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A Magyar Köztársaság Elnöke az önkormányzati
képviselők és polgármester választását 2019. október
13-ra tűzte ki.

Cikkünkben tájékoztatást adunk a választásokkal kap-
csolatos időszerű tudnivalókról. Mostani számunkban a
választójogról, névjegyzékkel kapcsolatos kérelmekről

és a jelöltajánlásról esik szó. Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy az itt leírtakat a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására
is alkalmazni kell.

Választójog

Azt, hogy az önkormányzati választáson ki rendelkezik választójoggal,
az Alaptörvény a következő módon szabályozza:

Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az or-
szággyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármes-
terek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és
választható legyen. 

Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként
elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi ön-
kormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen. 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a vá-
lasztópolgár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat.
A választópolgár a szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodá-
si helyén gyakorolhatja.

Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése
vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójog-
ból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyar-
országi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága sze-
rinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában
kizárták e jog gyakorlásából.

Nincs választójoga annak:
– aki jogerős ítélet alapján a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró

gondnokság alatt áll,
– aki a közügyek gyakorlásától eltiltó ítélet hatálya alatt áll,
– aki szabadságvesztés büntetését tölti,
– aki büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógyke-

zelés alatt áll.

Választói névjegyzék, átjelentkezés, mozgóurna
igénylése, választási értesítõk

A névjegyzék az aktív választójog gyakorlásának alapdokumentuma:
aki a névjegyzékben szerepel, az szavazhat, aki a névjegyzékben nem sze-
repel, az nem szavazhat. A központi névjegyzékbe a Nemzeti Választási

Iroda automatikusan felvesz minden olyan személyt, aki magyarországi
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és bármely választáson
legalább aktív választójoga van.

A választás kitűzését követően készítik el a szavazóköri névjegyzé-
ket, amelyben már csak az adott választáson az adott szavazókörben
szavazati joggal rendelkező választópolgárok szerepelnek.

A központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel rendelke-
ző választópolgár bármikor kérheti a HVI-tól, hogy a központi névjegy-
zékben kerüljön rögzítésre, hogy

– a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti
valamely nemzetiséghez tartozik,

– fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében,
hogy önállóan adhassa le szavazatát,

– a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását
megtiltja.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazó-
köri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megkül-
désével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.

Az értesítőket 2019. augusztus 23-ig postai úton kézbesítik a vá-
lasztójogosultak számára. A helyi választási iroda értesítő átadásával
vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt fel-
vételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 23-át követően kerül a
település szavazóköri névjegyzékébe.

A választópolgár – ha nem kapja meg az értesítőt, vagy ha az megsem-
misül vagy elvész – a helyi választási irodától (a jegyzőtől) új értesítőt
igényelhet. Az értesítő bemutatása nem feltétele a szavazásnak.

Mozgóurnát igényelhetnek azok a szavazóköri névjegyzékben sze-
replő választópolgárok, akik:

• mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt,
• vagy fogvatartásuk miatt akadályozottak
(amennyiben az a cím, ahova a mozgóurnát kéri és a választópolgár

lakcíme ugyanabban a szavazókörben található).
Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri,

annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizott-
ság elutasítja.

A mozgóurna iránti kérelmet
• levélben vagy ügyfélkapu nélkül a valasztas.hu honlapon legkésőbb

október 9-ig (szerda),
• személyesen október 11-ig (péntek), vagy
• ügyfélkapuval a valasztas.hu honlapon a szavazás napján (október 13.

vasárnap) 12 óráig,
• meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező sze-

mély általi kézbesítésével a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig
kell benyújtani.

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Folytatás a következő oldalon.
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Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos
módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával! A mozgóurnát csak
olyan címre lehet kérni, amely ugyanazon szavazókörben található, ahol a
választópolgár lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye van.

Az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti
szavazókörben szavazhat, aki azonban a lakóhelye mellett bejelentett tar-
tózkodási hellyel is rendelkezik, választhat, hogy melyik település önkor-
mányzatának megválasztásában szeretne részt venni. Ha úgy dönt, hogy a
tartózkodási helyén szeretne szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a
lakcíme szerinti választási irodától. Átjelentkezni október 9-én (szerda)
16 óráig, kizárólag a választás kitűzését megelőzően legalább harminc
nappal (vagyis június 26-ig) létesített tartózkodási helyre lehet azzal a fel-
tétellel, hogy a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjá-
ig (október 13-ig) tart.

Az átjelentkezési kérelmet augusztus 8-tól (csütörtök) lehet benyújtani.
Az egyes kérelmekkel kapcsolatos határidőket külön összefoglaltuk a

tájékoztató végén.

A központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a
választópolgár benyújthatja

– személyesen,
– levélben,
– az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján.

A kérelmet maga a választópolgár személyesen akár a lakóhelye, akár
a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes HVI-hez benyújthatja.
Így a bejelentett lakóhelyétől távol élő választópolgárnak nem kell haza-
utaznia a kérelem benyújtása céljából.

Levélben a kérelem csak a választópolgár lakóhelye szerint illetékes
HVI-hez nyújtható be; akinek nincs lakóhelye, az a bejelentett tartózkodá-
si helye szerint illetékes HVI-hez nyújthatja be a kérelmet. A választások
hivatalos honlapján, illetve az ügyfélkapun benyújtott kérelmet az infor-
matikai rendszer továbbítja az illetékes választási irodához.

A választások törvényességének egyik alapvető garanciája, hogy bárki
meggyőződhet arról, hogy kik azok, akik a szavazáson részvételre jogo-
sultak. Ennek módja, hogy a választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig
a HVI-ben bárki megtekintheti a település szavazóköri névjegyzékének
adatait. A választópolgárok személyes adatainak védelme érdekében a
megtekintés lehetősége csak a választópolgárok nevére és lakcímére ter-
jed ki, a többi személyes adat megismerésére nincs mód.

A betekintés lehetősége nem terjed ki a mozgóurnát igénylő választó-
polgárok jegyzékére, illetve a külképviseleti névjegyzékre, hiszen a nyil-
vánossághoz fűződő érdek már nem foglalja magában annak megismeré-
sét, hogy ki tartózkodik hosszabb-rövidebb ideig külföldön, vagy ki kor-
látozott a mozgásában.

A szavazóköri névjegyzéket a HVI csak a szavazást közvetlenül meg-
előző napokban nyomtatja ki, így a megtekintés nem az ügyfélszolgálaton
kifüggesztett lista segítségével, hanem az informatikai rendszerben, mo-
nitoron történik.

A szavazóköri névjegyzék adatainak megtekintése nem terjed ki arra,
hogy a személyes adatokról (a választópolgárok neve és lakcíme) a bete-
kintő másolatot vagy feljegyzést készítsen.

Választási kampány

A választási kampány augusztus 24-től indul és a választás befejezésé-
ig, vagyis október 13. 19 óráig tart.

A szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 méteres távolságon be-
lül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás napján
nem folytatható.

A törvény lehetővé teszi, hogy a kampányidőszakban a jelölő szerveze-
tek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készítsenek plakátot.
Ugyanakkor a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvény szerint a kiadványon impresszumot kell el-
helyezni, amely tartalmazza a kiadó nevét és székhelyét, továbbá a kiadá-
sért felelős személy és a szerkesztésért felelős személy nevét.

Plakát a kampányidőszakban – az alábbiakban meghatározott kivéte-
lekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető.

A választási plakát elhelyezésére vonatkozó korlátozások, tilalmak:

– Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos,
a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan
esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.

– Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát,
illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fő-
városi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból ren-
deletben megtilthatja.

– Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen
vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.

– A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelye-
zésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-haszná-
latról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

–  plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő
szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen.

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a
szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elma-
radása esetén az eltávolítás költségét viselni.

További a kampányt érintő törvényi korlátozások, hogy a választás
napján választási gyűlés nem tartható, politikai reklám nem tehető közzé,
közvéleménykutatást végző személy a szavazóhelyiség épületébe nem
léphet be.

A törvény alapján a jelölteknek, illetve a listát állító jelölő szervezetek-
nek lehetőségük van arra, hogy a szavazóköri névjegyzékben szereplő vá-
lasztópolgárok nevének és lakcímének átadását kérjék a választási szer-
vektől.

A jogalkotó a választópolgár információs önrendelkezési jogának érvé-
nyesülése érdekében azonban lehetővé teszi, hogy a választópolgár
megtilthassa a róla nyilvántartott adatok választási szervek általi kiadá-
sát. Így azon választópolgárok adatai nem adhatóak ki a jelöltek, jelölő
szervezetek kérésére, akik – erre irányuló központi névjegyzékkel kap-
csolatos kérelmükben – az adatok kiadását megtiltották.

Dömsöd Nagyközség területén a választási kampány során a jelölő
szervezetek és jelöltek részéről választási falragaszt, hirdetést, feliratot
(továbbiakban együtt: plakát) településképi okból tilos elhelyezni az aláb-
bi közterületeken, az ott lévő épületeken vagy építményeken:

a) a Petőfi tér területén,
b) a Petőfi Emlékmúzeum épületén,
c) templomoktól számított 100 méteres körzeten belül.

A kampány idején minden az adott választáson érvényesen nyil-
vántartásba vett jelölt és jelölő szervezet egy alkalommal választási
kampány céljából ingyenesen használhatja a Petőfi Sándor Oktatási
és Művelődési Központnak (továbbiakban OMK) ezen célra igénybe
vehető helyiségét.

Ezenkívül az OMK használata bármilyen kampánytevékenység céljára
csak a mindenkor érvényes bérleti díj megfizetése ellenében történhet.

Az önkormányzati választások során minden jelölt és jelölő szervezet
számára Dömsöd Nagyközség Önkormányzata egy alkalommal lehetővé
teszi, hogy a Dömsödi Hírnökben

Folytatás az előző oldalról.



a) a helyi önkormányzati képviselőjelöltek, valamint a kisebbségi ön-
kormányzati képviselőjelöltek, továbbá a megyei közgyűlés tagjai-
nak választásán listát állító szervezetek 1/4 oldalas, fényképes, illetve
grafikával ellátott hirdetést,

b) a polgármesterjelöltek 1 oldalas fényképes hirdetést
egy alkalommal ingyenesen megjelentessenek.

VÁLASZTÁSI SZERVEK

Helyi Választási Iroda

A választási irodák a választások előkészítésével, szervezésével,
lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szerveze-
tek tájékoztatásával, a választási adatok kezelésével és a választás
technikai feltételeinek biztosításával összefüggő feladatokat ellátó
választási szervek.

A helyi választási irodától kérhető tájékoztatás a választással ösz-
szefüggő jogi, igazgatási, technikai kérdésekben.

Dömsöd Helyi Választási Iroda
Címe: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. 
Telefon: +36-24-523-123 • e-mail: jegyzo@domsod.hu
HVI vezetője: dr. Bencze Zoltán jegyző
HVI vezető általános helyettes: Orbánné Kiss Judit

Nemzeti Választási Iroda
Székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. 
Postai címe: Nemzeti Választási Iroda, 1397 Budapest, Pf. 547 
Telefon: +36-1-795-3310 • Fax: +36-1-795-0788
E-mail: visz@nvi.hu  • Honlap: http://www.nvi.hu

Területi Választási Iroda
Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefonszám: +36-1-233-6810 • Faxszám: +36-1-233-6890
Központi elektronikus levélcím: valasztas@pestmegye.hu

Választási Bizottságok

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a tör-
vénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási
eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének
biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás tör-
vényes rendjének helyreállítása.

A választási bizottságok választott és megbízott (delegált) tagok-
ból állnak.

A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait a helyi választási iro-
da vezetőjének javaslatára a képviselő-testület választotta meg. A válasz-
tott tagok jelölésekor vizsgálni kellett a tagokkal kapcsolatos összeférhe-
tetlenséget.

A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendel-
kező településen a helyi választási bizottságba a jelölő szervezetek, vala-
mint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.

A szavazatszámláló bizottságok és a szavazókörök helye:
001. számú szavazókör Dezső Lajos AMI (Zeneiskola), Dömsöd,

Kossuth L. u. 58.
002. számú szavazókör Petőfi Sándor OMK Dömsöd, Béke tér 2.
003. számú szavazókör Polgármesteri Hivatal Dömsöd, Petőfi tér 5.
004. számú szavazókör Nagyközségi Óvoda (Dabi Óvoda) Dömsöd,

Szabadság út 92.
005. számú szavazókör Petőfi Sándor OMK Dömsöd, Béke tér 2.

Pest Megyei Területi Választási Bizottság
Székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacíme: 1364 Budapest, Pf. 112
Telefon: 06/1/233-6810 • Fax: 06/1/233-6810
E-mail: valasztas@pestmegye.hu

Nemzeti Választási Bizottság
Postacím: 1397 Budapest, Pf. 547

Az önkormányzati választáson működik továbbá a Helyi Választási Bi-
zottság is, amelynek fő feladatai az alábbiak:
– dönt az egyéni listás vagy egyéni választókerületi jelöltek és a polgár-

mesterjelöltek nyilvántartásba vételéről, illetőleg elutasításáról, 
– dönt a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltek nyilvántartásba

vételéről, illetőleg elutasításáról, 
– dönt a kompenzációs lista nyilvántartásba vételéről, 
– jóváhagyja az egyéni listás szavazás vagy az egyéni választókerületi sza-

vazás, valamint a polgármester-választás szavazólapjának adattartalmát, 
– jóváhagyja a települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazó-

lapjának adattartalmát, 
– dönt az egyéni listás vagy egyéni választókerületi választással, valamint

a polgármester-választással kapcsolatos kifogásról, 
– dönt a települési nemzetiségi önkormányzati választással kapcsolatos

kifogásról, 
– dönt az SZSZB tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a sza-

vazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról, 
– megsemmisíti a szavazás eredményét, ha olyan törvénysértést állapít

meg, amely azt érdemben befolyásolta, 
– megállapítja és közzéteszi az egyéni listás vagy egyéni választókerületi

választás, valamint a polgármester-választás eredményét, 
– megállapítja és közzéteszi a települési nemzetiségi önkormányzati vá-

lasztás eredményét, valamint megállapítja a területi és országos nemze-
tiségi választás települési részeredményét azon nemzetiség tekinteté-
ben, melynek települési nemzetiségi önkormányzati választására is sor
került, 

– kiadja a településen megválasztott képviselőknek és a polgármesternek
a megbízólevelet, 

– tudomására jutott törvénysértés esetén kezdeményezi a hatáskörrel ren-
delkező szerv döntését. 

A HVB-nek – a választott tagokon felüli – további egy-egy tagját (egy
szavazókörös település esetén két-két tagját) az egyéni listás vagy egyéni
választókerületi jelöltet, illetve polgármesterjelöltet állító jelölő szervezet,
illetve ilyen jelöltként induló független jelölt bízza meg. Így a HVB-be ta-
got delegálhat: 
– a településen polgármesterjelöltet állító jelölő szervezet és a független

polgármesterjelölt, 
– a településen egyéni listás jelöltet állító jelölő szervezet és a független

egyéni listás jelölt (a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településen).
A közösen jelöltet állító szervezetek közösen bízhatnak meg egy, az

egy szavazókörös településen két tagot. A HVB megbízott tagja az lehet,
aki az adott választáson jelölt lehet, viszont a választott tagokkal ellentét-
ben nem kell a településen lakcímmel rendelkeznie! A bizottság megbí-
zott tagjait október 4-én 16.00 óráig kell a HVB elnökénél bejelenteni. A
bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó nevét, a megbízott tag nevét,
magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját, valamint az összeférhe-
tetlenségi nyilatkozatot. A bejelentés alapján a megbízott tag választójo-
gát a HVI ellenőrzi. Ha a megbízás nem felel meg a törvényben foglalt
feltételeknek, a HVB elnöke a HVB elé terjeszti az ügyet. A HVB a beje-
lentéstől számított három napon belül határozattal dönt a megbízás elfo-
gadásáról vagy visszautasításáról. A megbízott tag összeférhetetlenségére
és új tag delegálására az SZSZB-knél leírtak irányadóak. 
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A szavazás

Szavazni 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet személye-
sen a választási értesítőben megjelölt szavazóköri szavazóhelyiségben
vagy mozgóurnával.

A szavazóhelyiséget a szavazás ideje alatt nem lehet bezárni, és a sza-
vazást nem lehet meghosszabbítani vagy – rendkívüli, a választás szabad-
ságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását veszélyeztető ese-
mény kivételével – felfüggeszteni.      

A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazás időtartama alatt – a hi-
vatalos választási iratok és az ott hivatalosan elhelyezett toll kivételével –
nem használhatnak adatrögzítésre vagy adattovábbításra alkalmas esz-
közt a szavazóhelyiségben. 

A szavazás megkezdésétől a szavazás lezárásáig a szavazatszámláló bizott-
ság, a jegyzőkönyvvezető, a médiatartalom-szolgáltató képviselője, valamint
a nemzetközi megfigyelő tartózkodhat a szavazóhelyiségben. A választópol-
gár – valamint az esetleges a törvényben megengedett segítője – a választójo-
ga gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben. 

A szavazatszámláló bizottság az urnák állapotát, valamint azt, hogy
azok üresek, az elsőként szavazó választópolgárral együtt – aki a szava-
zatszámláló bizottság tagja és a jegyzőkönyvvezető nem lehet – a szava-
zás megkezdése előtt megvizsgálja. Az urnákat az elsőként szavazó vá-
lasztópolgár jelenlétében úgy kell lezárni, hogy azokból – az urna szétsze-
dése nélkül – ne lehessen szavazólapot eltávolítani. Ezt követően a szava-
zatszámláló bizottság jelen levő tagjai és az elsőként szavazó választópol-
gár a szavazóköri jegyzőkönyvön aláírásával tanúsítja, hogy az urnák le-
zárásukkor üresek, továbbá az urnák szabályszerű lezárását.      

A szavazatszámláló bizottság a mozgóurnába ellenőrző lapot helyez,
amely tartalmazza az ellenőrző lap elhelyezésének időpontját, valamint a
szavazatszámláló bizottság jelen levő tagjainak és az elsőként szavazó vá-
lasztópolgárnak az aláírását. 

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomta-
tott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgár igazolja sze-
mélyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. A sza-
vazatszámláló bizottság megállapítja, hogy a polgár szerepel-e a kinyom-
tatott szavazóköri névjegyzékben.      

A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki 
a) nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosí-

tóját igazolni, 
b) nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben, 
c) már szavazott, 
d) megtagadja a szavazólap átvételének a névjegyzék aláírásával törté-

nő igazolását.
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság a sza-

vazóköri névjegyzék alapján a választópolgár részére átadja a szavazóla-
pot, amelyet a választópolgár jelenlétében a bal felső sarkában bélyegző-
lenyomattal lát el, valamint a szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékot. 

A szavazatszámláló bizottság szükség esetén – a választópolgár befo-
lyásolása nélkül – megmagyarázza a szavazás módját. 

A szavazólap átvételét a választópolgár a kinyomtatott szavazóköri
névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. 

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezé-
sére. A szavazófülke igénybevételére a szavazatszámláló bizottság felhív-
ja a választópolgárt, de arra nem kötelezheti. 

A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazó választópolgár tar-
tózkodhat a szavazófülkében. Kivételt képez ez alól, ha a választópolgár,
aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok aka-
dályoz a szavazásban, általa választott segítő – ennek hiányában a szava-
zatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét kéri.

A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama
alatt semmilyen módon nem akadályozhat más választópolgárt a titkos
szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában. 

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre és
megyei listára lehet, a jelölt vagy lista neve feletti körbe tollal írt két, egy-
mást metsző vonallal. Egy választópolgár érvényesen egy polgármes-
terjelöltre, 8 egyéni listás képviselőjelöltre, egy megyei listára és a nemze-
tiségi névjegyzékben szereplő választópolgár pedig még 5 nemzetiségi je-
löltre szavazhat.

A választópolgár a szavazólapokat szavazás után borítékba helyezi és
az urnába dobja. 

Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi,
hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazat-
számláló bizottság bevonja, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi,
és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. A szavazatszámláló
bizottság a rontott szavazólap helyett újat – választópolgáronként – csak
egyszer adhat ki. 

Azoknak akik igényelték, a mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság
két tagja viszi ki – a szavazókör területén belül – a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz. Szavazófülke
helyett a szavazás titkosságát garantáló körülményeket kell a választópol-
gár számára biztosítani. 

A szavazatszámláló bizottság elnöke 19 órakor a szavazóhelyiséget be-
zárja. Azok a választópolgárok, akik a szavazóhelyiségben vagy annak
előterében tartózkodnak, még szavazhatnak.

A szavazóhelyiségben és a mozgóurnába leadott szavazatokat a szava-
zatszámláló bizottság a szavazás lezárását követően haladéktalanul meg-
számlálja. A szavazatszámláló bizottság először megszámlálja a fel nem
használt, valamint a rontott szavazólapokat, és azokat külön-külön cso-
magolja. A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék és a
mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján megállapítja a
szavazáson megjelent választópolgárok számát. 

A szavazatszámláló bizottság az urna felbontása előtt ellenőrzi az urna
sértetlenségét és felbontja az urnát. Ha a mozgóurnában nem található az
ellenőrző lap, a mozgóurnában lévő valamennyi szavazólap érvénytelen.
Ebben az esetben e szavazólapokat meg kell számlálni és külön kell cso-
magolni.      

A szavazatszámláló bizottság összekeveri az urnákban és a mozgóur-
nában lévő nem érvénytelen szavazólapokat, majd azokat megszámlálja. 

Érvénytelen a szavazólap, amely 
a) nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal, 
b) a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz, vagy 
c) nem tartalmaz érvényes szavazatot. 
Érvénytelen az a szavazat, amelyet 
a) nem a szavazólapon szereplő listára, a lista feletti körbe tollal írt két

egymást metsző vonallal;
b) kiesett jelöltre, listára adtak le. 
A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel – nem

érinti, ha a szavazólapon az érvénytelen szavazat is szerepel, vagy ha a
szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, például a jelöltek, listák sor-
rendjét megváltoztatták, a listát kihúzták, listát hozzáírtak. 

A szavazatszámláló bizottság külön csoportba helyezi és összeszámlál-
ja az érvénytelen szavazólapokat. Az érvénytelenség okát a szavazólap
hátoldalára rá kell vezetni, és azt a szavazatszámláló bizottság jelen lévő
tagjai aláírják. A szavazatszámláló bizottság az érvénytelen szavazólapo-
kat külön csomagolja. 

Az érvényes szavazatokat jelöltenként és listánként külön-külön meg
kell számolni, majd el kell végezni a szavazólapok csomagolását. A cso-
magra rá kell írni az érvényes szavazatok listánkénti számát. 

A szavazólapokat, illetve a szavazatokat legalább kétszer meg kell
számlálni. Az ismételt számlálást addig kell folytatni, amíg annak ered-
ménye valamely megelőző számlálás eredményével azonos nem lesz. 

Ha az urnákban talált, hivatalos bélyegzőlenyomattal ellátott szavazó-
lapok száma meghaladja a szavazáson megjelent választópolgárok számát,
a szavazatszámláló bizottság a listákra leadott szavazatok közül listánként
a többletnek megfelelő számú szavazatot érvénytelennek nyilvánít. 

Folytatás az előző oldalról.



A szavazólapokat tartalmazó csomagokat úgy kell lezárni, hogy – a
csomagolás megsértése nélkül – ne lehessen abból szavazólapot kivenni,
illetve abba szavazólapot betenni. A csomagra rá kell írni a szavazókör
sorszámát és a csomagban lévő szavazólapok megjelölését és számát. A
csomagot a szavazatszámláló bizottság jelen lévő tagjai aláírásukkal, va-
lamint bélyegzőlenyomattal hitelesítik. 

A szavazatszámláló bizottság a választás szavazóköri eredményéről
jegyzőkönyvet készít, amit a választási irodához továbbít. A választási
iroda a jegyzőkönyvet a választási informatikai rendszerben rögzíti.

A jogorvoslatokról

A jogorvoslatok három formája a kifogás, a fellebbezés és a bírósági fe-
lülvizsgálat iránti kérelem.

Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a vá-
lasztási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi név-
jegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szer-
vezet nyújthat be.

Fellebbezést a választási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
nyújthat be.

Bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság másodfokú
határozata, továbbá az NVB határozata ellen az ügyben érintett termé-
szetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

Szavazókörök felülvizsgálatával kapcsolatos 
jogorvoslat

A HVI vezetőjének a szavazókörök felülvizsgálatáról szóló határozata
ellen a határozat közzétételének időtartama alatt lehet fellebbezést benyúj-
tani a HVI vezetőjéhez.

A fellebbezést a HVI haladéktalanul rögzíti és feltölti a VÁKIR-ba, feltölt
minden egyéb, az ügy elbírálása szempontjából releváns, rendelkezésre álló
dokumentumot, majd a VÁKIR-on keresztül felterjeszti a TVI vezetőjéhez.

A fellebbezést a TVI vezetője bírálja el, a beérkezést követő 3 napon
belül. A TVI vezetője a szavazóköri beosztást módosítja vagy a fellebbe-
zést elutasítja. A TVI vezetőjének döntése ellen további jogorvoslatnak
nincs helye.

Névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat

A HVI központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet (nemzetiségi re-
gisztráció, segítség igénylése, adatletiltás, uniós választópolgár névjegyzék-
be vételi kérelme) elbíráló döntése ellen legkésőbb az arról szóló értesítés
kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés ese-
tén az értesítés megküldését követő 15. napon lehet fellebbezést benyújtani.

A HVI szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet (mozgóurna
igénylése, átjelentkezés, KÜVI névjegyzékbe vétel) elbíráló döntése ellen leg-
később az arról szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy te-
lefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését követő 3 napon belül
lehet fellebbezést benyújtani, de legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon.

A fellebbezést a HVI vezetőjéhez kell benyújtani, aki a benyújtást kö-
vető 15 napon belül, a választás kitűzését követően legkésőbb a beér-
kezését követő napon dönt. Ha a HVI vezetője a fellebbezésnek helyt
ad, a névjegyzéket módosítja. Ha a fellebbezést elutasítja, legkésőbb a
fellebbezés elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján felter-
jeszti a járásbírósághoz (ebben az esetben nem kell külön íven megszer-
kesztett, önálló döntést hozni, elegendő a fellebbezés felterjesztéséről szó-
ló iratban rögzíteni a fellebbezés elutasítását és annak indokait).

A bíróság a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő 15 napon
belül, a választás kitűzését követően meghozott döntés esetén három na-
pon belül, de legkésőbb a szavazás napját megelőző napon dönt. A bírósá-
gi eljárás során ügyvédi képviselet nem kötelező. Ha a bíróság a fellebbe-

zést alaposnak tartja, a névjegyzéket a döntésnek megfelelően módosítani
kell, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja.

A HVI vezetőjének döntését az érintettel, valamint a fellebbezés be-
nyújtójával, a bíróság határozatát a megtámadott határozatot hozó HVI
vezetőjével is közölni kell.

Jogorvoslat a választási szerv hallgatása miatt

Ha választási szerv (bizottság, iroda) eljárási kötelességének határidő-
ben nem tesz eleget, a felettes választási szerv az erre irányuló kifogás
megérkezésétől vagy hivatalos tudomásszerzéstől számított 3 napon belül
megállapítja a jogszabálysértést, és

• a mulasztó választási szervet az eljárás soron kívüli lefolytatására uta-
sítja, vagy

• meghozza az elmulasztott döntést.

A választási iroda tevékenységével kapcsolatos
jogorvoslat

A HVI tevékenységével kapcsolatban is lehet kifogást benyújtani,
ennek elbírálása a TVB/FVB hatáskörébe tartozik.

Tisztelt Választópolgárok!

Az időközben aktuális választási hirdetményeket a polgármesteri hiva-
talban elhelyezett hirdetőtáblán és a www.domsod.hu és a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda www.valasztas.hu internetes portálon olvashatják. A válasz-
tásokkal kapcsolatos felvilágosításért a Helyi Választási Irodához fordul-
hatnak.                                                                                Helyi Választási Iroda

Sorsolási sorrendek

A bejelentett, nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek sorsolási
sorrendje, ahogy a szavazólapon megtalálják:

1. Szűcs Julianna
2. Simon Sándor Zoltán
3. Bencze István

A bejelentett, nyilvántartásba vett egyéni listás jelöltek sorsolási 
sorrendje, ahogy a szavazólapon megtalálják:

1. Szabó Andrea
2. Kovács Gyula József
3. Katona Krisztián
4. Várkonyi György
5. Keresztes Gergő
6. Jancsó Attila
7. Lázár József
8. Tarr-Sipos Zsuzsa
9. Muzs János
10. Varsányi Antal
11. Lakatos Mátyás
12. Kudar Zsolt
13. Simon Sándor Zoltán
14. Szűcs Julianna
15. Balogh László Levente
16. Korona Sándor
17. Ócsai Julianna

A bejelentett, nyilvántartásba vett roma nemzetiségi jelöltek 
sorsolási sorrendje, ahogy a szavazólapon megtalálják:

1. Lakatos Mátyásné
2. Lakatos Szintia Rebeka
3. Lakatos Mátyás
4. Gerzsenyi Károly
5. Lakatos Tamás
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Kedves Dömsödi Választópolgárok!

A XXI. század második évtizedének csaknem a
legvégére értünk. Szinte alig akarom elhinni, hogy
egy újabb önkormányzati ciklust zárunk le. Nem
tudom, csak nekem tűnik úgy, hogy elsuhant az öt
év 2014 őszétől napjainkig, vagy más is így élte
meg? Azért mindentől függetlenül mennyi minden
belefért ebbe az időszakba. Nagyon-nagyon sok
öröm, siker, mosoly volt a jellemző, de bizony elő-
fordult, hogy nem úgy mentek a dolgaink, ahogy
szerettük volna!

Október 13-án Magyarország települései pol-
gármestert és képviselőket választanak. Így lesz ez
nálunk is! Én magam negyedszer kérem Önöket,
hogy bízzanak meg a polgármesteri teendők ellátá-
sával. Az előző három választáskor megkaptam a
felhatalmazást arra, hogy vezetésemmel, a lehető-
ségeinket maximálisan kihasználva olyan pályán
haladjunk, amely továbbra is biztosítja nagyközsé-
günk egyenletes és határozott fejlődését! Hogy ez
így történt-e, arra a Dömsödi Polgárok nemsokára
választ adnak! Tudom, én elfogult vagyok, de úgy
gondolom, hogy a 2014-2019 közötti időszak a
rendszerváltozás óta az egyik legsikeresebb volt!
Ez a közös érdemünk! A képviselőktől kezdve, a
hivatal és az intézmények dolgozóin keresztül,
egészen a sokat emlegetett adófizetőkig, a maga
módján mindenki hozzátett a sikereinkhez! 

Az elért eredményeinkről olvashatnak a képvi-
selőknek írt ciklus-beszámolómban, így most in-
kább csak az érzéseimről írok, hogyan is éltem
meg a mögöttünk hagyott hatvan hónapot, az ala-
kuló üléstől kezdve a záró testületi ülésig.

Talán mindenki előtt ismert, hogy nagyon nehe-
zen indult el a közös munka. Egy ideig a kölcsönös
bizalmatlanság uralta a testületi és a bizottsági ülé-
seket. Ezen nem nagyon lehetett csodálkozni, mert
a választás előtti kampány során bizony jó néhány
nemtelen támadás érte az előző testület működését,
és a többszöri nekirugaszkodásunk az alpolgár-
mester-választásnak sem segítette a konszolidáci-
ót! Szerencsére a régi és új képviselők között las-
san oldódott a feszültség és végre a dolgainkra kon-
centrálhattunk. Ebben az időszakban a képviselő-
testületi ülések már rendes mederben folytak! Vi-
ták voltak továbbra is, de mindenki igyekezett tisz-
teletben tartani a másik véleményét. Jellemző volt
az egész ciklusra, hogy a döntések, a szavazások
szinte teljes egészében egyhangúan dőltek el.

A hangulatunkat nagyban befolyásolta a két „vi-
zes” beruházás kiviteli problémái. Nem elég, hogy
két nappal a választások előtt valamitől megfertő-
ződött a vizünk, még a vízminőség-javító beruhá-
zásunk munkálatai kapcsán is visszatérően jelent-
keztek azok a hibák, amelyek gyakran az ihatatlan
vízhez vezettek! Szerencsére ez ma már csak rossz
emlék, és csaknem két éve jóízű, egészséges ivóvíz
folyik a csapokból!

Az öt év első negyede az erőgyűjtéssel telt
el, gondolok itt a különböző pályázatok elő-
készítésére, terveztetésére. Kisebb-nagyobb
pályázataink többségében sikeresek voltak,
így 2015-ben a térfigyelő kamerarendszerün-
ket bővíthettük egy jelentős összegből. A bel-
területi útjaink közül jónéhány kapott új asz-
faltréteget, de közel sem annyi, amennyit szeret-
tünk volna! A későbbi nagyravágyó terveinkhez
elengedhetetlenül szükség lesz úthálózatunk teljes
megújítására! Az utóbbi időszak egyik legjelentő-
sebb sikere volt az energetikai pályázat keretében
felújított iskola, dabi óvoda, sportcsarnok és a
„zöldkereszt” újjászületése! Mondanom sem kell,
hogy saját forrásból nem tudtuk volna rendbehozni
ezeket a kulcsfontosságú épületeket! Az egyik leg-
jobb képviselői döntésnek tartom azt, hogy a strand
üzemeltetésére szerződést kötöttünk Pencz Ádám-
mal! A végeredmény ismert, az RSD mellett az
egyik legszebb strand várja a fürdőzni vágyókat!

Hatalmas feladatot jelentett számunkra az Ag-
rárminisztérium felkérésére megépíteni a holtágon
átívelő hidat. A vállalt feladatot teljesítettük. Re-
mélem, nemcsak én gondolom úgy, a híd egyik éke
lett Dömsödnek!

2017 végére elkészült a sportpark is. Legna-
gyobb örömömre nagyon sokan használják fiata-
lok, idősebbek egyaránt.

Fejlődésünknek fontos mozzanata volt a Rákóczi
tér kialakítása, a Szent Márton kert megépítése, par-
kolók térkövezése, a dabi buszforduló aszfaltozása. 

Mintha valaki a háttérből így vezényelte volna a
történéseket, a választási kampány hajrájában há-
rom pályázatunk kivitelezése is elkezdődik. Most
már minden akadály elhárult a csónakház felújítása
elől, és ezzel párhuzamosan egy csónaktároló is
megépül. A nagyutas pályázatunk előkészítő mun-
kálatai is megkezdődnek, amely keretében a Szé-
chenyi utca, a Petőfi utca és a Bucsi köz kap új asz-
faltot. A Hajós-kastély bontása megkezdődött. Hi-
ába próbáltunk olyan építész szakembert keresni,
akinek tervei alapján megmenthető lett volna az
épület, sajnos nem találtunk! Így jövő év tavaszá-
nak végére megépül egy teljesen új egészségügyi
központ, a Dömsödi Emberek szolgálatára!

Bár a katolikus templom építéséhez csak annyi
közünk volt, hogy módosítanunk kellett a rendezé-
si tervünket, én úgy gondolom, hogy megépítésé-
vel jelentősen nőtt épített környezetünk értéke!
Szerintem a templom a XXI. század dömsödi épí-
tészetének alapja lesz!

Ennyi az összefoglaló a teljesség igénye nélkül!
Úgy gondolom, hogy a Képviselő-testület jól vé-
gezte a dolgát, megfelelően irányította nagyközsé-
günket! Egy pillanatig sem került veszélybe tele-
pülésünk működtetése! Biztos vagyok abban, hogy
így lesz ez a jövőben is, hiszen a dömsödi választók
mindig jó döntéseket hoztak! 

Csak remélni tudom, hogy a három polgármes-

terjelölt közül ismét engem választanak, döntésük-
kel is alátámasztva, hogy elégedettek szolgálatom-
mal, így a hármas számú jelölt mellé szíveskedje-
nek tenni az x-et!

1., Szűcs Julianna   
2., Simon Sándor Zoltán
3., Bencze István                           X
A képviselőjelöltekről néhány gondolat. Ispán

Ignác már nem vállalt újabb feladatot. Köszönet a
bő húszévi munkáért! A régi képviselők közül
Ócsai Julianna, Szabó Andrea, Lázár József, Muzs
János és Varsányi Antal már bizonyított! Kulcsfon-
tosságú tagjai voltak a jelenlegi testületnek is! Tarr-
Sipos Zsuzsa és Katona Krisztián külsős bizottsági
tagként bizonyították, hogy most már a következő
testület munkájában is számolni kell Velük! Ők a fi-
atal generációt képviselik, akiknek majd lassan át
kell venniük a tapasztalt képviselők szerepét! Ba-
logh László Levente és Várkonyi György – néhány
évnyi kihagyás után – próbálják meg tudásukat is-
mét a Dömsödi Emberek szolgálatába állítani!
Mindkettőjük felkészültsége, tapasztalata egyértel-
műen nagy segítségünkre lehet! Üde színfolt az új-
kori választások történetében az igazán fiatalokat
képviselő Keresztes Gergő, Kovács Gyula és Jan-
csó Attila hármas jelentkezése! Amennyiben mó-
dom lesz rá, úgy bizottsági tagságra kapacitálom
Őket akkor, ha az első próbálkozásra nem kapnának
elég szavazatot a testületbe kerüléshez! 

Legutoljára magamról egy gondolatot. Talán so-
kakban felmerül, hogy vajon mi is motivál abban,
hogy 71 évesen még egy megmérettetést vállaljak a
Dömsödi Emberek szolgálatában? Nos, két dolog
késztet erre. Az egyik az, hogy szeretem befejezni azt
a munkát, amelyet előzőleg elkezdtem! Az egészség-
ügyi központ és a bölcsőde megépítése ilyen munka!
Részemről ez így tisztességes! A másik dolog pedig,
amely tenniakarásomat táplálja, az, hogy a közel öt-
ven év alatt, amióta Dömsödön élek, annyi jót és szé-
pet kaptam Dömsödtől, az itt élő emberektől, hogy
még mindig van bőven törlesztenivalóm!

A programot majd mindenkihez eljuttatom szó-
rólap formájában, így csak megköszönöm azt a sok-
sok támogatást, biztatást, amelyet kaptam Önöktől a
munkám során! Kérem, bízzanak bennem továbbra
is, de ne felejtsék el, hogy a „sziklákat” csak együtt
vagyunk képesek megmozgatni! A szlogen válto-
zatlan: ÖNÖKKEL EGYÜTT DÖMSÖDÉRT!

Tisztelettel:                                         
Bencze István

független polgármesterjelölt 
a FIDESZ támogatásával

ÖnkÖnkormányzat i  polgármester je lö l tormányzat i  polgármester je lö l t
BENCZE ISTVÁN – független polgármesterjelölt

ÖNÖKKEL EGYÜTT DÖMSÖDÉRT
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SIMON SÁNDOR ZOLTÁN – független polgármester- és képviselőjelölt

ÖnkÖnkormányzati polgármester- és képviselõjelöltormányzati polgármester- és képviselõjelölt

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Simon Sándor Zoltán, független polgármester- és képviselőjelölt vagyok.
1978. január 15-én születtem Dömsödön. Az általános iskolát Dömsödön végeztem, majd Kiskunlacházán, a 222. számú
Szakközép- és Szakmunkásképző Iskolában villanyszerelőként végeztem. Rövid ideig Budapesten egy villanyszerelő-
ipari vállalatnál, majd gyerekkori barátommal dolgoztam, biztonságtechnikával és villanyszereléssel foglalkoztunk.
2003 óta önálló villanyszerelőként dolgozom főleg Dömsödön, illetve Budapesten és környékén. 2 gyermekes családapa
vagyok, jelenleg is Dömsödön élek. Szeretném az embereknek tudásomat, kapcsolataimat felhasználva egy jobb,
élhetőbb, szebb Dömsödöt biztosítani. 

– Felajánlásképpen részt vettem 2018-ban a dömsödi hídépítés villanyszerelési munkálataiban. 
– 2018-ban a Szabadság utcai óvoda teljes villamoshálózatának kivitelezését végeztem.
– Az önkormányzatnak 2018 decemberében adtam be egy 1 ha-os napelempark létrehozásának tervezetét, teljes

indikatív árajánlattal, amit a jelenlegi testület elfogadott, megvalósítása még folyamatban van. 

Terveim: 
– A napelem park befejezése. 
– Orvosi ügyelet létrehozása 1 éven belül.
– Ipari park létrehozása, mely munkahelyteremtést szolgál.
– Az önkormányzat gazdaságosabb működése.
– Létrehozni egy önkormányzati nonprofit céget, munkagépek vásárlását, amely a dömsödi emberek érdekeit is

szolgálja.
– 1-18 éves korig egy fejlesztő központ létrehozása gyermekek számára.
– Természeti adottságaink kihasználásával, egy termálvizes fürdő megépítése.
– Útjaink, köztereink és vízhálózatunk fejlesztése és rendbetétele.

2019. október 5-én 16 órai kezdettel, a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban 
(Béke tér 2.) részletes tájékoztatást adok terveimről, 

amelyre tisztelettel várok minden érdeklődő dömsödi Választópolgárt.

Amennyiben szimpatikus Önnek a programom,
kérem tiszteljen meg bizalmával és szavazzon rám.

Tisztelt dömsödi Választópolgárok!
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Egy képviselői ciklust magam mögött tudva ismét polgármesterjelöltként
kérem a bizalmukat.

Jelöltségemmel alternatívát szeretnék nyújtani mindazoknak, akik szerint
a fejlődés lehetne dinamikusabb, szerteágazóbb. Mindazoknak, akik szerint
vannak olyan a mindennapi együttélésünk szempontjából megkerülhetetlen
kérdések, melyekre válasz nem, nem kielégítően született az elmúlt években.

Számot vetettem, hogy mitől érezzük egy településen azt, hogy jó ott élni?
Röviden összefoglalva: egy település megélhetést biztosítson, biztonságot
nyújtson mind közbiztonság, mind egészségügyi biztonság területén. Közte-
rületei, utcái, parkjai gondozottak, használhatóak legyenek. Szabadidő eltöl-
tésére alkalmas felületei és programjai a lakosság igényeit elégítsék ki. Hiva-
tali ügyek helyben, szakszerűen intézhetőek legyenek.

Néhány gondolat ezekről:

Megélhetés, munkalehetőség

Munkalehetőség földrajzi elhelyezkedésünk miatt mezőgazdasági, Buda-
pest agglomerációjánál fogva más munkahelyek utazással érhetőek el, hely-
ben, kisebb üzemeket leszámítva a kereskedelemre korlátozódik. Ipari tevé-
kenység idecsábítása eddig sikertelen volt, igazi lépések ez irányban nem is
történtek. Meglátásom szerint felkínálható iparterület hiányában és a főváros-
tól való 50 km-es távolság a jövőben is gátját fogja szabni. Nem szabad ter-
mészetesen feladni, mindent meg kell próbálni települési vonzerő kialakítá-
sával a közepes és nagyvállalkozások figyelmének felkeltésére. Jelenleg az
egyetlen kihasználható és figyelembe vehető erősségnek továbbra is a Duna
közelségét és a rátelepíthető turizmust tartom. Továbbra is töretlenül hiszem,
hogy lehetséges fejlődési irányvonalunk a Soroksári Duna-ág adta lehetősé-
gekben rejlik. A vízi-, sport-, horgász-, kerékpár- és szabadidő-, lovas turiz-
musnak lehetünk a fellegvára. Sajnos több évtizedes semmibevétele, elha-
nyagolása azt eredményezte, hogy mindent a semmiből kell újraépítenünk.

Képviselőségem első lépéseként újonnan bekerült képviselőtársaimmal
együtt szorgalmaztuk a dunai panoráma visszavételét a „természettől” a ná-
das kiirtásával, majd a hozzávezető úton a Petőfi-szobrok rendbetételét köve-
tően a Petőfi tér megújítását.

Önálló munkám saját forrás bevonásával a Dömsödi Strand régi híréhez
méltó átépítése volt, amely azután sorra vonzotta a lehetőségeket, további fel-
adatok megteremtését. Azt hiszem teljes joggal leírhatom, hogy oroszlánré-
szem van abban, hogy ismét benépesült a Duna-part. Gondolok itt a kajakozó
fiataljainktól elkezdve a strandon kikötő vízi turistákig, a motorcsónakos lát-
ványsportnak hódolóktól, az EuroVelo kerékpárútvonalon szép számmal te-
lepülésünkre érkező és most már alapszinten szállást és infrastruktúrát találó
külföldi érdeklődőkre is. Ezt lehet és kell tovább bővíteni szállások ráépülé-
sével, vendéglátással és több szolgáltatással. Itt szeretném megemlíteni nyá-
ron közel 2000 fővel tartózkodó üdülő lakosságot, mint gazdasági tényezőt.
A kereskedelemben dolgozók tudják, hogy a nyári hónapokban képződik a
bevétel legnagyobb része, tehát szintén kihasználhatatlan erő rejlik az üdülő
lakosság jelenlétében is. Szemléletváltásra van szükség, és ebben az irányban
tovább építkezni. Az idelátogatókra nem szabad teherként gondolni, mert
gazdasági erőforrásunk alapjai. Ellenben mindent meg kell tenni, hogy jól
érezzék magukat és számuk növekedjen.

Közbiztonság, egészségügy, oktatás

A közbiztonságot kielégítőnek érzem, még több közterületi kamerára
azonban szükség lenne. Az egészségügy területén az új orvosi centrum elké-
szültével is óriási űrt okoz az ügyelet hiánya. Az ügyelet megszervezésére
létrehozott ad hoc bizottság anyagi források nélkül tehetetlen volt, pedig erre
van a legnagyobb társadalmi igény. Azt gondolom, hogy a lakosság körében
felmérést kell tartani a tárgyban, kérdőív formájában. Pontosan levezetve,

hogy milyen áldozatok árán hozha-
tó vissza az ügyelet. Amennyiben a
felmérés eredménye megerősíti to-
vábbra is az igényt, akár más terüle-
tek kárára is át kell erre a célra cso-
portosítani az erőforrást. Első az
emberi élet!

Óvodáink, iskoláink jelenleg jó
kezekben vannak, bízom az új veze-
tés megtartó erejében. Nagyon jó
lenne az intézményekben évek óta
tartó elvándorlást megakadályozni.
Óvodában speciális fejlesztő peda-
gógusokra lenne szükség, az őket
fogadó önkormányzati lakásokkal a
sérült, elmaradott képességű gyermekek helyben történő fejlesztése érdeké-
ben. Ezt mindenképpen meg kellene oldani, mert nem kerülhetnek a telepü-
lés szűkre szabott költségvetése miatt hátrányba. A bölcsőde megépülésével
újra munkába állhatnak a szülők. Nagyon sok évet vártunk erre! Hiszem,
hogy a gyerekvállalási kedvet segíteni fogja!

Közterületek, utcák, parkok

Talán ezen a területen állunk a legrosszabbul és a megoldással a legkiszol-
gáltatottabban. Csak pályázattal tudjuk a régi utakat rendbe hozni, új szilárd
burkolatú utakat pályázat nélkül, önerőből  építeni nem tudunk. Ehhez pályá-
zatíró szakbizottságra van szükség, háttérre, megnevezett célokkal összekö-
tötten. Nincs addig a településnek vonzereje, amíg az utak minősége kritikán
aluli, járhatatlan, vízelvezetése nem megoldott és járdával, parkolóval nem
kiépített. A következő öt év fő feladatmegoldásának kell lennie. Alapvető
eleme községünk életminőségének, turizmusunk fejlődésének és a munka-
helyteremtésnek is.

Parkok, játszóterek állapotáról visszafogottan írom, hogy miközben két
újabb park átadásra került felvirágozva, a meglévők elhanyagoltak (Dabi Ját-
szótér, Petőfi tér). Még úgy is, hogy a Petőfi tér saját kezdeményezésemre
már rendbe lett hozva. Szemléletváltásra van ezen a területen is szükség, hi-
szen ami civil kezdeményezésre elkészül, az egyszerűen „mostohagyermek-
nek számít”. Azt az önkormányzat nem tartja rendben, virágait nem locsolja,
fa berendezéseit nem ápolja. Nagyon sajnálatos, hogy annyira nem tisztelik
az elvégzett munkát, hogy megóvják minőségben az utókornak.

Buszmegállók szemetesek, ingatlanok előtti útszegélyek sok helyen gon-
dozatlanok. A közterület-felügyeleti rendszert mindenképpen meg kell refor-
málni, az erre vonatkozó rendeletünket szigorítani. Zéró tolerancia! Termé-
szetesen az időseknek minden segítséget meg kell adni. Erre megoldást tudna
nyújtani az Önkormányzati (településgazdálkodási) Kft., amit már nagyon
szerettem volna, ha az elmúlt ciklusban megvalósult volna.

Egyebek

Idősek Otthonára nagy szükségünk van. Nem kerülhetnek elfekvőbe,
igénytelen szociális otthonokba a magukat ellátni nem tudó lakosaink. Nem
tudok azzal a gondolattal azonosulni, hogy amikor tehetetlenné válik az em-
ber, olyan környezetbe kerüljön, hogy az elmúlását a bánata gyorsítsa meg. 

Sport, tömegsport, Sport egyesületek

Nagyon fontosnak tartom, hogy az önkormányzat részéről mindenki egy-
formán támogatva legyen létszámának megfelelően. A működésükhöz min-
den segítséget kapjanak meg ingyenesen, ami az önkormányzattól telhet ( pl.
tornaterem, sportcsarnok).

SZŰCS JULIANNA – független polgármesterjelölt, FIDESZ képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Dömsödiek!

ÖnkÖnkormányzati polgármester- és képviselõjelöltormányzati polgármester- és képviselõjelölt
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BALOGH LÁSZLÓ LEVENTE
független képviselőjelölt

Tisztelt Dabiak, Dömsödiek! 
Balogh László Levente vagyok, a Dömsöd-Dabi Református Egyházköz-

ség lelkipásztora.
1969-ben születtem Szigetváron, édesapám is református lelkész volt, öt

testvérem van. Középiskolámat Székesfehérváron végeztem, utána Ceglé-
den töltöttem sorkatonai szolgálatomat, Budapesten folytattam teológiai ta-
nulmányaimat, majd két félévet Svájcban tanultam. Ezt követően Ráckevén
voltam segédlelkész, amikor 1996-ban, a gyülekezet kérésére, Dabon törté-
nő szolgálatra nevezett ki dr. Hegedűs Lóránt püspök úr.

Nős vagyok, feleségem ráckevei tanítónő, nyolc gyermekünk van. Hárman
a református gimnáziumban tanulnak Kunszentmiklóson, ketten alsósok a he-
lyi általános iskolában, ketten a dabi óvoda növendékei, a legfiatalabb pedig
még otthon van az édesanyjával. A nagy család gazdag forrása a tapasztalatok-
nak. Én nem az internetes hozzászólásokból tudom meg, hogy mi a helyzet az
egészségügyben, iskolában, óvodában, sportegyesületben, művészeti iskolá-
ban, családok szociális állapotában vagy a közlekedésben. 23 éve veszek részt
az óvodai és iskolai hitoktatásban, a gyülekezeti közösség vezetésében. 

2006-2014-ig voltam önkormányzati képviselő. 2014-ben nem indultam
a választásokon. Most elsősorban Bencze István polgármester úr kérésére
vállaltam a jelöltséget. A magam feladatát a képviselő-testület kiegyensú-
lyozott és hatékony munkájának biztosításában láttam és látom. Dömsödre
igaz, hogy peremterületen egyensúlyoz. A megyében és a régióban határte-
lepülés, lakosságszáma alapján pedig kikerült a kiemelten támogatott közsé-
gek közül, ugyanakkor nincs elég adóerős lakója, vállalkozása ahhoz, hogy
minden tekintetben önállóan biztosítsa működését. Az állami költségvetés-
ből hozzánk juttatott pénzek pedig döntő mértékben címzett támogatások,
amelyeket csak a megnevezett feladatra lehet felhasználni. Dömsöd mégis
fejlődött és fejlődhet. Köszönet érte mindenkinek, aki józan cselekvőképes-
séggel a jó ügyek mellé állt, részt vett a sokszor szűkös pályázati lehetőségek

felhasználásában, építette a támogatást
jelentő kapcsolatokat. 

A józanságra viszont ezután is nagy
szükség lesz. Látásom szerint Dömsöd is
lakosságnövekedés előtt áll. A szakértők
által megjósolt válság más fejlődést hoz-
hat (úgy, ahogyan sajnos 2009-ben is tör-
tént), de szerintem fokozott betelepülés-
sel számolhatunk. A nagy kérdés az,
hogy milyen minőséget hoz a beköltö-
zés. Ahhoz, hogy épülést hozzon, ne-
künk is építenünk kell, józan, összetartó
önzetlenséggel. Egyre fontosabbak lesz-
nek a személyi feltételek, körülmények.
A mai politikai gondolkodás is techno-
krata, eszközközpontú, ezen a téren fejleszt, ha fejleszt, de hiába épít bármit,
ha az nem válik emberi sorsok által a közösségi élet szerves részévé. Építeni
kell utakat, de kapcsolatokat is. Csak egy példa: csodálatos az, hogy energe-
tikai felújításon esett át az iskola, komolyan értékelem, hogy végre nem fá-
zunk a földszinti termekben, lassan az egerek is elfogytak, de szülőként, pe-
dagógusként nagy felelősségünk van abban, hogy az iskolánk hírét ne rom-
boljuk tovább, hanem alázattal, segítő módon építeni kezdjük. Sokat segíte-
ne közös jövőnknek az, ha a Dömsöd iránt érdeklődő komoly emberek ked-
vét nem maguk a dömsödiek vennék el Dömsödtől.

Lelkipásztorként és képviselőként is az volt a célom, hogy biztassam az
embereket, hogy az Úr Jézus Krisztustól kapott lehetőségeiket felismerve,
Isten rendje és igéje szerint tegyék teljessé életüket, a munkában, a házasság-
ban, a családban, a gyülekezetben, a faluközösségben és a nemzetben.

Köszönöm az ehhez kapott segítséget, bizalmat, és ehhez kérem a támo-
gatást minden keresztyén, nemzeti elkötelezettségben élő jelölt számára. 

„Az igazak áldása által emelkedik a város; az istentelenek szája által pe-
dig megromol.”  / Példabeszédek könyve 11. rész, 11. verse /

ÖnkÖnkormányzati képviselõjelöltekormányzati képviselõjelöltek

IFJ. JANCSÓ ATTILA
független képviselőjelölt

Ifj. Jancsó Attila vagyok, dömsödi független képviselőjelölt.

1997-ben születtem. Kisiskolás éveimben Varga Gézáné és Bak Gáborné
kezei alatt cseperedtem. Az általános iskola elvégzése után szakmai vizekre
eveztem. Tanulmányaimat a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenfor-
galmi Szakképző Iskolában végeztem cukrászként. Gyakorlati időmet
Pestszentlőrincen a Zila Kávéház és Krisztina Cukrászdában töltöttem, ahol
jelenleg is dolgozom, immáron ötödik éve.

Számos megemlékezést és kiállítást tudhatok magam mögött, amikben
eleinte még csak mint társszervező, majd minél inkább főszervezőként vet-
tem és veszek részt. A települési értéktár vezetőségi tagjaként a kulturális
örökség témakör felelőse vagyok. Szabadidőmben községünk múltjával
foglalkozom helytörténet-kutatás formájában, mely anyagokból nemrégiben
jelent meg negyedik könyvem, magánkiadásban. Mindezek mellett alsó ta-
gozatos gyerekeknek tartottam több éven át helyismereti szakkört, amit egy
új csoporttal ismét tervemben áll elindítani az iskola vezetőségének támoga-
tásával.

Másik szenvedélyem a régiséggyűjtés. Ifjú korom ellenére a dömsödi la-
kosok segítségével egy több mint 3000 db-ból álló néprajzi gyűjtemény bol-

dog tulajdonosa vagyok. Ezen tárgy-
együttes néhány éven belül az önerőből
létrehozott Szőgyényi Sándor Emlékház-
ban fog helyet kapni.

Nagyon fontosnak tartom a régi tár-
gyak megmentését, múltunk ápolását,
valamint a jól kiépített kapcsolattartást az
idősebb korosztállyal. Arculatunk folya-
matosan szépülő kinézetét. És a fiatal ge-
nerációk bevonását a községi és közössé-
gi életbe. Célom egy olyan Dömsöd, ahol
minden korosztály megtalálja magának
azt az elfoglaltságot és szabadidős tevé-
kenységet, amelyben magunkért és egy-
másért is közös erővel tudunk munkálkodni lakóhelyünkért.

Szeretném, ha Dömsöd értékeit egyre többen megismernék és elismer-
nék. Hiszem, hogy közös múltunk egy szebb jövő felé visz minket, én pedig
készséggel azon fogok munkálkodni, hogy ez a mindennapi életben is meg-
valósuljon kicsiny községünk kulturális intézményeiben, közterein és a min-
dennapokban.

Tisztelettel kérném támogatásukat az október 13-án tartandó helyi önkor-
mányzati választáson.                                          Köszönettel: Ifj. Jancsó Attila

Elolvasás után biztosan sokan úgy gondolják, hogy erre nem kell új pol-
gármestert és testületet választani. Nem ígérhetek Kánaánt a 40 milliós ké-
szenléti és a közel 60 milliós beruházási hitelünk miatt. Nem szabad újra az
adósság csapdájába kerülni. A kormány már egyszer átvállalta helyettünk a
megfizetését. Van reális lehetősége Dömsödnek a kiugró fejlődéshez, új ve-
zetéssel, képviselő-testülettel, gazdasági reformokkal, szerkezetváltással.
Önökön, a Választópolgárokon múlik, hogy diplomás, tájékozott fiatalok

kapjanak végre lehetőséget, akik tudásával szakmai alapon szerveződhetne a
munka. Nagyon nagy szükségünk van rájuk!

Köszönöm, hogy elolvasták soraimat!                                      Szűcs Julianna
független polgármesterjelölt és FIDESZ képviselőjelölt

2019. október 13-án kérem, minél többen vegyenek részt a választásokon,
legyünk együtt felelősek a következő 5 évért!



10 XXIX.  évfolyam  különszám

ÖnkÖnkormányzati képviselõjelöltekormányzati képviselõjelöltek
KATONA KRISZTIÁN
független képviselőjelölt

Kedves Dömsödi és Ked-
ves Dabi Lakótársaim!

Hallomásból vagy szemé-
lyesen sokan ismernek Önök
közül Településünkön. Rövi-
den bemutatkozom.

Lassan 40 éve élek Döm-
södön. Egy nevelt fiam, egy
kisfiam és egy kislányom
van. Tanulmányaimmal a
ráckevei Ady Endre Gimná-
zium után a Budapesti Gaz-
dasági Főiskola Pénzügyi-
Számviteli Főiskolai Karán végeztem 2004-ben. Azóta a
BKV Zrt.-nél dolgozom Budapesten, a Pénzügyi Főosztá-
lyon. De amikor kérdezik, nem akartam-e a fővárosba köl-
tözni, a válaszom mindig az: nem, mert Dömsöd számom-
ra egy kis zöld sziget, ahová szeretek minden délután és
hétvégére hazatérni. Munkám mellett igyekszem a saját és
környezetem sportéletét amatőr szinten színesíteni, évente
néhány alkalommal röplabdatornák szervezésével vagy
mások által szervezett tornákon amatőr, vegyes csapatunk-
kal történő részvétellel. A 2015-ben fellendült dömsödi ví-
zi élet is nagy hatással volt rám, egy ideig aktív tagja vol-
tam mind vízen, mind Egyesületben végzett munkával.

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Gazdasági, Mű-
szaki és Fejlesztési Bizottságában két cikluson keresztül te-
vékenykedhettem külsős bizottsági tagként. Ez az időszak,
a feladatok iránti érdeklődésem, két nagyapám közszerep-
lői tevékenységének számomra pozitív emléke, a visszaté-
rő biztatások olyan gondolati folyamatot indítottak el ben-
nem, amelyek eredményeképpen úgy döntöttem, képvise-
lőjelöltként indulok a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. évi választásán.

A közérdekért folytatott munkában szeretném mélysé-
gében jobban megismerni az otthonomat alkotó Községün-
ket. Megtudni, mik az erősségei, a gyengeségei, a lehetősé-
gei és milyen kockázatokkal kell szembenéznie. Ezek vizs-
gálatán, megismerésén keresztül megtalálni azokat a be-
avatkozási pontokat, amelyeken keresztül közösségi szin-
ten javulást lehet elérni.

Mindenki változást szeretne. De mi is ez a változási igény
egészen pontosan? Meg tudjuk-e fogalmazni vagy csak egy
üres kifejezést ismételgetünk? Szeretném elérni, hogy ezt a
szót valós tartalommal töltsük meg, Önök és az új Település
vezetés. De ehhez Önökre is szükség lesz! Hiszem, ha meg-
felelő ötletek, cselekedetek, összefogó erő nyomán minden-
ki próbál legalább egy kicsit tenni az élhetőbb és barátságo-
sabb közvetlen környezetéért, ezzel a Falunkért, és nem csak
mástól, nem 8 vagy 9 embertől várja a csodát, akkor létezik
előrelépés. E közös építő akarat megalkotásáért és előremoz-
dító hatásáért szeretnék dolgozni! Kérem, Önök is ebben a
szellemben álljanak hozzá a közügyekhez, és a választásokat
követően közösen tegyünk Településünk jövőjéért!

Megtisztelő támogatásukat és figyelmüket megköszönve:
Katona Krisztián

KERESZTES GERGŐ
független képviselőjelölt

1993-ban születtem. Általános iskolai tanulmányai-
mat Dömsödön végeztem kiváló eredménnyel. Az év-
folyamon kiérdemeltem a Széchenyi diák címet. Tanul-
mányaimat a Puskás Tivadar Távközlési Technikum-
ban folytattam. Érettségi után felvételt nyertem az Óbu-
dai Egyetemre Had- és Biztonságtechnikai Mérnök
Szakra, és az egyetem mellett tervezőmérnökként dol-
goztam. Jelenleg a Hankook Tire-ben dolgozom, mint
karbantartás-vezető mérnök, illetve mesterdiplomámat
szerzem okleveles villamosmérnök szakon. 

Képviselőként szeretnék kiállni azon dömsödi polgárok érdekei mellett, akik tanul-
mányaik vagy munkájuk miatt ingázásra vannak kényszerítve. 

Emellett szeretném támogatni minden téren a település fejlődését, korszerűsítését. 
Fontosnak tartom, hogy a vezetőség olyan intézkedéseket szorgalmazzon, amelyek

a fiatal lakosokat is maradásra ösztönzik, illetve akár visszacsábítják szülőfalujukba. 
Amennyiben szeretné, hogy a képviselő-testület fiatalosabb lendületet kapjon és új

ötletekkel gazdagodjon, akkor október 13-án szavazzon Rám!  

KORONA SÁNDOR
független képviselőjelölt

2019 októberében önkormányzati választások
lesznek, melyen képviselőként indulok Dömsödön. 

Kérem, hogy a 16-os sorszám mellett a nevemnél
x-eljen, hogy képviselő lehessek annak érdekében,
hogy közösen összefogva, egymás értékeire építve
egy fejlődő, haladó települést hozzunk létre a követ-
kező öt évben. 

Korona Sándor, nős, kétgyermekes családapa va-
gyok. Általános iskolai tanulmányaimat Dömsödön, a
középiskolait Budapesten végeztem el. 1987 óta dol-
gozom folyamatosan településünkön. Több éven át voltam a helyi Képviselő-testület
Településfejlesztési Bizottságának külsős tagja, majd elnöke. Három cikluson keresz-
tül képviselőként dolgozhattam a falunkért. Több olyan indítványom, kezdeményezé-
sem volt az előző ciklusban, amik községünk fejlődését, a lakosságot szolgálták, elő-
segítették az önkormányzat és a Képviselő-testület munkáját, működését. A legbüsz-
kébb a helyi favédelmi rendeletre vagyok, hiszen azzal együtt védjük a fákat, növé-
nyeket és az embereket is. Én bízom a helyi emberek szellemi potenciáljában, tenni
akarásában.

1995-ben többedmagammal megalakítottuk a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesüle-
tet, az azóta is igen aktív civil szervezet tagjaként, vezetőjeként több helyi hagyományt,
programot és közösségi teret hoztam létre. Ennek köszönhetően több éve működik a
Zenés Nyári Esték kulturális sorozata a Petőfi Múzeum udvarán, a Mikulásvárás gyer-
mek és felnőtt programsorozata. A Falusi Gyermeknap, a Hal-Víz Nap, a Dabi Napok
és a Dömsödi Napok indításánál, megalapozásánál, szervezésénél is dolgoztam.

A Kisherceg Gyerekház életre hívása és működtetése a Biztos Kezdet program ke-
retében a helyi családok és gyermekek számára nyújt esélyt és lehetőséget a biztos
életkezdéshez. 

Célom Dömsöd kulturális, társadalmi és gazdasági életének felvirágoztatása, színe-
sebbé tétele. A dömsödi lakosok igényeinek legteljesebb figyelembevételével, helyi
adottságainkra, erősségeinkre, a közösségi összefogásra építve, elsősorban a turiszti-
kai vonzerő növelése és munkahelyek létrehozása.

Remélem, megtisztelnek bizalmukkal, hogy az elkövetkező években a kulturális,
esélyegyenlőségi, közösségi programok szervezése mellett, a helyi közösség érdekeit
érvényesítő képviselő lehessek Dömsöd lakóinak szolgálatában.

Elérhetőségem: 2344 Dömsöd, Pacsirta u. 4., telefon: 06-70-70-85-553, e-mail:
korona.sandor58@ gmail.com, valamint a facebook oldalamon. 

Tisztelettel: Korona Sándor
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ÖnkÖnkormányzati képviselõjelöltekormányzati képviselõjelöltek
KOVÁCS GYULA JÓZSEF

független képviselőjelölt

Kedves Dömsödiek! Tisz-
telt Választópolgárok!

Kovács Gyula József va-
gyok. Dömsödi református
családból származom, ahol
szülőtelepülésünk és hagyo-
mányainak tisztelete alapvető
értéket jelentenek.

Első diplomámat a Nemze-
ti Közszolgálati Egyetem Ál-
lamtudományi és Közigazga-
tási Karán szereztem. Köz-
igazgatási szakmai gyakorla-

tomat kezdetben a Belügyminisztérium Önkormányzati Mód-
szertani Főosztályán, majd az Önkormányzati Főosztályán vé-
geztem. Gyermekkorom óta érdekel a politika, a közügyek
képviselete, tudatosan választottam ezt az irányt. Jelenleg a
Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kará-
nak vagyok végzős közgazdász hallgatója. 

Belső motivációm mellett baráti felkérések, családom támo-
gatása erősített meg döntésemben, hogy képviselőjelöltként
induljak az önkormányzati választáson. Ismerem és tisztelem
nagyközségünk múltját, történelmét, Önökkel együtt pedig
alakítani szeretném jelenét és jövőjét. Hiszek a csapatmunká-
ban, és hiszem, hogy Dömsöd és a dömsödiek érdekeit szem
előtt tartva elindulhatunk azon az úton, amely meghatározza
majd fejlődésünk pilléreit a következő évtizedekben. Habár „a
fiataloké a jövő”, szokták mondani, az idősebbek tapasztalata
és tudása nélkülözhetetlen lesz közös céljaink eléréséhez. 

Köszönettel tartozom annak a rengeteg dömsödi lakótár-
samnak, akik támogató aláírásukkal megtiszteltek a jelöltállí-
tási időszakban! Megosztották velem ötleteiket, gondolataikat
településünk jövőjével kapcsolatban, és beszélgettünk azokról
az elképzelésekről, amelyekkel változást érhetnénk el a min-
dennapokban. 

Úgy gondolom, hogy a közbiztonság, az oktatás, az egész-
ségügy, illetve környezetünk védelme olyan területek, amelye-
ken ugyan történt előrelépés az elmúlt években, de a legna-
gyobb eredményeket itt kellene elérnünk. Jelenleg egyetlen ki-
ugrási lehetőségünknek szeretett folyónkat, a Dunát tekintem,
amelynek kiváló adottságait, ha jobban kihasználnánk, ismert
és vonzó üdülő településsé válhatna Dömsöd. Fontosnak tar-
tom továbbá a helyi vállalkozások megtartását és körének bő-
vítését, lakótársaink bevonását a döntéshozatalba, valamint a
fiatalok számára településünk vonzóvá tételét, ahol az otthon-
teremtés és munkavállalás mellett a kikapcsolódás és a szóra-
kozás is megfelelő teret nyerhet. 

Megválasztásom esetén közigazgatási területen megszerzett
tudásomat, fiatalos lendületemet és egy olyan szemléletmódo-
mat kívánom alkalmazni, amely hozzásegítene ahhoz, hogy
Dömsöd mindannyiunk igazi otthonává váljon, hiszen Dömsöd
mindannyiunké!  

Kérem, amennyiben szeretnék, hogy a helyi érdekek képvi-
selete mellett a csapatmunka, a szakmaiság és egy új látásmód
töltsön be meghatározó szerepet a következő öt évben, szava-
zatukkal támogassanak október 13-án!     

Bizalmukat előre is köszönöm!    
Kovács Gyula József

KUDAR ZSOLT
független képviselőjelölt

Tisztelt Dömsödi Választópolgárok!
Kudar Zsolt vagyok, régi dömsödi csa-

lád sarja. Családfakutatásom során igazol-
ható, hogy a Kudar család az 1700-as évek
első felétől már Dömsödön élt, de feltéte-
lezhető, hogy ettől már korábban is.

Erdőmérnöki, valamint szőlész-borász
szakmérnöki egyetemi diplomával rendel-
kezem. 

1998 óta a helyi borászatban és szőlészetben dolgozom. 
2000-ben kötöttem házasságot, melyből négy fiúgyermekem született, akikkel

együtt jelenleg is Dömsödön élünk.
A 2019. 10. 13-i választáson független képviselőjelöltként indulok. Megválasztá-

somtól függetlenül azon dolgozom, hogy Dömsöd kitűnő természeti adottságát ki-
használva öregbítsük hírnevét. Rakjuk le a helyi turizmus fellendüléséhez szükséges
alapokat (szállások, vendéglátó egységek, turisztikai attrakciók kialakítása), kap-
csoljuk a turizmust a helyi vállalkozások értékeihez (agroturizmus, sportturizmus).
Segítsük a helyben előállított termékek piacra jutását lehetőleg helyben, kihasználva
a jelentős nyári nyaralóturizmust. Ismerjük meg és becsüljük meg értékeinket.

Örülök, hogy a jelöltek között sok fiatal indul, akik friss lendületet adhatnak a
község életéhez.

Köszönöm megtisztelő bizalmukat!                                                            Kudar Zsolt

LAKATOS MÁTYÁS
független képviselőjelölt és roma nemzetiségi önkormányzati

képviselőjelölt (PHRALIPE Független Cigány Szervezet Országos
Szervezete – Központi Szervezet jelölt)

Tisztelt Dömsödiek, Tisztelt lakótársaim!
Ismét eltelt négy év, és újra elkövetkezett az önkor-

mányzati választás. Ezúton szeretnék bemutatkozni
annak, aki még nem ismer a faluban. Biztos van ilyen,
bármilyen kis faluban is élünk. Én 1958-ban szület-
tem Szabadszálláson. Dömsödre 1978-ban költöztem
(én is bevándorló vagyok, de már dömsödinek érzem
magam, itt fogok örök nyugalomra lelni). A köztes 40
évet hosszú lenne leírni, nem is teszem. 

A roma közösségi életben 5 éve benne vagyok,
minden téren. Képviselőként most indulok először.
Akik ismernek, igazolhatják, hogy közösségi em-
ber vagyok és a jó csapat erejében hiszek. 

Az elmúlt 5 év alatt szerzett tapasztalatom diktálja, hogy reálisan csak az adottsá-
gok ismeretében szabad ígérni, de képviselőjelöltként egy személyben bármi konk-
rét dolgot ígérni szerintem felelőtlenség. Valószínű, hogy mindegyik jelöltnek van-
nak elképzelései, mit lehetne és mit kellene megvalósítani, nekem is van. De a reali-
tások és az eddigi tapasztalatom alapján, ha nincs meg a közös akarat és annak hátte-
rében a biztosítás, csak álom marad az elképzelés. 

Tisztában vagyok azzal, hogy az eddig elért eredmények nagyon szépek (a roma
önkormányzati munkám), de mindig van hova fejlődni. 

Amennyiben az elkövetkező ciklusban (5 évben) lesz pályázati lehetőség a belte-
rületi utak rendbetételére, nyugodtan merem állítani, hogy euró összkomfortosnak
mondhatjuk a Falunkat.

Amit 100%-os biztonsággal ígérhetek, mint ahogy az eddigi roma képviselői
munkám során is, maximálisan a falunk érdekében, a legjobb tudásom szerint aka-
rom képviselni a közösséget. Aki hitelesnek találja a bemutatkozásomat, kérem sza-
vazzon rám. 

Köszönöm: Lakatos Mátyás, DRNÖ elnöke
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ÖnkÖnkormányzati képviselõjelöltekormányzati képviselõjelöltek
LÁZÁR JÓZSEF

független képviselőjelölt

1967-től vagyok
dömsödi lakos, ki me-
rem jelenteni, hogy a
falu reális ismerője,
több választási ciklus
képviselője. A község
lakosainak kérésére,
biztatására kínálom fel
ismét tenniakarásomat
a következő évekre.
Eddig végzett testületi
munkám az egész tele-
pülés előtt nyitott
könyv, véleményalko-
tásom nyílt, konfliktuskezelésemre nyugodtság jellem-
ző. Lehajoltam, meghallgattam az embereket, közöttük
és velük éltem, s mindenkor mellőztem az egyéni érde-
keket – a falu közösséget szolgáltam, s ezt szeretném
folytatni, ha a lakosok bizalmukkal megtisztelnek.
Olyan célokat szeretnék támogatni, mely a falu kimoz-
dulását biztosítaná a kritikusi belenyugvás csendességé-
ből, konkrét feladatokra ösztönzőt, hogy az alvó falu él-
hetőbbé, vonzóbbá váljon. Aktív, lelkes feladatvállalók-
ban bízom, kik a mindenkor elvállaltakat maradéktala-
nul teljesítik. Olyan tevékenységeket szeretnék szorgal-
mazni, mely alapvető változásokat hozna a köztiszta-
ságban. Azt szeretném, hogy a nem pénzt igénylő
tisztaságot mindenki szem előtt tartaná, és seperne a sa-
ját portája előtt a falu szebbé tételének érdekében. Kö-
zös cél, közös végrehajtással. A helyi vállalkozók segítő
szándékát ismerve, hiszem, hogy a munkahelybővítés
tevékenységébe, a mindennapi életébe történő aktív be-
vonásukkal hatékony kapcsolatrendszer hozható létre.
Az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerülő családok
segítségét eddig is szívügyemnek tekintettem, segítésük
számomra lelkiismereti kérdés és kiemelt feladat. Jó
lenne, ha e választási ciklusban megtalálnánk a módját
annak, hogy tanítványaim itthon találjanak jó megélhe-
tést, itt alapítsanak családot, itt szórakozzanak, itt legye-
nek boldogok. Olyan alapítvány megteremtését szeret-
ném, mely a befolyt, támogatók által felajánlott össze-
geket 1-1 megvalósítandó célra összpontosítja, realizál-
ja. Gondolok itt a jobbá, szebbé tétel érdekében, fiziko-
terápia létrehozására, eszközfejlesztésre, megkönnyítve
ezzel a betegek ellátását. Olyan kezdeményezéseket fo-
gok támogatni, mely őrzi és kibővíti a dömsödi hagyo-
mányokat. Olyan községi programok bővítését, megva-
lósítását szeretném szorgalmazni, amelyre érdemes
Dömsödre jönni az ország bármely részéről, csak meg
kell teremteni a fórumok, a média biztosította széleskö-
rű tájékoztatását. Törekedni fogok arra, hogy a múlt ku-
tatása mellett a jelen megörökítése is kiemelkedő hang-
súlyt kapjon.

Olyan lesz a falu, amilyenné mi tesszük, átgondolt,
lelkiismeretes, kitartó közös munkával.

Dömsöd, 2019. szeptember 
Lázár József

MUZS JÁNOS
független képviselőjelölt

Kedves Dömsödiek!
Először is köszönetemet szeretném kifejezni mindazok-

nak, akik támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy az el-
múlt öt évben a képviselő-testület tagja lehettem. Bízom
benne, hogy nem okoztam csalódást, s ismét számíthatok
szavazatukra.

Azoknak, akik nem ismernek, néhány szóval szeretnék
bemutatkozni.

Muzs János vagyok, 55 éves, nős, két felnőtt leánygyer-
mek édesapja és hamarosan egy kisfiú nagypapája. 1991 óta
vállalkozóként tevékenykedem. Azóta tagja vagyok a Döm-
södi Általános Ipartestületnek, melynek öt éve az elnökévé
választottak. Gyerekkorom óta Dömsödön élek, s nagy örömömre egyik lányom is Döm-
södön tervezi jövőjét, itt építkeznek. Ezért is szeretném, ha ez a község mindent kiaknázna
a lehetőségeiből. Mire gondolok? Kihasználni a természeti adottságainkat, tovább fejlesz-
teni úthálózatunkat, megőrizni, illetve javítani a közbiztonságunkat, lehetőségeinkhez ké-
pest fejleszteni az egészségügyi ellátásunkat, továbbra is biztosítani a sportolási lehetősége-
ket, feltétlenül bevonni a tenni akaró fiatalokat a közösségi életbe, s nem utolsósorban oda-
figyelni az idősebb generációra.    

Az elmúlt öt év tapasztalata alapján tisztán látom, hogy településünk költségvetéséből
mindez nem finanszírozható, ezért minden olyan kiírásra pályáznunk kell, melynek ön-
erős feltételeit vállalni tudjuk!

Kérem Önöket, hogy szavazatukkal támogassanak!                 Tisztelettel: Muzs János

ÓCSAI JULIANNA
független képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Dömsödiek!
Ócsai Julianna, a Petőfi Sándor OMK vezetője va-

gyok.
Szülőfalum múltja, jelene és jövője számomra fon-

tos, hiszen születésem óta Dömsödön élek, s ez megha-
tározza gondolkodásomat, létemet s a szülőföldhöz való
kötődésemet.

Tizenkét éven keresztül a lakosság bizalmából ön-
kormányzati képviselőként, az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság tagjaként, valamint az Ügyrendi Bizott-
ság elnökeként szolgáltam a település érdekeit.

Szeretném megköszönni azoknak a dömsödi választópolgároknak bizalmát és segít-
ségét, akik lehetőséget adtak arra, hogy ismét indulhatok az önkormányzati képviselő
választáson, és az ajánlóíven támogató aláírásaikkal megtiszteltek. 

Szerencsésnek érzem magam, hiszen az OMK vezetőjeként munkám során az itt élő
emberekkel sokszor kerülök személyes kapcsolatba. 

Igyekszem a szerény pénzügyi lehetőségeink ellenére is minél több színvonalas, érde-
kes, kellemes kikapcsolódást nyújtó rendezvényt szervezni – bevonni, szórakoztatni és
közösséggé kovácsolni falunk polgárait. Anyagias világunkban az emberi és a kulturális
értékek megőrzését tekintem fő feladatomnak. 

Aki ismer tudja, hogy eddig is igyekeztem közösségünk javát szolgálni. Remélem,
hogy ez továbbra is még inkább módomban áll majd képviselőként segíteni településünk
fejlődését és az itt élő emberek boldogulását.

Amennyiben a Tisztelt Választópolgárok újból bizalmukba fogadnak, ígérem, olyan
képviselőjük leszek ezután is, akit bármikor felkereshetnek, akire rábízhatják gondjaikat,
javaslataikat, hogy azt a község vezetői elé vigyem, akikkel közösen fogjuk a fölmerülő
gondokra megtalálni a legjobb megoldást.  

Meggyőződésem, hogy egy közösséget szolgálni csak elhivatottságból, lokálpatrióta-
ként lehet.



SZABÓ ANDREA
független képviselőjelölt

Szabó Andrea vagyok. Független képviselőjelöltként indulok a 2019-es
önkormányzati választásokon. Általános iskolai tanulmányaimat Döm-
södön végeztem, majd a ráckevei Ady Endre Gimnáziumban érettségiz-
tem. Kezdetben filozófiai tanulmányok érdekeltek, majd a Református
Theologiai Akadémián szereztem végzettséget, ezt követően bibliaoktatói
képesítést. A debreceni Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolán szereztem
könyvtári diplomát, majd a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen
végeztem könyvár-informatika szakot.  

Az életemet mindig ebben a faluban képzeltem el. Itt élek, itt alapítottam
családot. Két gyermekem van, akiket a sors akarata szerint egyedül nevel-
tem fel, s akikért nagyon hálás vagyok. 

Képviselőként 2006 óta veszek részt a testület munkájában. Azóta sok
változáson ment keresztül a falu. Társadalmi struktúra szempontjából nem
feltétlenül vettünk jó irányt. Dömsödön is elindult az elnéptelenedés folya-
mata. Rengeteg üres, elhagyott házat látunk a faluban, különösen Dabon. A
gazdaság erejét jelentő vállalkozások egy része vagy megszűnt vagy másho-
vá tette át székhelyét a magas adó miatt. Munkalehetőség hiánya miatt so-
kan elhagyták a falut, vagy ingázni kényszerülnek. Gyarapodtunk ugyan be-
költöző családokkal, de közülük sokan hosszabb-rövidebb időn belül
odébbállnak... Nehezíti a helyzetet, hogy jelentős számban vannak a maguk
körül mindent felélő, munkát elkerülő társadalmi elemek, amelyek inkább
visznek mint hozzátesznek a település jólétéhez. A környező településekhez
viszonyítva nekünk többszörösébe kerül a róluk való gondoskodás. Az el-
múlt évtizedek oktalan támogatás-politikája eredményezett olyan társadal-
mi rétegeket, akik passzív segély-fogyasztásra rendezkedtek be. 

Bizottsági munkánk során munkatársaimmal próbáltunk fordítani azon a
segély politikán, amely leszoktatta az embereket a munkáról. Csak olyan
családokat támogattunk, ahol keresőképtelenné váltak szülők, ahol özve-
gyen vagy magukra maradottan nevelnek gyermekeket, vagy krízis hely-
zetbe került egy család.

A születések száma az utóbbi évek csalogató lakáspolitikájának köszön-
hetően ugyan nőtt, viszont ha azt vizsgáljuk, hogy a települést életformá-
jukkal gyarapító családok száma hogyan alakult, az már nem biztos, hogy
kecsegtető. 

Mert az ember nemcsak létrehozója az utódainak, hanem nevelője és ta-
nítója is. A Családsegítő Szolgálat statisztikái szerint rengeteg gyermek
szorul fejlesztésre, átlagon felül sok a magatartászavaros, speciális nevelési
igényű gyermek is. Ezek a gyorsan emelkedő számok arra utalnak, hogy a
gyerekek megszületnek ugyan, de nem kapnak megfelelő figyelmet. Ha a
statisztikák számai növekednek is, a törődéssel és szeretettel nevelt gyer-
mekek száma riasztóan esik. Az óvodákban már nem óvónőket keresnek,
hanem gyógypedagógusokat, logopédusokat, pszichológusokat. A feladat
ami előtt állunk, meghaladja az óvónői képesítés határait. Az iskolákban
ugyanez a helyzet. Elfogytak a nemzet nevelői. Az oktatás jelenleg a szaka-
dék széle felé igyekszik. Itt olyan sürgető a kormányzat beavatkozása, ami-
lyen lassú annak reakciója. 

A falu sorsa azon múlik, hogy a jövőben hányan fognak itt élni, gyarapí-
tani, vállalkozásokat alapítani, kulturált környezetet teremteni maguk kö-
rül. Kulcsfontosságú ebben az ifjúság. Nem tudni kit hova vet a sors, de

nem engedhetjük meg azt, hogy fiatal tanult
értelmiségi vagy jó szakmai képzettséggel
bíró ifjak máshol találják meg a számításu-
kat. Jó neveléssel és jó közösségek kialakítá-
sával elősegíthetjük azt, hogy ide kötődje-
nek, itt alapítsanak családot. A vezetőknek
észre kell venni, hogy új nemzedék áll ké-
szen. Amikor itt az idő, meg kell adni a bi-
zalmat, átadni a tapasztalatot és a helyet.
Bölcs dolog ezt felismerni.   

Sok dolog épült, szépült az elmúlt évek-
ben. Ezért sokat tett a települési munkacso-
port. Vannak akik rendületlenül mindenben
a hibát keresik: rágódnak a járdalapok
aszimmetriáján, vagy a díszkivilágítás figu-
ralitását fitymálják, vagy éppen a szemetes zsákok méretéről folytatnak
órás vitákat a falugyűlésen… Nincsenek hasznára a közösségnek. Mert aki
itt tenni akar ezért a településért, az hozzáfog és dolgozni kezd. Akinek pe-
dig lételeme a viszály, az csak lármázni és rombolni fog.

Aki pedig nem tudja, hogy a dolgok alapját a költségvetés adja, a lefo-
lyását pedig a jogi szabályozás, az saját ostobaságáról tesz tanúbizonysá-
got. Orvosi ügyelet kérdésében óvatosan nyilatkozzunk. Addig mindkép-
pen, amíg nem vagyunk tisztában a megvalósítás anyagi feltételeivel, lehe-
tőségeink határaival és a jelenlegi jogi szabályozás adta korlátokkal. Saját
magunkat oly csekély mértékben tudjuk magunk kormányozni, amely
mértékben ezt a kormányzat megengedi.

Látok még sok tennivalót a kultúra, az örökség megvédése terén. Ebben
nem voltunk elég erősek. Elsikkadtak fontos dolgok. Talán alábecsültük a
szellem erejét a tárgyi javak gyarapodásának javára. A felemelkedést nem
csak az aszfaltok köbmétere fogja meghozni, hanem az erős szellemi tőke. 

Képviselőként közösségben kell gondolkodni. A közösség annyival több
mint a népesség, hogy az előbbit egy közös gondolat vezérli. Olyan cél,
amelyért szívesen és önként dolgozik mindenki. Ez az a munka, amely iga-
zán építi a falut. A képviselő nem azért lesz képviselő, hogy saját javait gya-
rapítsa ennek előnyeivel. Sem azért, hogy megszerzett befolyásával saját
hasznára spekuláljon. Mert idővel csalhatatlanul elválik, ha valaki önmaga
hasznát keresi. Nem növekszik vele a közösség. Elvárható egy képviselője-
lölttől, hogy közösségi munkában elöl járjon, és vállalja az ezzel járó áldoza-
tokat. Elvárható, hogy nemzeti ünnepeinkről megemlékezzen és maga is
munkálja a nemzeti összefogás gondolatát. Ismerje a faluközösség problé-
máit, ne csupán kritikusa, hanem részese is legyen az előrehaladásnak.

Fontos feladatokat végeznek el nálunk a civil szervezetek. Önkéntes
munkájukkal a településen élő emberek javát szolgálják. Igazán ezekben
látom az erőt. A vidékre kevés pénzt szánnak. A politikai irányvonal ma
centrális, oda folynak be nagyon komoly pénzek, ahol egyébként is nagy a
bőség, Mérhetetlen vagyonok, szinte országrészek összpontosulnak kevés
kézben. A javak arányos elosztását Magyarország kormányai nehezen ta-
nulják... Nemzetben gondolkodni nem egyenlő azzal, hogy mindenhez
odaragasztjuk a „nemzeti” nevet. 

Ne feledjük el, a nemzet mi vagyunk!
A közbiztonság területén sokat léptünk előre a kamerák megfigyelési

technológiájával, viszont időközben ellenőrizetlen módon fajult el a drog
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Én ezúttal sem az ígéretek tömkelegével akarom Önöket megnyer-

ni, hanem az együttes közös munkát, az összefogás sikerét ígérem.
Mert Önökkel közösen kell elérnünk, hogy lakhelyünk élhetőbb, prob-
lémamentesebb és fejlődőbb legyen. Nagyon sok mindent meg kell és
meg is lehet tenni azért, hogy a jelenlegi gazdasági, környezeti és szo-
ciális helyzet megváltozzék. Mindehhez egyrészt a gazdasági helyzet
javulása, másrészt pedig Önök, a Választópolgárok segítsége szüksé-
ges. Rendkívül fontosnak tartom a jó szervező munkát, a lakosság fo-

lyamatos, korrekt tájékoztatását, a gyümölcsöző együttműködésért.
Megválasztásom esetén olyan célokat kívánok kitűzni, melyek elérhe-

tőek, reálisak és elsősorban a település egész közösségének szempontjá-
ból fontosak. 

Ehhez kérem, és ezennel megköszönöm a megtisztelő bizalmukat, tá-
mogatásukat, a rám leadandó szavazataikat!

Mottóm: „Hivatásod legyen: élni másokért, s mások boldogságában
keresni a magadét.”
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használata és kereskedelme. Több család van morális válságban az ön- és
közveszélyes állapotban lévő családapák és fiak miatt. Az elszenvedők te-
hetetlen szülők és ártatlan gyerekek. Annak ellenére, hogy ez már ember-
életet is követelt, nem látok erőteljes fellépést ennek visszaszorítására. Itt a
felelősség közös. A képviselő-testületnek, a rendvédelmi szerveknek, az
oktatási intézményeknek és az egyházaknak egyaránt fel kell emelniük a
szavukat ez ellen. A prevenciótól az erőteljes fellépésen át a segítségnyúj-
tásig mindenkinek van feladata. 

A vidékben nagy erő van. Meg kell még tanulnunk vele élni. Az önkor-
mányzat működését elősegítheti, ha megpróbálja saját bevételeit növelni.
Ennek megvalósítására új utakat kell keresni. Nem feltétlenül az adókive-
tésből kell gyarapodnunk. Teret kell engedni új gazdasági és műszaki me-
chanizmusoknak, amelyek lehetőséget kínálnak innovatív fejlesztésekre.
Szükség van olyan képviselőkre és szakemberekre, akik mind gazdasági,
mind pénzügyi területen biztosan mozognak, és akár bizottsági munkájuk-
kal is kezdeményezni tudják egy-egy bátor lépés elindítását.  

További feladat a leendő testület számára, hogy elhatározott döntéseit
végrehajtsa. Sokrétű, néha követhetetlenül sok a feladat…

Amit elhatározunk, az legyen inkább kisebb léptékű, de legyen végre-
hajtva. 

Kapjanak munkát a képviselők, s mellé kapjanak teret a megvalósítás-
hoz is. Sokszor eredménytelennek érzem munkámat, amikor falakba ütkö-
zöm, és látok elhalni egy életképes tervet. Nem tartunk mindent egyformán
fontosnak.

Ezért én soha nem írok programot. Nem lehet programja annak, akinek
mind forrásai, mind jogosultságai hiányoznak a megvalósításhoz. Amivel
jól gazdálkodhatunk, az egyetlen ránk bízott szavazat, és a munka amit egy
ügy érdekében elvégzünk.

Lehetőségem volt három cikluson keresztül részt venni a falu ügyeinek
irányításában. Ezért köszönettel tartozom azoknak, akik ehhez bizalmukat
adták. Elmondhatom, hogy munkámhoz nagyon sok támogatást és segítő
szándékot kaptam mind Bencze István polgármester Úrtól, mind a képvi-
selő-testülettől.  

Semmiféle felelőtlen ígéretet nem tehetek. A személyes siker, a szava-
zatszámok kampányszerű megszerzése számomra érdektelen. Viszont kö-
telességemnek érzem, hogy ahova állítanak, ott a munkát jól elvégezzem.
A vezetőket mindenki úgy válassza, hogy a település érdekeit tartsa szem
előtt. A tennivalókat most mi végezzük, a jövő amit kialakítunk a gyerme-
keinké lesz! 

Nem ronthatjuk el…

TARR-SIPOS ZSUZSA
független képviselőjelölt

Tarr-Sipos Zsuzsa, 34 éves dömsödi lakos vagyok.
Születésem óta itt élek, ideköt a családom, a baráta-
im, és szeretném, hogy a gyerekeim itt nőjenek fel. 

Tanulmányaimat Dömsödön kezdtem, majd Kun-
szentmiklóson a Baksay Sándor Református Gimná-
ziumban folytattam. A budapesti Corvinus Egyete-
men szereztem településmérnök diplomát. Ingatlan
értékbecslő és közvetítő OKJ bizonyítvánnyal ren-
delkezem. 

Egy családias hangulatú óbudai várostervező cég-
nél helyezkedtem el, de nem költöztem Budapestre, távmunkával és ingázással ol-
dottam meg a helyzetet.

A Magyar Építész Kamara tagja vagyok, teljes körű településtervezési jogosult-
sággal rendelkezem. A Pest Megyei Építészkamara megbízásából az elmúlt években
Pest megyei települések Településképi Arculati Kézikönyveit is véleményeztem.

5 éve tagja vagyok Dömsödön a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ide-
genforgalmi Bizottságnak. Szakmai szemléletmódommal, 10 éves tervezési gyakor-
latommal és kommunikáció orientált megközelítésmódommal segítem a bizottság
és a testület munkáját. 

3 éve a Dömsödi Értéktár elnökeként dolgozom egy lelkes kis csapat élén.
Tavaly Dömsödért Emlékérmet kaptam a községért folytatott munkám elis-

meréseképpen. 
Fontos számomra a család és az összetartozás ereje. Édesanyám védőnőként dol-

gozott, édesapám gazdálkodó. Három testvérem van. Férjemmel 18 éve alkotunk
egy párt és 10 éve vagyunk házasok, három gyermekünk született. Gyerekeink hely-
ben járnak iskolába és a tánc révén részt vesznek a községi közösségi programokon.
A családom egy biztos hátteret jelent számomra, akikre mindig számíthatok.

Szeretek ebben a nyugodt falusi környezetben élni, szeretem az emberek közvet-
lenségét. A jövőmet csak itt tudom elképzelni, ezért is szeretném, ha a jelen és a jövő
generációi is otthont és fantáziát látnának Dömsödben. Ezért akarok dolgozni! 

Csapatjátékos vagyok! Személyiségemből fakad, hogy tudok és akarok kö-
zösen, a közösségért dolgozni. Kérem Önt, hogy szavazatával segítse a meg-
kezdett munkám, és Dömsöd fejlődését kapcsoljuk Önnel közösen egy maga-
sabb fokozatra. 

#Dömsöd #október13 #8.Tarr-SiposZsuzsa

VARSÁNYI ANTAL
független képviselőjelölt

Varsányi Antal vagyok,
szeptembertől nyugdíjas mű-
szaki  tanár. Dömsödön szü-
lettem, és azóta folyamato-
san itt élek.

Az önkormányzat munká-
jában 1994-től veszek részt
eleinte külsős bizottsági tag-
ként, 2002-től képviselő-
ként. Három cikluson ke-

resztül az alpolgármesteri tisztséget töltöttem be.
Az elmúlt időben az önkormányzatok hatásköre né-

hány dologban csökkent (pl. iskolafenntartás), viszont a
település működtetése nagyobb elvárással jelenik meg az
önkormányzat felé.

Ki lesz a jó képviselő? Elsősorban ismerni kell a közsé-
günket minden szempontból. (Úthálózat, intézményrend-
szer, törvényes lehetőségek, a képviselő feladatai, hatás-
köre.) Elhivatottság a község iránt. Részvétel az ülése-
ken! Együttműködési készség a testület, a polgármester
és a hivatal dolgozói irányában. Tájékozottság az orszá-
gos politikai irányokról, de nem felejtve, hogy a helyi ér-
dekek felülírják az országos politikai irányokat.

Amennyiben a tisztelt választók bizalmát megka-
pom, ebben a ciklusban a folyamatban lévő beruházá-
sok mellett a nem szilárd burkolatú utak aszfaltozását
fogom szorgalmazni. A másik terület a testvértelepü-
lési kapcsolatok új alapokra helyezése és kiszélesítése
a lakosság felé.

Bencze István polgármesterré választását támogatom.
Köszönöm azon támogatók aláírását, akik lehetővé tet-

ték az indulásomat. Külön köszönöm azoknak akik jelez-
ték támogatásukat. Amennyiben megtisztelnek bizal-
mukkal, igyekszem megfelelni az általam is felállított kö-
vetelményeknek.
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GERZSENYI KÁROLY
PHRALIPE Független Cigány 

Szervezet Országos Szervezete – 
Központi Szervezet jelölt

Gerzsenyi Károly vagyok, 1986-ban Buda-
pesten születtem. Roma nemzetiségű iskolában
végeztem a 8 általános tanulmányomat. 2 gyer-
mekes apa vagyok, 2018-ban költöztünk fele-
ségemmel Dömsödre. Dömsödi gyökereim

vannak, nagymamám dömsödi lakos volt. Dömsöd nagyon a szí-
vemhez nőtt. Mindig a romák és a szociálisan háttérbe szorulók kö-
zött forogtam. Ezért határoztam el, hogy szeretném képviselni őket.
Minden tudásommal és erőmmel azon leszek, hogy segítsem a hát-
rányos helyzetű gyerekek és felnőttek felzárkóztatását. Előre is kö-
szönöm a szavazóim bizalmát. Mély tisztelettel: Gerzsenyi Károly

TOVÁBBI ROMA NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐJELÖLTEK

(PHRALIPE Független Cigány Szervezet Országos
Szervezete – Központi Szervezet jelöltek)

LAKATOS MÁTYÁS

LAKATOS MÁTYÁSNÉ

LAKATOS SZINTIA REBEKA

LAKATOS TAMÁS

VÁRKONYI GYÖRGY
független képviselőjelölt

Tisztelt Választó- és nem Választó
Polgár!

Köszöntöm Önöket az önkormány-
zati választás időszakában.

Mint ahogyan 3 cikluson keresztül
megtettem, ez alkalommal is úgy gon-
dolom, hogy közös akarat esetén, az
Önök szavazataival újra képviselhes-
sem lakókörnyezetem és a falu érdekeit
is az önkormányzat munkájában képvi-
selőként.

Munkámat szigorúan független gondolkodású emberként tudom
felajánlani a köz javára.

Családom, két nagy fiam teljes támogatását élvezem döntéseim-
ben.

Kérem az Önök támogatását is, ha egyetértenek a következő gon-
dolatommal:

Nagy tervek, hangzatos célok helyett vissza-visszatérő gondola-
tom, hogy tenniakarással, megértéssel, elfogadással próbáljunk meg
együtt eljutni oda, hogy minket elsősorban összetartó, jókedvű, mo-
solygós emberként lásson a világ.

Ha Önök is egyetértenek ezzel, kérem támogatásukat október 13-
án a helyi önkormányzati választásokon!

Köszönettel: Várkonyi György

001. számú szavazókör: 
Dezső Lajos AMI 

(Zeneiskola), 
Kossuth L. u. 58.

002. számú és 
005. számú szavazókör: 

Petőfi Sándor OMK
Dömsöd, Béke tér 2.

003. számú 
szavazókör: 

Polgármesteri
Hivatal 

Dömsöd, 
Petőfi tér 5.

004. számú 
szavazókör:
Nagyközségi

Óvoda 
(Dabi Óvoda) 

Dömsöd, 
Szabadság út 92.

Fotók: dr. Czerny Károly,
Vass Ilona

A szavazókörök helye:



Értékeink...

Fotó: Ispán Imre

Fotó: Berki Erika

Fotó: Ispán Imre

Fotó: Pepe Peppino

Fotó: Kőhegyi Dániel

Fotó: MagyarnéFotó: Magyarné
Diószegi ErzsébetDiószegi Erzsébet

Fotó: Juhász Edit

Fotó: Ispán Imre

Felvételek a Dömsöd Máskép(p) Alkotócsoport
archívumából
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