartom az Aszód Fesztivál rendezvény megújítását, a programok újra gondolását.
A Tiszti Klubot nem szabad eladni: Aszód egyik legértékesebb épületét
meg kell őrizni és ismét a közösség szolgálatába kell állítani!
Lehetőséget kell keresni az állami tulajdonú Kastély sorsának rendezésére. Aszód gazdasági életét új alapokra kell helyezni: az itt élő üzletembereket, vállalkozókat be kell vonni a döntéshozatal folyamatába, a jövő
stratégiai megtervezésébe, hogy kapcsolatrendszerükkel-tapasztalataikkal segítsék elő városunk gyarapodását.
Új stílust, új tempót Aszódon!

Tisztelt Aszódi Polgárok!
Az elmúlt öt évben kiderült, hogy
Aszód városvezetése elvesztette lendületét, elfáradt, ötlettelenné vált és
képtelen a megújulásra. Ezzel egyenes arányban csökkent a város tőkeés forrásvonzó képessége, hanyatlott
a kultúra, romlott a közbiztonság és
a közhangulat. Nőtt viszont megoldatlan problémák száma. Településünkön jelenleg egy szűk érdekcsoport akarata érvényesül. Mi, a helyzet
tarthatatlanságát látva azt mondjuk,
hogy Aszód nem egyetlen ember
vagy egy kis érdekközösség városa, hanem mindannyiunké. ASZÓD
RÓLUNK SZÓL! Minden itt élőről, világnézettől, anyagi helyzettől, születéstől vagy betelepüléstől függetlenül! Azokról, akik ebben a városban
szeretnék megélni a mindennapok nyugalmát, az ünnepek szentségét és
a kikapcsolódás önfeledt óráit.
Mi, a polgárok véleményének és igényeinek megkérdezésével kívánjuk
a várost vezetni. Gondoskodunk arról, hogy minden polgárunk hozzájusson az őt érdeklő információkhoz és elmondhassa véleményét. Az
aszódi közintézményeket partnerként kezeljük, vezetőik segítségével
újjászervezzük az aszódi kulturális életet. Szobrot állítunk Tarr Gábornak,
kezdeményezzük a múzeum és az unikornisos kapu felújítását, a kastélyok hasznosítását, valamint egy valóban többfunkciós művelődési ház
felépítését. Teret engedünk a civil szervezeteknek. A meglévő sportpálya és uszoda felújításának támogatásával növeljük a sportolási lehetőségeket és kidolgozzunk Aszód sportstratégiáját, melynek fontos eleme
egy városi sportcsarnok felépítése. Felmérjük a ﬁatalok igényeit, s ennek
megfelelően alakítjuk a városi ifjúságpolitikát. Megszervezzük az Aszódi
Diáknapokat.
A közlekedési gondok közös megoldását hozzáértő szakemberekre
bízzuk. Valóban teszünk az elhanyagolt városrészek felzárkóztatásáért és
fejlesztjük a zöldterületeket. A Berek erdőt megtisztítjuk, majd sport-és
pihenési céllal hasznosítjuk. Megerősítjük a polgárőrséget, melynek komoly szerepet szánunk a közterületi és a közlekedésbiztonság növelésében, továbbá kamerarendszert építünk ki.
A kommunális adó kivezetésének első lépéseként, a 70. életévüket betöltött polgáraink számára, egy saját tulajdonú ingatlanra, kommunális
adó mentességet biztosítunk. Segítjük a beköltözők beilleszkedését.
Mivel a város szeretete összeköti az aszódi polgárokat, a pártpolitika
pedig megosztja, mi nem kívánunk pártpolitikával foglalkozni. Szeretnénk helyreállítani a nyugalmat, közösségeket építeni, infrastruktúrát
fejleszteni, biztonságos, színvonalas, különleges, élhető és szerethető
várost hagyni az utódainkra.
A csapatunk készen áll! Jelöltjeinken kívül komoly szakmai támogatással is rendelkezünk. Nálunk együtt van a tudás, a tapasztalat és az Aszódért dobogó szív. Fiatalok vagyunk, tettre készek, s képesek arra, hogy
őszinteséget, pártatlanságot, nyilvánosságot és szakmaiságot hozzunk a
város életébe.
Október 13-án, kérjük szavazzon az ASZÓD RÓLUNK SZÓL szlogennel
induló jelöltekre!
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Polgármesterjelöltek

ASZÓDI TÜKÖR

SZTÁN ISTVÁN

VÉGVÁRI TAMÁS

polgármesterjelölt (független)

polgármesterjelölt (DK-Jobbik-LMP-MSZP-Párbeszéd)

Tisztelt Aszódi Polgárok!
Önkormányzati választásra készülünk.
A döntés felelőssége mindannyiunké,
hiszen közösen viseljük annak következményeit. Szeretném kérni Önöktől,
mérlegeljenek, döntsenek felelősséggel!
Az elmúlt hetekben több száz aszódival találkoztam. Köszönöm a sok
aláírást, mellyel támogatásukról biztosítottak! Megerősítem: szeretném
folytatni a megkezdett munkát!
Vállalásaink nagy részét teljesítettük. Építjük és felújítjuk az utakat,
járdákat. Kiépítettük az iparterület úthálózatát. Elkészült a kartali úti
védőkorlát, pihenőparkokat, sportparkokat, játszótereket építettünk.
Felújítottuk háziorvosi rendelőnket, megőriztük és megújítottuk a Rendelőintézetet. Buszmegállókat építettünk, bővítettük a városi piacot.
Kiépítettük a közvilágítást a temetőnél, bővítettük a kolumbáriumot.
Felújítottuk a Szabadság teret, a lakótelepi óvodát. Fejlesztettük a
sportpályát. Csapadékvíz-elvezető rendszert építettünk, kitakarítottuk
a Breda patak felső ágát. Van olyan vállalásunk, melyet rajtunk kívül
álló okok miatt nem sikerült, vagy túl nagy anyagi ráfordítással sikerült
volna megvalósítanunk. Feladataink egy részét későbbre halasztottuk,
vagy a rendelkezésre álló pénzt sürgősebb feladatokra fordítottuk.
Fontosabbnak tartottuk, hogy a burkolattal még nem rendelkező utcákban ne sárban járjanak, hogy megvédjük ingatlanjainkat, értékeinket a villámárvizektől. A rendelkezésünkre álló anyagi forrásokat ezért
ide csoportosítottuk. Most azok kérik számon rajtunk vállalásaink teljesítését, akik az elmúlt öt évben hallgattak, nem vettek részt városunk
életében, és ha baj volt, akkor sem segítettek.
Szeretném folytatni a megkezdett munkát! Bennem és a velem induló
képviselő-jelöltekben megvan a szükséges tapasztalat, a település irányításához szükséges vezetői gyakorlat. Mi tudjuk, hogyan működik egy
önkormányzat! Ellenfeleimnek ezzel szemben önkormányzati tapasztalata nincs, ezért ígéreteiknek sincs valós alapja!
Az elmúlt hetek méltatlan sárdobálását, a személyemet ért sértő, sokszor alpári megjegyzéseket közszereplőként becsülettel tűrtem. Ne adjunk teret a gyűlölködésnek! Remélem, velem együtt Önök is úgy gondolják, ennek a szellemiségnek, a gyűlölködésnek nincs helye Aszód
közéletében!
Mit szeretnék megvalósítani a következő ciklusban? Fontos feladatunk a Közösségi Ház megépítése. Öt év múlva Aszódon nem lesz olyan
utca, mely nem rendelkezik szilárd burkolattal. Folytatjuk járda felújítási
programunkat, a Breda patak takarítását. Elkészítjük az iparterület csapadékvíz elvezetését. Naperőművet és sportcsarnokot építünk. Enyhítjük
a parkolási gondokat. Ahogy eddig is, minden értelmes, fenntartható feladatra pályázni fogunk.
A döntés lehetősége, felelőssége most az Önök kezében van! Két lehetőség közül választhatunk: okosan, lendületesen haladunk tovább, vagy
teret adunk a gyűlölködőnek, a sértetteknek. Azoknak, akiknek sem önkormányzati ismeretük, sem önkormányzati tapasztalatuk nincs.
Szavazzanak a folytatásra!

Az ellenzéki pártok közös jelöltjeként
indulok Aszód Város polgármesteri
tisztségéért.
Budapesten születtem, 44 éves, kétgyermekes apa vagyok, gyermekeim
a PSG-be, illetve az EGA-ba járnak iskolába.
A Dunaújvárosi Főiskolán szereztem
gépészmérnöki, a Miskolci Egyetemen
környezetmérnöki diplomát, munkásságom során főként erőművekben végeztem karbantartási, üzemfenntartási, kivitelezői és beruházói feladatokat.
A versenyszférában töltött évek során
voltam közép és felsővezető, irányítottam karbantartó és kivitelező csapatot, írtam pályázatokat, valamint menedzseltem nagyértékű projekteket.
Polgármesterként együtt kívánok működni minden városunkért tenni
akaró polgárral, a képviselőtestülettel és a parlamenti képviselőnkkel,
szem előtt tartva településünk dinamikus fejlődését és polgáraink jólétét! Aszódon élek 12 éve, így ismerem a város erőforrásait, lehetőségeit,
gondjait, és a fejlesztendő területeit. Megválasztásom esetén arrogancia-mentesen, közszolgaként, a bírálatokat megfogadva, tisztségem
iránti alázattal kívánom ellátni feladatomat.
Azoknak a bizalmára építek, akiknek nem az ígérgetések fontosak, hanem az, hogy egy gyakorlatias, dinamikus tettrekész ember kerüljön a
városházára, akinek a polgárok nem csupán a választást megelőző két
hónapban számítanak!
Mondjuk ki, hogy Aszód, még a környező településekhez mérten sem
fejlődött, útjaink rosszak, középületeink romosak, nincs parkolóhely, bizonyos városrészek leszakadtak, játszótereink, parkjaink elhanyagoltak.
Megválasztásom esetén kiemelten kívánok foglalkozni az aszódi egészségügyi ellátás színvonalának nagymérvű javításával a nagyobb költség,
jobb ellátás elvén, lobbizni kívánok a várost elkerülő 3-as út megépítéséért, megoldanánk a város parkolási gondjait, különös tekintettel a lakótelepre és a főútra, eltüntetnénk a földutakat, megoldanánk a csapadékvíz-elvezetést, kerékpárutakat, játszótereket, parkokat létesítenénk,
a meglévőket rendszeresen karbantartanánk. A lemaradt városrészeket
felzárkóztatnánk, az épített örökségeink megőrzésére nagy hangsúlyt
fektetnénk, nem eladnánk, hanem városi tulajdonba vennénk, funkciót
találnánk nekik és felújítanánk őket. Értem ez alatt a Tiszti Klubot, a Múzeumot, a Micsinay-kúriát, a Víztornyot és a Nőtlentiszti Szállót. Elindítanánk az okosváros projektet, melynek keretein belül kamerarendszer,
okos közvilágítás, napelemes energiaellátás, ingyenes Wi-Fi, valamint
elektromos autótöltő állomás épülne ki a városunkban, továbbá egy
sportcsarnok építését vennénk napirendre. Az uszoda rendbetételét az
elsők között hajtanánk végre! Bevezetnénk a városi felsőoktatási ösztöndíjat, átláthatóvá tennénk a beszerzéseket, ügyfélközpontúvá a hivatalainkat! Fő feladatunknak tekintjük, hogy egy olyan munkáltatót vonzzunk
városunkba, amely „call center” jellegű munkahelyeket teremtene az idegen nyelvet beszélő végzőseink számára.
Kérem, hogy szavazatával támogasson bennünket október 13.-án!
www.aszod.nhely.hu
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ASZÓDI TÜKÖR

Képviselőjelöltek

PÓCSIK BENJAMIN

CSÁNYI GÉZA LÁSZLÓ

képviselőjelölt (független)

képviselőjelölt (Galga Moped Klub)

Tisztelt Aszódi Választópolgárok!
Pócsik Benjamin, 33 éves építésvezető vagyok. Életem
fele Aszódhoz köt, s távolabbi munkahelyem ellenére is,
itt élek feleségemmel és két gyermekemmel.
Nagycsaládban felnőtt, kisgyermekes apukaként fontos számomra,
hogy gyermekeimnek biztonságos, kiszámítható és szerethető jövőt teremtsek itt, Aszódon. Sajnos, ez a jelenlegi polgármesterrel nem lehetséges.
Az elmúlt években a régió településeit járva, azt tapasztaltam, hogy
városunk fejlődése megtorpant, főként azért, mert a városvezetés földhözragadt módszerei, egy már letűnt kort idéznek.
A helyi ﬁatalok véleményét nem hallgatják meg, holott a város jövője a
mi kezünkben van. Pontosan ezért szeretnék a ﬁatalok és ﬁatal családosok szószólója lenni a képviselő-testületben.
Higgyük el, hogy Aszódnak a polgárairól és nem egyes emberek érdekeiről és ízléséről kell szólnia! Aszód rólunk szól! Ezt a közösségi, ﬁatal- és
családbarát szemléletet képviseli az én polgármesterjelöltem, Dr. Pénzes
Tiborc Szabolcs, aki már számtalan alkalommal bizonyította elkötelezettségét és tettrekészségét a város iránt. Csak vele és az őt támogató csapatunkkal jöhet el a valódi változás!
Kérem, támogassanak minket szavazatukkal október 13-án!

Tisztelt aszódi választópolgárok!
Bemutatkozásomat és választási programomat az újság polgármesterjelöltekről szóló részében már olvashatták, képviselőjelöltként is az ott leírtakat szeretném
hangsúlyozni. Aszód problémáit mindenki jól ismeri, a most leköszönő
városvezetés is, amely lassan több mint egy évtizede képtelen azokat
megoldani:
• tucatnyi olyan utca található városunkban, amely a korábbi ígéretek
ellenére még mindig nem rendelkezik szilárd útburkolattal, de
ugyanezt elmondhatjuk a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatosan is;
• a 2014-ben meghirdetett járdafelújítási program is elakadt, mint
ahogy a buszmegállók korszerűsítése is leállt;
• a város parkolási gondjainak megoldására is hiába várnak az aszódi
lakosok már hosszú évek óta. A helyzet csak súlyosabb lesz a vasút
felújítása után, amikor a környék falvaiból a nagyvárosokba ingázók
Aszódra fognak özönleni, mert mindenki itt szeretné majd az autóját
lerakni;
• bár milliárdos költségvetésű tervekkel (művelődési ház, monumentális naperőműpark, stb.) lassan már Galgát lehetne rekeszteni, nem
lenne szabad megfeledkezni azokról a kisebb léptékű fejlesztésekről sem, amelyekkel a hétköznapokat lehetne mindenki számára
élhetővé tenni. Polgármesterként és képviselőként én ezen szeretnék
valamennyi aszódi lakos érdekében dolgozni. Új stílust, új tempót
Aszódon!

KVAKA ISTVÁN

BALÁZS JÓZSEF

képviselőjelölt (független)

képviselőjelölt (DK-Jobbik-LMP-MSZP-Párbeszéd)

Szeretném megköszönni mindazoknak, akik az ajánló
ívet aláírták és lehetővé tették, hogy jelöltként mutatkozhassak be.
1957-ben születtem, azóta Aszódon élek. Általános és
középiskolát Aszódon végeztem. 1978-tól a Magyar Posta Zrt. alkalmazottja vagyok. Különböző munkakörökben és beosztásokban dolgoztam.
1990-ben postatiszti végzettséget szereztem, és ebben az évben bíztak
meg az aszódi posta vezetésével, ahol jelenleg is dolgozom.
Az 1994-es választáson indultam először képviselőnek és 16 évig a képviselőtestület tagja voltam, vezettem a szociális bizottságot és a pénzügyi bizottságot is.
2010-től /mivel csökkentették a képviselők létszámát/ külsős bizottsági
tagként segítem az önkormányzat munkáját.
2011-ben Aszód Város Szolgálatáért kitüntetést kaptam.
Úgy gondolom, az elmúlt években sokat változott Aszód, fejlődött és
ehhez az én munkám is hozzájárult.
A választáson azért indulok, újra képviselőnek, mert nem csak a város,
de Én is változtam sok tapasztalatot és tudást gyűjtöttem össze melyet
szeretnék az Önök és a város érdekében hasznosítani. Szeretném elérni,
hogy a város vezetése a földön járva reális tervekkel és gazdálkodással
dolgozzon a közös célért, ami azt jelenti, hogy az aszódiak otthonuknak
érezzék VÁROSUNKAT.
Függetlenként nem egyes csoportokat vagy pártérdekeket, hanem a
Város MINDEN lakosát szeretném képviselni.
Fentiekhez kérem az ÖNÖK segítségét, hogy a választáson szavazataikkal támogatni szíveskedjenek

43 éves vagyok. Gyermekként Aszódon, a lakótelepen
laktunk, majd az egyik szomszédos településre költöztünk. Aszódon 12 éve élek újra, miután családot alapítottam, feleségemmel két tündéri kislányt nevelünk.
A Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem villamosmérnöki diplomát,
majd a Corvinus Egyetem mérnök-közgazdász képzését végeztem el.
15 éve egy nemzetközi multinacionális cégnél, a TATA Consultancy Services-nél dolgozom, projektvezetőként volt lehetőségem nagyobb fejlesztői csapat munkáját megszervezni és irányítani. Ennek során egy évig
Londonban dolgoztam nagyvállalati környezetben, jól beszélek angolul.
Szeretnék foglalkozni a város pályázati stratégiájának átalakításával,
kiemelt ﬁgyelmet adva az energiahatékonysági és megújuló energia pályázatoknak.
Támogatom az okosváros projekt beindítását, fontosnak tartom a
közintézményeink napelemes technológiával való ellátását. Kiemelt ﬁgyelmet szeretnék fordítani a város legkisebb polgárainak életére, különös tekintettel az SNI-s gyermekek és szüleik támogatására.
Szeretném elérni azt, hogy megszűnjön télen a havazás utáni visszatérő közlekedési káosz Aszódon. Kiemelten fontosnak tartom, hogy valamennyi közpénzfelhasználással kapcsolatos információt nyilvánosságra
hozzunk!
Megválasztásom esetén képviselői tiszteletdíjamat a város oktatási intézményeinek ajánlom fel.
Kérem, hogy szavazatával támogasson október 13.-án! www.aszod.
nhely.hu

Választási különszám

Képviselőjelöltek

ASZÓDI TÜKÖR

KOVÁCS TAMÁS

VARGA ZSOLT

képviselőjelölt (független)

képviselőjelölt (FIDESZ-KDNP)

Kovács Tamás vagyok, 53 éves. Születésem óta Aszódon élek. Itt voltam bölcsődés, óvodás, általános és
középiskolás. Feleségem Jakus Kata angol nyelvtanár
az evangélikus gimnáziumban. Villamosmérnöki diplomát szereztem, majd több mint 25 évig a szakmámban, vezetői beosztásokban dolgoztam. Két ﬁunk van, Kristóf ﬁam mérnök-közgazdász, Erik
mérnök-informatikus.
1989 óta vagyok önkormányzati képviselő. Ez idő alatt sokat tanultam,
tapasztaltam. Alpolgármesterségem alatt ezt a megszerzett tudást igyekeztem városunk javára fordítani. Sztán István polgármesterrel kiváló
munkakapcsolatban dolgoztunk, aminek meglett az eredménye. Az elmúlt 5 évben közel 600 millió Ft értékben nyertünk pályázati támogatásokat. Ilyenre az elmúlt 30 évben nem volt példa. Utakat, járdákat, ipari
parkot, játszó- és sporttereket építettünk. Intézményeket újítottunk fel.
Dolgos öt éven vagyunk túl, akárhogy is győzködik Önöket az ellenkezőjéről.
A fejlődéshez szakértelem, tapasztalat és nyugalom kell. Egy veszekedő
városvezetés saját magával foglalkozik, nem a várossal. Ne szóljon a helyi
közélet a gyűlölködésről, az ellenségeskedésről!
Mit szeretnénk? Közösségi házat, sportcsarnokot, naperőművet építünk. Folytatjuk az út és járdaépítési programunkat. A társasházak bevonásával megoldjuk a lakótelepi parkolási gondokat. Parkolási rendszert
dolgozunk ki a városközpontra, amelyet be is tartatunk.
A „Szeretünk Aszód” független képviselői, ahogy eddig, úgy a jövőben
is Önökért, Aszódért fognak dolgozni.

Varga Zsolt vagyok. 1975-ben születtem Debrecenben.
A Kossuth Lajos Tudományegyetemen szereztem diplomát 1999-ben tájvédő geográfus, valamint földrajz
angol-magyar szakfordító szakokon. Tanulmányaim
befejezése óta dolgozom a közigazgatásban növény- és talajvédelmi
szakterületen. Jelenleg a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának munkatársaként látom el feladataimat Budapesten.
Időközben a Budapesti Műszaki Egyetemen alkalmazott térinformatika
szakon szereztem újabb diplomát, valamint OKJ képzés keretében ingatlanvagyon-értékelő szakképesítést.
2003 óta élünk Aszódon feleségemmel. 3 gyermekünk van. Az itt eltöltött évek igazolták számunkra, hogy helyes döntés volt lakóhelyül
választani ezt a kisvárost. A kedvező fekvés, a természeti környezet, az
oktatási és kulturális intézmények színvonala, az egyházak közösségformáló szerepe más családok számára is vonzerőt jelent a térségben.
Nagycsaládosként, valamint római katolikusként is fontosnak tartom
helyi közösségeink támogatását, mert az egyik legfontosabb megtartó
erőt jelentik a település életében. Programunkban ezért is támogatjuk a
Közösségi Ház építését.
Iskolás éveim alatt aktívan sportoltam, így fontosnak érzem, hogy egy
létesítendő sportcsarnok mellett szabadtéri sportpályák is elérhetővé
válhassanak a labdajátékok és a szabadidősport kedvelői számára.
Képviselőként a választási programunk céljait szem előtt tartva szeretném segíteni a testület és a polgármester munkáját városunk fejlődése
érdekében.

TÓTH ZOLTÁNNÉ

KONCZ ISTVÁN JÁNOS

képviselőjelölt (független)

képviselőjelölt (független)

Tisztelt Aszódiak!
Családommal 15 éve telepedtünk le Aszódon. Sokan
Tóthné Piroska néven ismernek.
Férjemmel 30 éve házasodtunk össze, 3 gyermekünk
közül a két felnőtt ﬁunk már dolgozik, a legkisebb ﬁunk gimnazista.
Végzettségem: Településüzemeltető szakmérnök. 2011-12. évben a
GAMESZ felelős vezetőjeként sokan megismerhették munkámat, törekvéseimet. Az elmúlt 5 évben az önkormányzat pénzügyi bizottságában
vettem részt.
Számomra fontos a közösségért tenni akarás, az emberek segítése. Az
egyik tevékenységem a cégünk ügyvezetése, valamint a szülői munkaközösségek aktív szerepvállalása.
Városunkban fontosnak tartom a közbiztonság megerősítését, valamint a közúti közlekedés reformálását. Kerékpárutak építése, újabb körforgalom kialakítása, parkolási gondok csökkentése egyaránt lényeges
kérdés városunk életében. Gondolni kell a ﬁatalok szórakozási lehetőségeire, hogy helyben megtalálják az igényeiknek megfelelő kikapcsolódási teret. A nehezen mozgó, egyedül maradt nyugdíjasoknak bentlakásos
otthon biztosíthatná a mindennapi életvitelüket. A szociális igények felmérése, azok orvoslása alapvető fontosságú.
További céljaim is a városi élet mindennapjainak javítása.
Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, igyekszem Aszód fejlődéséért - jobbításáért dolgozni.
Bízom benne, hogy olyan testületet fog választani a lakosság, amely felelősséggel fog tudni együtt dolgozni, és partner lesz minden fejlesztési
lehetőség megvalósításában.

Aszódon születtem 1953-ban. Az egri tanárképző főiskolán és az ELTE Bölcsészettudományi Karán szereztem
diplomáimat: népművelés, történelem és könyvtár szakon. 1987 óta a helyi Petőﬁ Sándor Gimnázium majd
1994-től az Aszódi Evangélikus Petőﬁ Gimnázium a munkahelyem. 20042016 között nyugdíjazásomig igazgatóhelyettes voltam, most az iskola
könyvtárát vezetem. Az 1970-es évektől veszek részt a helyi közéletben
tanácstagként, majd önkormányzati képviselőként.
Nős vagyok. Feleségem Péter Ilona, Aszódon, a Napsugár Óvodában
óvodapedagógusként dolgozik. Két ﬁút nevelünk közösen: Dávid az Óbudai Egyetem harmadéves nappali tagozatos hallgatója, Gergő az EGA 5.
osztályába jár.
Megválasztásom esetén közoktatási-, közművelődési- és sport feladatokkal kívánok foglalkozni. Az általam alapított „Aszódi-diák” cím évenkénti odaítélése a tehetséges, jó tanulmányi eredményű ﬁatalok anyagi
támogatását szolgálja. Fontosnak tartom városunkban dolgozó pedagógusok erkölcsi- és anyagi megbecsülését. Az évenként átadandó „Koren
István-díj”megújítását tervezem. Hatodik éve vezetem az EGA sakkszakosztályát. Célom, hogy ez a sportág Aszódon tömegsporttá váljon. Szeretünk Aszód, Új erővel, új lendülettel ASZÓD VÁROS JÖVŐJÉÉRT szellemében Sztán István polgármester-jelöltet támogatom. Aszód érdekében
nyújtott több évtizedes tevékenysége, az eredményes polgármesteri
munkája és programja hiteles alapot biztosít városunk további sikeres
fejlődéséhez.

Választási különszám
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ASZÓDI TÜKÖR

Képviselőjelöltek

TAKÁCS GERGELY

BOTKA CSABA

képviselőjelölt (DK-Jobbik-LMP-MSZP-Párbeszéd)

képviselőjelölt (független)

41 éves, kétgyermekes családapa vagyok a Majna utcából! Boldogi gyermekkorom után Budapestre költöztünk a párommal, ott kezdtünk el dolgozni. Aszódon
2007-ben telepedtünk le abban a reményben, hogy
tökéletes kisvárosi környezet lesz a családunknak. Karrierem során dolgoztam Angliában, Németországban, Hollandiában, Franciaországban,
illetve pár évig az Egyesült Államokban is éltünk gyermekeinkkel. A világ legnagyobb multinacionális vállalatainál dolgoztam, mint beosztott
vagy középvezető informatikus, jelenleg az IBM munkatársa vagyok.
Fontosnak tartom, hogy az önkormányzati választáson is képviseljem
azon véleményemet, hogy a jelenlegi politikai vezetés diktatórikus, korrupt
és elfogadhatatlan. Minden politikailag tájékozott állampolgárnak alapvető feladata lenne ez ellen minden általa lehetséges eszközzel küzdeni!
Szavazzon rám, ha olyan aktív képviselőt szeretne, aki nem engedi el
sem a hétköznapi problémákat, sem a nagyobb távlatú fejlesztési terveket! Ha olyan képviselőt akar, aki képes angolul tárgyalni egy külföldi befektetővel! Addig fogok küzdeni, amíg újra nem nyitják az aszódi
uszodát, amíg napelemes nem lesz az összes önkormányzati ingatlan, és
amíg fel nincs újítva az összes járda, lépcső! A képviselői tiszteletdíjamról lemondanék, mert megtiszteltetésnek gondolom, hogy a város javát
szolgálhatom!
Kérem, hogy szavazatával támogasson október 13.-án!
www.aszod.nhely.hu

Kedves Aszódi Polgárok!
Botka Csaba vagyok, 1978-ban születtem Aszódon. Felmenőim mindkét ágon, generációkra visszamenően
Aszód szülöttei. Itt jártam általános iskolába, majd Budapesten szereztem bádogos szakmunkásbizonyítványt. Azóta is, folytatva
a családi hagyományt, bádogosként dolgozok. Munkám mellett amatőr
régészként és helytörténet-kutatóként a Galga völgy nemesei, különösképpen a Podmaniczky család épített hagyatékát kutatom.
Két évtizednyi iparos évem alatt nyomon követtem városunk életét,
sokat beszélgetve az aszódi emberekkel. Szomorúan tapasztalom, hogy
az elmúlt években jelentősen romlott a közhangulat. A polgárok visszavonultak a közéletből, s ezáltal az aszódi civil élet szegényebb lett. Ezen
mindenképpen változtatni szeretnék. Aszódnak rólunk, az aszódi emberekről kell szólnia! Képviselőségem alatt az aszódi kultúrélet fellendítését
és a közösségépítést tartanám legfontosabb feladatomnak. Támogatnám műemlékeink védelmét és zöldfelületeink megóvását. Nagy álmom,
az aszódi iparos közösség összefogása.
Elképzeléseim közösek polgármesterjelöltünkkel, Dr. Pénzes Tiborc
Szabolccsal, akinek Aszódhoz való hozzáállása rám is ösztönzőleg hat,
valamint képviselőjelölt társaimmal, akikkel kiváló csapatot alkotunk.
Fiatalok vagyunk és valóban tenni akarunk városunk és gyermekeink jövőjéért!
Kérem, támogassanak minket szavazatukkal október 13-án!

KERÉNYI NORMAN PÁL

MOLNÁR SÁNDOR

képviselőjelölt (FIDESZ-KDNP)

képviselőjelölt (független)

Kedves Aszódiak!
Születésemtől élek szeretett városunkban, több mint
ötven éve. Számos rokonom él a városban, itt éltek és
dolgoztak szüleim, itt gazdálkodtak déd és nagyszüleim is. Édesanyámat sokan ismerték, családja a régi aszódiak közé tartozik,
mindig tett a városért, az itt élő közösségekért. Édesapám is számos kollégát, barátot szerzett Aszódon, sokan jó szívvel emlékeznek rá. Két ﬁunk
van, megélhettem, hogy felnőttként is örüljek nekik. Kevesen tudják, de
folytatva a családi hagyományt, a katolikus egyháznak adományoztam a
Szentkereszt domb területét az emlékhely számára. Végigjártam az utat
a szakközéptől az egyetemig, dolgoztam szerelőként, tevékenykedtem
a családunk örökségeként a mezőgazdaságban és pedagógusként is
igyekszem helytállni.
Az ismerőseim előtt nem titok, hogy az elmúlt években sok nehézségen, családi tragédián mentem keresztül, ami még inkább erősítette az
itt élő emberekhez kötődésemet. 2014 – ben lettem tagja a testületnek,
tapasztalataim megerősítettek abban, hogy érdemes hinni az összefogásban, a széthúzás gátolja a fejlődést, oktalan éket ver az emberek közé.
A ciklus kezdetén a kormányzati segítség fontosságát hangsúlyoztuk, az
elmúlt évek ezt igazolták, sok segítséget kaptunk és kapunk a fejlesztésekhez. Épül a város, középületeink, közterületeink is lépésről lépésre
megújulnak.
Továbbra is a város fejlődésért szeretnék dolgozni, szeretett városunk
haladását szeretném segíteni képviselőként. Ehhez kérem az Önök segítségét!

Tisztelt Aszódiak, Kedves Aszódi Szívvel Élők!
Molnár Sándor vagyok, 50 éves vendéglátós vállalkozó.
Születésemtől fogva Aszódon élek. Házas vagyok, két
gyermekem van. Munkám mellett 36 éve karatézom,
amit 9 éve oktatok is városunkban. Másik hobbim régi játékok és aszódi
papírrégiségek felkutatása és gyűjtése.
Munkámból adódóan naponta hallom az emberek véleményét, őszintén, szókimondóan, úgy, ahogy azt mások ritkán hallhatják. Innen is
tudom, hogy vendégeim hiányolják a „régi Aszód” sport- és kulturális
életét, a közösségek nyújtotta pezsgést és a minden egyes aszódi lakost
tiszteletben tartó városvezetést.
Polgármesterjelöltünkkel, Dr. Pénzes Tiborc Szabolccsal és képviselőjelölt társaimmal együtt, készek vagyunk arra, hogy változást hozzunk
ezekben a kérdésekben!
Ahogyan eddig is, fontos feladatomnak tekintem az egyedül élő, idős
emberek segítését, a rájuk való odaﬁgyelést. Tenni kívánok a városi tömegsport fellendítéséért, élő környezetünk szebbé tételéért, a fásított
területek növeléséért, a méltatlanul elfelejtett Berek rendbehozásáért, és
ott a helyi ﬁatalok számára kisebb élménypark kialakításáért. Forgalomlassító objektumokkal szeretném elláttatni az átjáróházzá vált Újtelepet,
valamint támogatom városszerte a térﬁgyelő kamerák elhelyezését.
Kérem, támogassanak minket törekvéseinkben szavazatukkal október
13-án, és mi megmutatjuk, hogy ASZÓD RÓLUNK SZÓL!

Választási különszám

Képviselőjelöltek

ASZÓDI TÜKÖR

URBÁN LÁSZLÓ

RUZSINSZKI LÁSZLÓ

képviselőjelölt (FIDESZ-KDNP)

képviselőjelölt (független)

Tisztelt Aszódiak!
Urbán László Zoltán vagyok, születésem óta élek Aszódon. A családom anyai ágon (Blaubacher, Báskai, Kárász és
Lhotka családok) több generációs aszódi. Feleségemmel
szeretetben neveljük két gyermekünket. Római katolikus vallásomat gyakorló, keresztény ember vagyok. Tanulmányaim során szereztem két diplomát
szociális területen. Beszélem a francia és a német nyelvet. Lassan 11 éve foglalkozom bűnelkövetőekkel, a Pest Megyei Kormányhivatalnál dolgozom.
2014 óta vagyok városi képviselő és a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi Bizottságokban dolgoztam.
Újraválasztásom esetén fontosnak tartom, hogy a tervezett Közösségi Ház elkészüljön. A következő ciklus fontos feladata az utak, járdák
továbbépítése, felújítása. Közös érdekünk, hogy a fő utcán a parkolási
problémák megoldódjanak, és létesülhessen egy körforgalom a Kossuth
Lajos és a Deák Ferenc utca találkozásában. Szeretném, ha a jövőben
minden aszódi újszülöttnek ültetne városunk egy névre szóló fát. Fontosnak tartom még azt is, hogy minden buszmegálló fedett legyen. Városunk jó közbiztonságának megőrzése érdekében szükség volna arra,
hogy Aszódon térﬁgyelő kamerarendszer létesülhessen. Szeretném, ha
lehetőség volna újra megnyitni az uszodát.
Bár politikai meggyőződésem a keresztény-konzervatív oldalhoz fűz,
de szeretnék minden aszódit világnézettől függetlenül képviselni, ugyanis hiszek abban, hogy Aszód továbbra is csak összefogással épülhet!
Kérem megtisztelő bizalmukat és szavazatukat október 13-án!

Kedves Aszódiak!
Ruzsinszki László vagyok, 43 éves, Pásztón születtem.
Gyermekkoromat és az általános iskolai éveimet egy
Nógrád megyei faluban, Kisbágyonban töltöttem. A
középiskolai tanulmányaimat Hatvanban és Bátonyterenyén végeztem.
A sorkatonai évek letöltése után ismertem meg feleségemet, Juditot,
akivel 1998-ban házasodtunk össze. Úgy döntöttünk, hogy az ő szülővárosában, Aszódon fogunk letelepedni. Családi házat építettünk, született
három gyermekünk, akik mindannyian a helyi evangélikus gimnázium kitűnő tanulói. 2012-ben újra iskolapadba ültem a Károly Róbert Főiskolán.
2014-ben logisztikai felsőfokú végzettséget szereztem, majd 2018-ban
gazdálkodás és menedzsment szakon államvizsgáztam. Több, mint 21
éve egy gödöllői nagyvállalatnál dolgozom középvezetőként.
Az Aszódon eltöltött évtizedek alatt olyannyira megszerettem ezt a
hangulatos kisvárost, hogy szeretnék tevékenyen hozzájárulni a további
fejlődéséhez. Ígéreteket nem teszek, de támogatni fogok minden olyan
ötletet, pályázatot, beadványt, ami a város érdekeit, gyarapodását, fejlődését szolgálja. Önkormányzati képviselőként minden erőmmel azon
dolgoznék, hogy Aszód minél több pályázati lehetőséggel éljen és a helyi kisvállalkozások minél több támogatásban részesüljenek. Fontosnak
tartom az emberek meghallgatását, a párbeszédet és a megfelelő kommunikációt. Kérem Önöket, tiszteljenek meg bizalmukkal, szavazatukkal!
Köszönettel: Ruzsinszki László
l.ruzsinszki.01@gmail.com

DR. PÉNZES TIBORC SZABOLCS

MÁDI HAJNALKA

képviselőjelölt (független)

képviselőjelölt (FIDESZ-KDNP)

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs, 42 éves irodalomtörténész,
egyetemi oktató vagyok. Székelyföldön születtem,
de tanulmányaimat már Kisvárdán, Debrecenben és
Budapesten végeztem. Magyar és történelem szakos,
valamint politikai kommunikációs tanácsadói diplomákat szereztem. Irodalom- és kultúratudományból doktoráltam. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa vagyok. Feleségem az aszódi evangélikus
gimnázium angoltanára, lányom középiskolás.
2008-ban költöztünk Aszódra, ahol számos barátra tettünk szert. Kezdettől fogva igyekeztem bekapcsolódni városunk kulturális életébe,
megismertem településünk tiszteletreméltó múltját és hagyományait.
Ennek kapcsán előadásokat tartottam, helytörténeti sétákat vezettem,
emléktábla állítást kezdeményeztem, támogattam civil szervezeteket, s
közben elkötelezett aszódi polgárrá váltam.
A polgárokkal egyetértésben, képviselőként is az ASZÓD RÓLUNK
SZÓL programjának megvalósításáért fogok dolgozni. Elsősorban a hiteles tájékoztatásért, a kulturális, a sport és a civil élet magasabb nívóra emeléséért, az idősek és ﬁatalok értékként való megbecsüléséért, a
közbiztonság javításáért és az elhanyagolt városrészek felzárkóztatásáért
szeretnék tenni.
Jelölttársaimmal összehangolt, lelkes és tettre kész csapatot alkotunk,
amit az akarat, a tudás és a szív tart össze. Együtt képesek vagyunk felfrissíteni az aszódi közéletet, s átvezetni a várost a 21. századba.
Bízzanak bennünk és támogassanak minket szavazatukkal október 13-án!

Tisztelt aszódi polgárok!
Mádi Hajnalka vagyok. 1986-ban költöztem Aszódra,
ekkor alapítottunk itt családot. Helyi vállalkozóként 15
évig működtettem a Fekete-Fehér divatáru üzletet, és
az Aszód és Környéke Harsona hirdetési újságunk is közismert volt.
2011-től ﬁókvezetőként dolgozom egy takaréknál, 2015-ben a pénzügyi képesítéseim mellé a Szent István Egyetemen diplomát szereztem,
andragógus szakon személyügyi szervező szakirányon.
A változások szükségességének meggyőződésével szeretnék bekerülni
a városvezetésbe, a bennem lévő ambíció, lendület, pozitív életszemlélet
és igazságérzet megfelelő garancia arra, hogy jól és becsületesen végezzem képviselői munkámat!
Képviselőként az egyik célom az lesz, hogy a város megosztott lakói
ne elkülönült szigetekben éljenek, hanem egy összetartó közösség aktív
tagjaiként. Hiszen csak akkor haladhatunk, ha együtt gondolkodunk!
Szeretném, ha Aszód a családok városa lehetne! A társadalom alapja a
család, és a helyi családoknak ismerkedésre, önfejlesztésre és kikapcsolódásra alkalmas programok, helyszínek kellenek.
Képviselőként és magánemberként szeretnék tenni a tehetséges ﬁatalok tanulmányainak támogatásáért megfelelő program létrehozásával.
Dolgozni fogok azon, hogy a történelmi értékkel bíró városkép méltóképpen őrizze tovább Aszód jellegzetességeit a jövőnek, és a Múzeum is
megújulva fogadja a kutatókat és a látogatókat.
Tisztelettel kérem az Ön támogató szavazatát képviselői munkámhoz!

Választási különszám
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ASZÓDI TÜKÖR

Képviselőjelöltek

ODLER ZSOLT

RIGÓ LÁSZLÓNÉ

képviselőjelölt (független)

képviselőjelölt (független)

Odler Zsolt vagyok, születésem óta Aszódon élek.
Alapdiplomámat könyvtáros szakon szereztem, művészettörténet kiegészítéssel, majd kulturális örökségvédelem–muzeológia mesterszakon végeztem. Jelenleg
a Néprajzi Múzeum főosztályvezetőjeként dolgozom. Feleségem Braun
Krisztina, az Evangélikus Általános Iskola pedagógusa, 3 gyermekünk iskolába jár. Nagycsaládosként és természetszerető emberként több civil
szervezetnek is aktív tagja vagyok.
Több, mint egy évtizedet dolgoztam a település kulturális életében.
Helytörténészként számos előadást tartottam, szervezésemben zajlott a
Múzeumok Éjszakája, a Helytörténeti Akadémia és a táncház. Kezdeményezésünkre indult el a Karácsonyi Vásár.
Képviselőként kiemelt ﬁgyelmet kívánok fordítani a helyi közintézményekre, hiszen szolgáltatásaik meghatározzák hétköznapi életünket. Sajnálattal tapasztalom, hogy Aszód folyamatosan veszti el valamikori polgári jellegét. Egy valós értékeken nyugvó szemlélet nyomán élhetőbbé, a
szabadidős tevékenységek nagyobb támogatásával pedig komfortosabbá válhatna településünk.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs felkérésére, örömmel vállaltam a képviselőjelöltséget, mivel lokálpatrióta szemléletmódjával magam is egyetértek.
Úgy gondolom, hogy tudásunk, tapasztalatunk és az ASZÓD RÓLUNK
SZÓL szlogennel induló csapatunk összetartása új lehetőségeket nyit
meg városunk előtt, melyekkel visszaszerezhetjük Aszód egykori központi szerepét a térségben.

Tisztelt Aszód Város Lakói!
2002 óta dolgozom önkormányzati képviselőként. Mivel ma is a 17 évvel ezelőtti elveimhez tartom magamat,
ezért nem akarok és nem is tudnék sokat változtatni a
képviselőjelölti bemutatkozómon.
Közel 60 éve élek Aszódon családommal. Több mint 40 éve az egészségügyben dolgozom, 27 éve mint körzeti nővér. Közvetlen kapcsolatban vagyok az emberekkel, ismerem a problémáikat. Az elmúlt 17 évben
a szociális, az ügyrendi, a művelődési és a pénzügyi bizottságokban dolgoztam, utóbbinak vezetője is voltam. A képviselői munka szerintem két
összetevőből áll: meghallgatni a lakosságot és a lehetőségekhez képest
teljesíteni.
Nagyon nagy felelősség képviselőnek lenni. Nem hiszek a fölösleges
ígérgetésekben, tudom, hogy az adott lehetőségek jó, szakszerű és maximális kihasználásával lehet tovább fejlődni. Mindez pénz és hozzáállás
kérdése.
Nőként, feleségként és anyaként is gondolkodom, tudom, mit jelent beosztani a konyhapénzt és addig nyújtózkodni, ameddig a takaró ér, ezek
a tapasztalatok pedig önkormányzati szinten is nagyon fontosak.
Nagyon szeretek itt élni, dolgozni az emberekért és a városért. Ezért is
törekszem az előttünk álló feladatok megvalósítására.
Kérem Önöket, hogy október 13-án feltétlenül menjenek el szavazni!
Tegyék lehetővé, hogy a jövőben is a város fejlődéséért dolgozhassak és
képviselhessem az aszódiak érdekeit!
Támogatom Sztán István polgármester és a vele együtt induló független képviselőjelöltek indulását.

BUZÁS JÁNOS

PÁLINKÁS CSILLA

képviselőjelölt (független)

képviselőjelölt (független)

Születésemtől Aszódon élek, vállalkozásom itt indítottam 35 éve és aszódi székhellyel folytatom ma is.
Tizenhét évig önkormányzati képviselőként dolgoztam, a szociális és az ügyrendi bizottság tagjaként.
Közben, négy sikeres évet töltöttem az aszódi sportegyesület élén. 2006ban polgármesternek választottak, mely posztot két év után átadtam az
együttműködés és eredményesség érdekében.
Amennyiben képviselővé választanak, továbbra is becsületes, tisztességes munkát várhatnak tőlem.
Önkormányzati tapasztalatomat tekintve elmondhatom, hogy ismerem a várost, a feladatainkat, az adottságainkat és a nehézségeinket is.
Tisztában vagyok a testület működésével és azzal, hogy az eredmények
elérését mi akadályozhatja.
Sok feladatot megoldottunk és rengeteg van előttünk. Ahhoz, hogy
az előttünk állókat sikeresen elvégezzük, egy jó csapatra van szükség,
amelynek tagjai értelmes gondolatokat hoznak, érvelve vitatkoznak és
végül képesek megegyezni a közös célokban és megvalósításukban.
Ahol csak vitatkozás van és megegyezés nincs, ott eredmény sem lesz.
Most az Önök kezében van a lehetőség, hogy összeállítsanak egy olyan
csapatot, amelynek tagjai a következő öt évben közösen keresnek megoldásokat a Város problémáira és együttműködve szolgálják az aszódiak
érdekeit.
Vegyenek részt a választáson és jelöljék ki azt a testületet, amelyről úgy
gondolják, hogy képes lesz a harmonikus együttműködésre és az eredményes munkára.

Pálinkás Csilla vagyok, 1976-ban születtem. Az általános és középiskolát is Gödöllőn végeztem. 1998-ban
településmérnöki, 2014-ben biológus diplomát és
nemrég mediátori képesítést szereztem. 2006-ban költöztem Aszódra, családommal jelenleg az Újtelepen élünk.
Pályámat a kivitelezésben kezdtem, majd térségmenedzser voltam a
Galgamenti és Gödöllő Környéki Önkormányzatok Társulásánál. 2004-től
8 éven át az aszódi polgármesteri hivatal műszaki irodáján dolgoztam.
Jelenleg az Országos Mentőszolgálat létesítményfelelőse vagyok.
Aszódi munkásságom során építéshatósági, beruházási, településrendezési feladatok tartoztak hozzám. Részt vettem a testületi határozatok
és önkormányzati rendeletek megalkotásában, a Városfejlesztési Bizottság munkájának szakmai koordinálásban, számos pályázat megírásában
és megvalósításában.
Feladatomnak tekintem épített és természeti értékeink megóvását, a
rendezett, biztonságos és tiszta közterületek kialakítását. Célom, hogy
élhető város legyünk, mely városi rangjához méltó színtere tud lenni a
kulturális programoknak és a sportnak.
Vallom, hogy Aszód, az aszódi polgárok városa, ezért ASZÓDnak RÓLUNK kell SZÓLnia! Éppen ezért a döntéseket az érintettek bevonásával
és szakemberek közreműködésével szeretnénk hozni, nem önös érdekből, hanem az aszódi polgárokat képviselve.
Csapatunk és jómagam is Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármesterjelöltet támogatom, mert benne becsületes, önzetlen embert ismertem meg,
akivel egyezik az értékrendünk és célunk.

Választási különszám

Képviselőjelöltek

ASZÓDI TÜKÖR

STVORECZ VIKTOR

ASZTALOS TAMÁS

képviselőjelölt (FIDESZ-KDNP)

képviselőjelölt (független)

Stvorecz Viktor vagyok 38 éves, kistermelő, az Aszódi
Fidesz szervezet alelnöke. Aszódon nőtem fel, a lakótelepi óvodába, az újtelepi általános iskolába jártam és a
Petőﬁ Sándor Gimnáziumban végeztem. Több mint 10
év óta dolgozom a helyi Fidesz szervezetben. Célom, hogy a város értékeit megőrizzük, adottságaihoz méltón településünk Magyarország legdinamikusabban fejlődő városai közé kerüljön. Fontosnak tartom, hogy
Aszód fő utcája rendezetten fogadja vendégeit és el lássa központi szerepét, ugyanakkor egy élhető környezetet biztosítson a város lakóinak.
Ehhez átgondolt közlekedési megoldásokra, a parkolás megszervezésére
van szükség.
Fontos feladataim:
• utak és járdák felújítása
• csapadék víz elvezetés korszerűsítése
• közösségi ház létrehozása
• fedett buszmegállók létrehozása
• fák ültetése
Aszód akkor kerülhet méltó helyére, ha olyan emberek képviselik, akik
elkötelezettek a város iránt, valamint képesek párbeszédet folytatni a
mindenkori aktuális kormánnyal.
Ezért kérem megtisztelő bizalmukat.

Asztalos Tamás, 57 éves, kulturális szakember vagyok,
népművelő-tanító, történelemtanár, kommunikáció-újságírás és sörfőzőmester szaktanácsadó diplomákkal
rendelkezem. Három gyermekem van.
A rendszerváltozás óta veszek részt városunk közéletében. Munkám
mellett szerkesztettem az Aszódi Tükör c. önkormányzati lapot, műemlékeket újítottam fel, részese voltam a Városszépítő Egyesület és a Kamarateátrum munkájának. Kollégáimmal és aszódi segítőinkkel megakadályoztam, hogy bezárják a Petőﬁ Múzeumot, írtam két regényt, több
kötetet szerkesztettem. Az Aszódi Javítóintézet története című munkám
a napokban jelenik meg.
Négy cikluson keresztül voltam önkormányzati képviselő. Hosszú évek
tapasztalata alapján mondhatom, hogy a jelenlegi polgármester autokrata
vezetése nagyon rossz irányba viszi városunkat. A mindent uralni vágyás
mindinkább visszafordíthatatlan károkat okoz, s helyzetünk a polgármesteri kommunikáció ellenére aggasztó. Véget kell vetnünk ennek a tarthatatlan állapotnak, hiszen ASZÓDnak RÓLUNK, a polgárokról kellene SZÓLnia!
Indulásom célja egy valóban demokratikusan működő önkormányzat újjáépítése, ahol a polgárok érdekei a legfontosabbak. Vállalásomat csak akkor tudom teljesíteni, ha mellettem Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester- és képviselőjelöltünkre, valamint Botka Csaba, Molnár Sándor, Odler
Zsolt, Pálinkás Csilla és Pócsik Benjamin képviselőjelöltjeinkre is voksolnak.
Kérem Önöket, támogassanak minket szavazatukkal október 13-án!

MÉLYKUTI KINGA

GERSEI FERENC

képviselőjelölt (DK-Jobbik-LMP-MSZP-Párbeszéd)

képviselőjelölt (DK-Jobbik-LMP-MSZP-Párbeszéd)

1976-ban születtem Budapesten, 12 éve költöztünk
Aszódra, két gyermek édesanyja vagyok.
Az ELTE TFK-n végeztem, mint angol-matematika szakos tanár, ezt követően az ELTE BTK-n angol bölcsész,
majd az ELTE TTK-n matematikus diplomát szereztem. Később elvégeztem a Budapesti Gazdasági Főiskola közgazdász alapképzését.
Egy budapesti gimnáziumban kezdtem tanítani, majd Aszódra költözésünk óta a Petőﬁ Sándor Gimnázium és Szakgimnázium, angol és
matematika szakos tanára vagyok. Szívügyem az oktatás, nagyon szeretek
az ifjúsággal foglalkozni. Megválasztásom esetén a gyermek és ifjúságvédelemmel kiemelten kívánok foglalkozni, a város óvodáinak, iskoláinak jobb eszközellátottságáért szállnék síkra. Fontosnak tartom a városi felsőoktatási
ösztöndíj bevezetését, minek segítségével a jó képességű, de hátrányos
helyzetű ﬁatalok esélyt kapnának a diplomaszerzésre!
Elengedhetetlen városunk infrastrukturális fejlesztése, ápolt, kulturált,
közösségi tereket kívánunk kialakítani. Az okosváros projekten belül
egyebek között elérnénk, hogy a köztereken és közintézményekben rendelkezésre álljon ingyen Wi-Fi.
Meg kell oldanunk a várost fojtogató parkolási problémát, kerékpárutakat kell építeni.
Kiemelt fontosságú az uszoda felújítása, mert nem csak a gimnázium
tanulói használnák, hanem lehetőség nyílna a kisiskolások úszásoktatására, valamint gyógy és versenyúszásokra egyaránt!
Kérem, támogasson szavazatával október 13.-án! www.aszod.nhely.hu

1946-ban születtem Budapesten, Pécsen és Egerben
szereztem tanári diplomát. Munkába állásom során
kerültem a Galga mentére, Vácegresen, majd Kartalon és Gödöllőn tanítottam történelmet, földrajzot és
ének-zenét. Később az Aszódi Fiúnevelő Intézetbe kerültem tanárként,
ahol 30 évet dolgoztam, innen is mentem nyugdíjba. Közel negyven éve
lakom Aszódon, egy lányom és három unokám van.
1998-tól több mint, 20 évig vezettem az MSZP aszódi szervezetét, 20022006 között tagja voltam a városi képviselőtestületnek, 2002-2010 között
pedig a Pest megyei Közgyűlésnek, több társadalmi esemény részese és
kezdeményezője voltam.
Az Aszódi Lokálpatrióták Podmaniczky János Társaságának alapító tagja, az Aszód Városi Civil Vegyes énekkar tagja voltam, megszűnésükig.
Támogatom a civil szervezetek bevonását a városvezetésbe, mely segítségével kialakuló civil kontrol a korrupció árnyékát sem engedi vetülni
a városházára, szélesebb körű és átlátható közéletet szeretnék. Fontosnak tartom továbbá a nyugdíjasklubok nagyobb támogatását, kiemelten
kezelném a főleg magányos idősek felkarolását, melybe bevonhatnánk
a végzős középiskolás diákokat, akik ezzel eleget tennének az előírt kötelezettségüknek. Támogatom továbbá a városi felsőoktatási ösztöndíj
bevezetésének gondolatát, mely segítségével hátrányosabb helyzetű, de
tehetséges ﬁatalok is esélyt kapnának a diplomaszerzésre.
Köszönöm, ha megtisztel szavazatával a választásokon!
www.aszod.nhely.hu
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TÁJÉKOZTATÓ
VÁLASZTÓPOLGÁROKNAK
Választójog

• Minden nagykorú magyar állampolgárnak
joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
választó és választható legyen.
• Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú
állampolgárának joga van, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán választó és választható legyen.
• Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert
minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásán választó
legyen.
• Nem rendelkezik választójoggal az, akit
bűncselekmény elkövetése vagy belátási
képességének korlátozottsága miatt a
bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának
magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti
állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági
döntése alapján hazájában kizárták e jog
gyakorlásából./Magyarország Alaptörvénye
XXIII. cikk (1)-(6) bekezdés/
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

• a választópolgár lakóhelyén vagy – ha
legkésőbb 2019. június 26-án tartózkodási
helyet is létesített – bejelentett tartózkodási helyén választhat,a választópolgár
bármely választókerületben választható,
• nem választható, aki jogerős ítélet alapján
szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
/a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény (a továbbiakban: Övjt.) 1. § (2)-(3)
bekezdés/
Városunkban 8 egyéni listás képviselői mandátum szerezhető meg. (Övjt. 4. § d)
Kik szavazhatnak átjelentkezéssel:
(szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)

• Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek a választás
kitűzését megelőzően legalább harminc
nappal (legkésőbb 2019. június 26-ig) létesített tartózkodási helyének érvényessége
legalább 2019. október 13-ig tart.
• Az átjelentkezési kérelemnek a Ve. 92. § (1)
bekezdés a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye,

SZAVAZÓKÖRÖK VÁROSUNKBAN
SZAVAZÓHELYISÉG CÍME

SZAVAZÓKÖR
SORSZÁMA

VÁLASZTÓPOLGÁROK SZÁMA

Falujárók u. 5. (Gondozási Központ)

1

836

Rákóczi u. 6. ( Ált.Iskola )

2

806

Hatvani u. 4. ( Petőﬁ S.Gimnázium )

3

802

Kossuth L. u. 72. ( Műv.Ház )

4

829

Petőﬁ u.13. ( Gondozási Központ )

5

827

Szent Imre u.1. (Napsugár Óvoda)

6

853

anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár
tartózkodási helyének címét.
• A helyi választási iroda vezetője a kérelem
alapján a választópolgárt törli a lakóhelye
szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszik a tartózkodási helye szerinti
szavazókör névjegyzékébe.
• A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha
legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási
helyét megszüntette. /Ve. 307/A. § – 307/B. §/
Határidő: a kérelemnek legkésőbb 2019.
október 9-én 16.00 óráig meg kell érkeznie
a helyi választási irodához.
Az átjelentkező választópolgár
a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb
2019. október 11-én 16.00 óráig visszavonhatja
átjelentkezési kérelmét.
Átjelentkezés másik szavazókörbe – a választást megelőző 66. naptól lehet benyújtan

AZ ASZÓDI HELYI
VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁG TAGJAI
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel a Ve.17. és 18. §-ában foglaltakra
– a választásokon közreműködő Helyi Választási Bizottság tagjait, póttagjait a 103/2019. (VIII.14.) ÖKT számú, a HVB tisztségviselőit az 1/2019.
( VIII. 16) számú határozatával az
alábbiak szerint választotta meg:

Választott tagok:
• Penák Dóra elnök
• Váradi Csaba elnökhelyettes
• Márton Ildikó
Választott póttagok:
• Búzás Mária
• Fehérné Kovalovszki Judit
A Helyi Választási Bizottság elérhetősége
Cím: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Tel.: 06-28-500-666
Fax: 06-28-400-575
E-mail: aszod.titkarsag@aszod.hu
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Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri
névjegyzéket érintő kérelem)

• A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri
névjegyzékben szereplő, mozgásában
egészségi állapota vagy fogyatékossága
miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
• A mozgóurna iránti kérelem a benyújtás
módjának függvényében meghatározott
időpontig nyújtható be a helyi választási irodához, továbbá a szavazás napján
legkésőbb 12.00 óráig kell megérkeznie a
szavazatszámláló bizottsághoz.
• A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. §
(1) bekezdés a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési
helye, anyja neve, személyi azonosítója)
adatokon túl tartalmaznia kell a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét,
ahová a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a
magyarországi lakcímétől eltér, valamint
a mozgóurna-igénylés okát. /Ve. 103. §
(1)-(3) bekezdés/
Határidő: a kérelemnek
• levélben vagy elektronikus azonosítás
nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019.
október 9-én 16.00 óráig,
személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én
16.00 óráig vagy
• 2019. október 11-én 16.00 órát követően
elektronikus azonosítással elektronikus
úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,
• az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz
meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kéz-

besítésével 2019. október 13-án, legkésőbb
12.00 óráig kell beérkeznie.
Mozgóurna igénylése a helyi és nemzetiségi
önkormányzati választásokra – a választást
megelőző 66. naptól lehet benyújtani
Fogyatékossággal élő választópolgárok
segítése: (központi névjegyzéket érintő
kérelem)

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának
gyakorlása érdekében:
• Braille-írással készült értesítő megküldése,
• könnyített formában megírt tájékoztató
anyag megküldése,
• Braille-írással ellátott szavazósablon
alkalmazása a szavazóhelyiségben és a
mozgóurnás szavazás során,
• akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása. /Ve. 88. §/
A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által
választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs
jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két
tagja is segítségére lehet.
A helyi választási iroda területén a szavazóhelyiségek mindegyike akadálymentes.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet,
• személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti helyi választási irodához vagy
• levélben, ügyfélkapun vagy a választások
hivatalos honlapján keresztül a lakcíme
szerinti választási irodához nyújthatja be. /
Ve. 91. § (1) bekezdé

ÉRDEKESSÉGEK AZ EDDIGI ASZÓDI
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKRÓL
A rendszerváltás óta immáron a nyolcadik alkalommal választhatunk polgármestert, illetve képviselőket városunk élére. De mi volt eddig, milyen érdekességeket hoztak eddig a választások? Ennek igyekeztünk utána járni.

1990-ben, amikor jószerével még csak tanultuk a demokráciát, városunkban a polgármesterségért 3 fő indult harcba, és 27-en
akartak helyi döntéshozók lenni. Minden
bizonnyal a 2006-os választás volt a legizgalmasabb, ugyanis ekkor mindössze egy
voks döntött az első és a második helyezett
között, de a harmadik polgármesterjelölt is
bőven 800 fölötti szavazatot szerzett. Egyébként ezen a választáson mentek el a legtöbben az urnák elé, mégpedig 2553-an. A legkevesebben 1990-ben szavaztak, mindössze

Választási különszám

1883-an vették a fáradságot, hogy éljenek
szavazati jogukkal. A legtöbb polgármester-jelölt, illetve képviselő-jelölt 1994-ben
volt, amikor is – csakúgy, mint most - 4 fő
igyekezte megszerezni a város első embere
címet. A képviselőségért ekkor 35-en szálltak ringbe, 3 fő pedig roma kisebbségi önkormányzati képviselőjelölt volt. 2002-ben
ruszin kisebbségi önkormányzatot választott
magának az a mintegy 70 személy, akik Aszódon e nemzetiséghez tartozónak vallották
magukat.

ASZÓDI TÜKÖR

• Segítség a fogyatékossággal élők szavazásához
Folyamatosan (választástól függetlenül) benyújtható kérelmek

(Ilyen kérelmet választások közötti időszakban
is be lehet nyújtani. A kérelem a benyújtását követően megtartott valamennyi választásra szól,
amíg vissza nem vonja azt.)
• Nemzetiségi névjegyzékbe vétel
• Személyes adatok kiadásának tiltása
• Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási
Iroda https://www.valasztas.hu hivatalos
honlapján online benyújtható vagy postai
úton történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formátumban a honlapról
letölthető.
A Helyi Választási Iroda postacíme:

2170 Aszód, Szabadság tér 9.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán külképviseleti választási
iroda nem működik. /Ve. 304. §/
Felhívjuk a választópolgárok ﬁgyelmét, hogy
a fent leírtak alapján a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, az
országgyűlési és az európai parlamenti választásoktól eltérően:
• csak magyarországi lakóhellyel rendelkező
választópolgárok szavazhatnak
• külképviseleten történő szavazásra nincs
lehetőség.

A legnagyobb fölénnyel – 78 %-kal –
Bagyin József diadalmaskodott 1994-ben,
de az ő nevéhez fűzödik a legtöbb esztendőn keresztül Aszód irányítója képzeletbeni cím is. A tanácsrendszert nem számítva
ő 16 éven keresztül vezette településünket.
A rendszerváltás óta eltelt időszakot vizsgálva mindössze egyetlen személy mondhatja el magáról, hogy mindegyik képviselő-testületnek tagja volt. Négyen 6-6
ciklust töltöttek ki, egyvalaki pedig 5 választáson szerzett képviselői mandátumot.
Ami pedig a hölgyek szereplését illeti,
az 1994-1998-as ciklust leszámítva mindig
volt hölgy tagja a képviselő-testületnek.
Az 1998-2002-es ciklusban a gyengébbik
nem indulói közül hárman is bekerültek a
döntéshozók közé.
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FONTOS TUDNIVALÓK

A polgármesterek választásának
rendszere

Az önkormányzati választások során általános szabály, hogy a megválasztható képviselők száma mindig páros. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény szerint (66. §) a polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából pedig önkormányzati képviselőnek tekintendő.

Az úgynevezett relatív többségi elv érvényesül a polgármesterek megválasztása során,
vagyis a jelöltek közül az nyer, aki a legtöbb
szavazatot kapja. A települések, a fővárosi
kerületek polgármestereit, valamint a főváros
főpolgármesterét is ebben a rendszerben választják.

Mivel a képviselő-testület tagjaként kell kezelni
a polgármestert is, vele kiegészülve a képviselő-testület már páratlan számú lesz, így a döntéshozatalt megnehezítő szavazategyenlőség
ritkábban tud kialakulni. Érdekesség, hogy a
képviselő-testületek létszáma a 2010. évi önkormányzati választásokat megelőzően jelentősen megváltozott. 2006-ban még 25 964 volt
a megválasztható önkormányzati képviselők
száma, 2010-ben már csak 17 338.
Választási rendszer a 10000 fős,
vagy az alatti lélekszámú településeken

Hazánk községeiben, vagy kisebb városaiban
az úgynevezett kislistás rendszer érvényesül.
Az ilyen helyeken nem beszélhetünk választókerületekről. A jelöltek egyetlen listán kapnak
helyet, és ezt a listát helyezik el a szavazócédulán. A választópolgárok több szavazattal

rendelkeznek a vonatkozó törvény alapján,
ami a népességszámhoz igazodik, vagyis
annyi szavazatot adhatnak le a választópolgárok, ahány fős lesz a képviselő-testület.
Aszód esetében ez nyolc voksot jelent. Egy
jelöltre csak egy szavazatot lehet leadni, de
a maximum szavazatleadási lehetőséget sem
kötelező kihasználni. Több szavazat esetén
valamennyi érvénytelen lesz. Azok a jelöltek
kapják a mandátumot, akik – a kiosztható
mandátumok számának megfelelően – a legtöbb szavazatot kapták. Ha a mandátumok
kiosztása során az a helyzet állna elő, hogy
kevesebb mandátumot lehet kiosztani, mint
a következő legtöbb, egyenlő számú szavazattal rendelkező jelöltek száma, akkor sorsolással kell eldönteni, hogy az egyenlő számú
szavazattal rendelkező jelöltek közül ki szerzi
meg a mandátumot.

HOGYAN SZAVAZZON?
Mire figyeljen a szavazásnál? Hányszor lehet rontani? Hogy zajlik a voksolás?
Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a jogszerű választásról.

Nem érvényes az a szavazólap, amelyet a szavazatszámláló bizottság nem pecsétel le a választópolgár jelenlétében. A szavazólapot tilos
előre lebélyegezni, azt csak a választópolgár
jelenlétében pecsételheti le, azaz „érvényesítheti” a bizottság egyik tagja. A szavazatszámláló bizottság előtt megjelenő választópolgárnak
ellenőrzik a személyazonosságát és a lakcímét
vagy a személyi azonosítóját, majd azt, hogy az
adott szavazóköri névjegyzékben szerepel-e.
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a bizottság
egyik tagja a három szavazólapot – polgármester választás, egyéni listás képviselő választás,
megyei közgyűlési választás – a hivatalos bélyegzővel lepecsételi a lap bal felső sarkában,
és egy borítékkal együtt átadja a választópolgárnak. A választó a névjegyzéken aláírásával igazolja, hogy átvette a szavazólapot. Az
írásképtelen választópolgár helyett a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket, e körülmény feltüntetésével.
A szavazólapok és a boríték átadása után
a szavazatszámláló bizottság (kérésre) elmagyarázza a szavazás módját, de a vá-

lasztót nem befolyásolhatja döntésében.
Érvényesen szavazni a jelölt neve, illetve
a párt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy x jellel) lehet.
Az egyéni listás képviselőjelölt szavazólapon
legfeljebb 8 jelöltre lehet érvényesen szavazni, ha valaki 9 jelöltre szavaz, az érvénytelen
szavazat lesz! A szavazat érvényességét (ha
az egyéb feltételeknek megfelel) nem érinti,
ha a szavazólapra bármilyen megjegyzést
írtak. A ceruzával leadott szavazat azonban
érvénytelen.
Szavazni csak a szavazóhelyiségben lehet, de a szavazófülke használatára nem lehet
kötelezni a választópolgárt. A szavazólapok
kitöltésének ideje alatt csak egyetlen választó
tartózkodhat a szavazófülkében.
Miután a választópolgár kitöltötte a szavazólapot, borítékba teszi és az urnába dobja. Ha az
urnába helyezés előtt jelzi, hogy a szavazólap
kitöltését elrontotta, kérésére a bizottság az
elrontott szavazólap helyett újat ad. A cserére
egy esetben, és csak az urnába helyezés előtt
van mód.

A megyei önkormányzat

A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. A
választás tekintetében minden megye egy
választókerületet alkot, melynek nem része
a megyei jogú város, valamint a főváros. Ennek ellenére a megyei közgyűlés tagjainak
számát a megye lakosságszáma alapján kell
meghatározni (ennek az ajánlások öszegyűjtése során van különös jelentősége). 400 000
lakosig minden 20 000 lakos után 1 képviselő,
de legkevesebb 15 képviselő, 700 000 lakosig
20 képviselő, és a 400 000-t meghaladó minden további 30 000 lakos után 1 képviselő, 700
000 lakos fölött 30 képviselő, és a 700 000-t
meghaladó minden további 40 000 lakos után
1 képviselő választható.

Az elrontott szavazólap hátoldalára a szavazatszámláló bizottság felvezeti a „rontott”
megjegyzést, és bevonja. Az elrontott szavazólapok számát a választás szavazóköri eredményéről készült jegyzőkönyvben rögzítik.
A szavazatok ellenőrzésekor a szavazatszámláló bizottság nem veheti ﬁgyelembe azokat a
szavazólapokat, amelyeken nem szerepel pecsét. Ezek nem jelennek meg a jegyzőkönyvben
érvénytelen szavazatokként, egyszerűen úgy
tekintenek rájuk mint amelyeket nem dobtak be
az urnába, hanem hazavittek a választók.
Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére mozgóurnával szavazhat. A mozgóurna iránti
kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy
fogyatékossága miatt gátolt választópolgár
nyújthatja be. A mozgóurna iránti igények
esetében meg kell jelölni az okot – egészségi
állapot, más akadályoztatás –, mely megalapozza a mozgóurnára való jogosultságot.
A mozgóurna iránti kérelem a benyújtás módjának függvényében meghatározott időpontig
nyújtható be a helyi választási irodához, a kérelemnek alapesetben legkésőbb 2019. október
9-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához, vagy a választás napján 12.00
óráig meg kell érkeznie az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz.

Választási különszám

