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VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM

Választási
különszám
Tisztelt Választópolgárok!

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napja: 2014. október 12.
Ezen a napon 6,00 órától 19,00 óráig adhatják le szavazataikat polgármesterre, helyi és megyei önkormányzati képviselőkre.
A polgármester- illetve helyi önkormányzati képviselőjelöltek – akik éltek a lehetőséggel - ebben a kiadványban mutatkoznak be a szavazólapon szereplő sorrendben.
A szavazólapra leadott szavazás akkor érvényes, ha polgármester esetében egy jelölt neve melletti körbe tesznek” X” vagy „+” jelet, a képviselők esetében pedig maximum négy képviselőjelöltre szavaznak. A megyei önkormányzati szavazólapon egy jelölőszervezetre szavazhatnak.
A bodméri szavazókör címe: Bodmér Faluháza Vasvári Pál u. 58.
A választással kapcsolatos információkat a www.bodmér.hu, www.valasztas.hu honlapon találhatnak, vagy a Helyi Választási Iroda 582-310 telefonszámán kérhetnek.
Tóth Jánosné
Helyi Választási Iroda vezetője

Bodmér község polgármesterjelöltjei
1. Rácz Imre
független polgármesterjelölt
2. Balogh István László
független polgármesterjelölt
1953-ban születtem Bodméron. Fiatal korom óta részt veszek a település
közéletében. Több cikluson keresztül voltam képviselő, majd egy ciklusban alpolgármester, a legutóbbiban polgármester. Felmerül az emberben a kérdés, meddig kell ezt csinálni? 61 éves vagyok, egy fiatalabb,

okosabb, ambiciózusabb polgármester bizonyára többet tudna tenni a
település érdekében. Sajnos az élet nem ezt produkálta, nincs ilyen induló. Vannak viszont képviselő jelöltek, akik olyan tudással rendelkeznek, hogy velük bármilyen kihívásnak meg tudunk felelni az elkövetkező
öt évben. Nincs értelme nagy ígéreteket tenni, hogy pályázatok útján,
kapcsolatokkal 10 és 100 milliókat fordítunk a település fejlesztésére. Az
elmúlt ciklusban megpróbáltuk, rájöttünk nem így működik. Saját erőből
és néhány milliós nyertes pályázatból, takarékos gazdálkodással komoly
fejlesztéseket oldottunk meg. Ugyan ezt szeretném folytatni, ehhez kérem a választópolgárok támogatását.
Tisztelettel: Balogh István László

Bodmér község képviselőjelöltjei
1. Ágoston Olga
független képviselőjelölt

2. Biró Dénesné
független képviselőjelölt
45 éve élek Bodméron. Több mint 35 évet dolgoztam a közigazgatásban.
Az itt szerzett tudást és tapasztalatokat nyugdíjasként az elmúlt 4 évben
önkormányzati képviselőként önzetlenül, a település javára tudtam fordítani. Felelősségteljes okos gazdálkodással olyan fejlesztéseket oldottunk meg, melyek hosszú évek óta húzódtak. A döntés a választópolgárok kezében van. Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal továbbra is, hogy
Bodmér fejlődése érdekében folytatni tudjuk azt az irányvonalat, amit az
elmúlt ciklusban elkezdtünk.
Tisztelettel: Biró Dénesné

3. Kovács Tibor
független képviselőjelölt
Képviselőségem alatt azt szeretném elérni, hogy településünk fejlődése
érdekében az önkormányzat a pályázati lehetőségeket használja ki, mert
az elmúlt években ezt nem tette meg.

4. Gáspár Rudolfné
független képviselőjelölt
27 éve élek Bodméron, két kiskorú unokámat nevelem. Szeretnék a falu
életében tevékenyen részt venni, mint képviselő. Gyermekeimet, unokáimat úgy neveltem, hogy vállaljanak részt a közösségi életben, amit véleményem szerint meg is tettek. A lehetőségekhez mérten javítani kívánok
az itt élő emberek életkörülményein. Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal, hogy a családommal segítségére tudjak lenni a településnek.
Tisztelettel: Gáspár Rudolfné

5. Czutor Lajos
független képviselőjelölt
Czutor Lajos bodméri lakos vagyok. Születésem óta a faluban élek és dolgozom.
Ismerem a település problémáit, gondjait és
hiányosságait. A lakossággal egyeztetve, megbeszélve szeretnék hozzájárulni ezek megoldásához.
Szeretném a csapadékvíz elvezetéséhez szükséges források lehetséges előteremtését, valamint a járdák és a játszótér felújítását elősegíteni.
Ha úgy gondolják, hogy mindezek közös igényeink, kérem támogatásukat.

6. Balogh Katalin
független képviselőjelölt
1956-ban születtem ősi bodméri családba, iskoláimat helyben, Vértesbogláron és Tatán végeztem, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem diplomát.
Hosszú éveket töltöttem külföldön, de végleges családi otthonunkat itt
Bodméron alakítottuk ki szüleim közelségében. Gyermekeink itthon maradása szempontjából sem közömbös a település további sorsa. Ezért
kész vagyok részt vállalni a falu javára végzett munkában és az utóbbi
vezetést támogatni további erőfeszítéseiben. Ehhez kérem a kedves falubeliek bizalmát.

7. Katona László
független képviselőjelölt

