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Turi Lajos
FIDESZ-KDNP  Polgármesterjelölt

Tisztelt Táti Választópolgár!
Elérkeztünk a 8. Önkor-

mányzati Választáshoz. Ebből 
az alkalomból köszöntöm Önt 
és kedves családját. Turi Lajos 
vagyok, 55 éves. A Ferenczes 
Gimnáziumban érettségiztem. 
Mentőtiszti és tanári diplomám 
van. Ezen végzettségeimet az 
elmúlt időszakban csökken-
tett mértékben gyakoroltam. 
Az Országos Mentőszolgálat 
esztergomi esetkocsiján havi 3 
alkalommal fizetés nélkül telje-
sítettem szolgálatot. Életemben 
továbbra is fontos helyet foglal 
el a felnőtté vált 3 gyermekem. 

Az Önök támogatásának kö- 
szönhetően abban a megtisz-
teltetésben van részem, hogy 
polgármesterként vezethetem 
városunk, Tát működését, fej-
lesztését. Képviselőtársaimmal, 
Önökkel közösen elért eredmé-
nyeinkről folyamatosan számot 
adtunk. 

Az előttünk álló felada-
tok, tervek és célok képletei is 
ismertek. Ezután is a tervezhető 
koncepciózus fejlesztést, a raci-
onális és kiszámítható költség-
vetés fenntartását, a pályázatok 
hatékony felhasználását tartom 
szem előtt.

Ebben kérem tisztelettel 
támogatásukat a következő pol-
gármesteri szolgálatra! 

Valamint kérem Önöket, 
hogy olyan képviselőket jelöl-
jenek, akik már bizonyítottak, 
tettek Tátért, a táti közjóért, s 
nem élősködni akartak közös 
költségvetésünkön!

SZAVAZÓKÖRÖK CÍMEI

1. számú szavazókör
Általános Iskola, 2534 Tát, Fő út 82.

2. számú szavazókör
2534 Tát, Sportpálya

3. számú szavazókör
Kertvárosi Iskola 1., 2534 Tát, Szent István út 27.

4. számú szavazókör
Kertvárosi Iskola 2., 2534 Tát, Szent István út 27.

5. számú szavazókör
Kertvárosi Óvoda, 2534 Tát, Móricz Zsigmond utca 1-3.

6. számú szavazókör
Községi Óvoda, 2534 Tát, Fő út 118.

Táti Walzer
TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA

Felelős kiadó: Turi Lajos polgármester | Tel/Fax: (33) 514-510 | E-mail: polghivatal@tat.hu
A szerkesztőség elérhetősége: Tel/Fax: (33)504-710 | E-mail: tatkultur@gmail.com | Szerkesztő és tördelés: Hámos László
Nyomda: „Spori Print Vincze” Kft. Esztergom | Készült 2000 példányban

Címlapfotó: Városháza (Hámos László)

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

vezetője:
Kozlik Zsolt, Tel: 33/514-517

vezető helyettes:
Farkas Katalin, Tel.: 33/514-515

A Helyi Választási Iroda  hivatali helyiségének címe:
2534 Tát, Kossuth Lajos út 15.

Helyi Választási Iroda tagjai:
Antal Csabáné, Kiss Anikó,

Körmendi Ferenc, Vörösné Hauszknecht Ingrid

2534 Tát, Kossuth Lajos út 15.
Tel.: 33/514-510, 514-515, Fax: 33/ 514-520

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

Október 13-án városunkban német nemzetiségi önkormányza-
tot is választunk.  Azok szavazhatnak, akik kérték felvételüket 
a nemzetiségi névjegyzékbe.

A választáson az alábbi jelöltekre lehet szavazni:
AUBÉLI JÁNOS, BAGOSI NÓRA,  SCHMIDT GÉZA MIHÁLYNÉ

A nemzetiségiek a fehér mellett zöld nemzetiségi szavazólapo-
kat és zöld borítékot is kapnak. A zöld borítékba kell tenni a zöld 
szavazólapokat. A fehér borítékba a fehér szavazólapokat (helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választása) kell 
tenni. Nem szabad összekeverni. A zöld borítékot le kell zárni. 
Ha nem zárja le, érvénytelen lesz a szavazat.

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
ÉS POLGÁRMESTER VÁLASZTÁSA

Településünk lakosainak száma alapján (5.000 és 10.000 fő 
közötti) 8 fős önkormányzati képviselő-testületet választunk.
Így a 16 induló képviselőjelöltből a szavazólapon érvényesen 
maximum 8 főre lehet szavazni.
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Botlik Roland
Független képviselőjelölt

Tát-kertvárosában lakom fele-
ségemmel és 15 hónapos kisfi-
ammal. Az édesapám által 
1986-ban indított családi vállal-
kozásunkat, a Botlik-Trans Kft-t 
vezetem, amelyben a külkeres-
kedelmi végzettség megszer-
zése után kezdtem el dolgozni. 
Cégünk évek óta együttmű-
ködik az önkormányzattal a 
település fejlesztésében; részt 
veszünk és támogatjuk kulturá-
lis- és közösségi rendezvényeit, 
valamint a helyi szervezeteit. Az 
így megkezdett munkát szeret-
ném önkormányzati képviselő-
ként folytatni.

Céljaim a megkezdett felújí-
tások és fejlesztések folytatása, 
mindamellett, hogy megőriz-
ném a város szépségét és egye-
di sajátosságait. Szeretném, ha 
bővülnének a családosok szá-
mára létesített szabadidő par-
kok, a minden korosztálynak 
szóló kulturális eseményeink.

Fontosnak tartom a bizton-
ságos gyalogos közlekedés fel-
tételeinek javítását. Nagyobb 
figyelmet szeretnék fordítani 
a Kis-Duna ág beillesztésére a 
mindennapi életünkbe, hiszen 
a folyó ezen szakasza egy kis 
ékszerdoboz, amelyet jobban ki 
lehetne használni. Azon dolgoz-
nék, hogy a város napról napra 
jobb és szebb legyen, ezáltal 
mindannyian büszkék lehes-
sünk, hogy tátiak vagyunk. 

Amennyiben elképzeléseim 
megfelelnek az Ön elvárásá-
nak kérem, tiszteljen meg 
szavazatával.

Csillag Csaba
Független képviselőjelölt

Esztergomban születtem, 
1969-ben

Tanulmányaim során pincér 
és szakács szakmát szereztem. 
Érettségi után üzletvezetői 
szakképesítést, mestervizsgát 
tettem. 23 évvel ezelőtt kerül-
tem Tátra a halászcsárdába, 
melyet a mai napig vállalkozó-
ként üzemeltetek. 9 éve Táton 
élek a párommal.

A DG Tát Sportegyesület, 
melynek elnöke vagyok, céljai, 
tevékenységei között szerepel 
a táti sportélet megújítása, szí-
nesítése is.

A kerékpározás és a termé-
szetjárás mellett az egyesület-
ben működik a darts és a lab-
darúgó szakosztály is. 

A jövőben a Nagy Duna-par-
ton evezős sportoknak is helyet 
adó partszakasz kialakítása a 
tervek között szerepel, amely 
rendezett, gondozott terü-
let alkalmas lehet a lakosság 

kikapcsolódására is vízparti 
környezetben.

A teremsportok és nagyobb 
rendezvények részére szüksé-
ges egy sportcsarnok létesítése 
a városban. 

Az önkormányzattal együtt-
működve a helyszín kiválasz-
tása, a látványtervek készítése 
folyamatban van. Azt gondo-
lom, hogy az adott területe-
ken megfelelő kapcsolatokkal, 
tapasztalattal és szaktudással 
rendelkezem, hogy döntés-
hozóként a város gyarapodá-
sát és a táti polgárok érdekeit 
képviseljem.

Emmer Péter
Független képviselőjelölt

29 éves vagyok. Születésem óta 
Táton élek, és itt is szeretnék 
családot alapítani.

Tanulmányaimat a Táti III. 
Béla Általános Iskolában kezd-
tem, majd a nyergesújfalui 
Szalézi-Irinyi Középiskolában 
folytattam. Érettségi után vil-
lanyszerelői képesítést szerez-
tem, jelenleg is a szakmámban 
dolgozom.

Családi vállalkozásunkat, 
amit nagyapánknak, Emmer 
Józsefnek köszönhetünk, test-
véremmel együtt üzemeltetjük. 
Édesanyám a helyi Általános 
Iskola intézményvezető helyet-
tese, nagymamám, Emmer 
Józsefné jegyzőként vett részt 
településünk életében.

Kedvenc szabadidős tevé-
kenységem a darts, amit a Táti 
Duna-Gerecse Sportegyesület 
Darts szakosztályának hála, 
városunkban is gyakorolhatok.

Munkámból kifolyólag része-
se vagyok Tát szépülésének és 
fejlődésének.

Fontosnak érzem a lendületes 
fejlődést, hogy az itt élő embe-
rek minden téren elégedettek 
legyenek.

Megválasztásom esetén, 
közösségünket, a fiatalokat és 
a helyi iparosokat, fogom kép-
viselni. Együtt kell terveznünk, 
együtt kell lépnünk. Tegyünk 
meg mindent városunkért!

Kérem Önöket, hogy szavaza-
tukkal támogassák a képviselő 
testületbe kerülésemet.

Farkas Béla
Független képviselőjelölt

46 éves vagyok, nős, 3 gyermek 
édesapja. Születésemtől Táton 
élek. 1995-ben Településmérnök-
ként végeztem a győri Széchenyi 
István Főiskolán (diplomamun-
kám témája: Tát léte Esztergom, 
Dorog, Nyergesújfalu városhá-
romszögben), majd ebben az 
évben autószerelői mestervizsgát 
is tettem.

Jelenleg egy környezeti kár-
mentesítést végző cég projekt-
vezetőjeként dolgozom. 2002-
től a táti képviselőtestület tagja 
vagyok, azon belül a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság tag-
jaként tevékenykedtem. Az elmúlt 
ciklusban a bizottság elnöki 
feladatait láttam el. A most lezá-
ródó választási időszakban sok 
mindent sikerült megvalósítani 
a városvezetéssel, képviselőtes-
tülettel együttműködve. Célom 
az elmúlt időszak eredményeit 
elismerve és annak alapjaira 

építve a kor igényeinek megfelelő 
realista városvezetés támogatása, 
felépítése. 

A közösségünkért végzett tevé-
kenységem során az elmúlt 17 év 
alatt megszerzett képviselői és a 
munkám során megélt tapaszta-
latokat szeretném az Önök és tele-
pülésünk szolgálatába állítani, 
hogy városunk tovább növeked-
jen, szépüljön. Ezért kérem Önö-
ket, hogy a mostani helyhatósági 
választásokon is tiszteljenek meg 
bizalmukkal, hogy szavazataik 
segítségével továbbra is töretlenül 
fejlődhessen Tát városunk.
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Galba István
Független képviselőjelölt

1977 szeptember 08-án szü-
lettem Esztergomban.

Szüleimmel és testvérem-
mel Bajóton éltem. 2007-ben 
ismertem meg későbbi fele-
ségemet Papp Mónikát, azóta 
élek Táton. 3 fiúgyermekem 
van, Krisztián (11), Viktor (9) 
és Gergő (6).

Tanulmányaimról pár szó:
Általános iskolába Bajóton 

jártam. Középiskolába az esz-
tergomi Szent István Gimnázi-
umba, majd Villamosmérnöki 
diplomát szereztem a buda-
pesti Kandó Kálmán Műszaki 
Főiskolán.

2003 óta az Esztergomi Ren-
dőrkapitányság informatiku-
saként dolgozom. 

Nagycsaládos apaként aktí-
van részt veszek az iskolai és 
óvodai rendezvényeken. 

Céljaim közé tartozik ezen 
intézmények fejlesztése, 

támogatása, a fiatalság szelle-
mi és kulturális lehetőségeinek 
elősegítése. 

A Duna-Gerecse Tát Sporte-
gyesület Darts szakosztály aktív 
tagjaként fontosnak tartom 
városunk sportolási lehetősége-
inek fejlesztését, támogatását.  

Hívő katolikusként szá-
momra elengedhetetlen gyer-
mekeim vallásos nevelése, 
gondolkodása. Az egyház és 
a Karitász munkáját, ha időm 
engedi, segítem.

Kérem Önöket, hogy szava-
zataikkal támogassák a kép-
viselő testületbe kerülésemet.

Gernstner Tibor
Független képviselőjelölt

65 éves nyugdíjas vagyok.
Lakóhelyem Tát Újtelep, a 

Lehár Ferenc utca.

Nős vagyok, két nagykorú 
gyermekem jelenleg egyetem-
re jár.

Mint a nevemből is kitűnik 
német származású vagyok, de 
sajnos nem beszélem a nyelvet.

Gyerekeimnél fontosnak 
tartottam a német nyelvtanu-
lást, ők már felsőfokú nyelv-
vizsgával rendelkeznek.

Színházi, filmes és TV-s 
díszleteket gyártottam nagy 
tételben egy Kft tulajdonosa és 
vezetőjeként, de mióta nyug-
díjba vonultam csak kisebb 
volumenű munkákat vállalok. 

A Színház és Filmművésze-
ti egyetemen végeztem, mint 
színháztechnikus-szcenikus. 

Mindig bosszantott, ha 
valamelyik alkalmazottam 
azt mondta, hogy ezt és ezt 
így nem lehet megcsinálni, 
erre azt feleltem az nem érde-
kel, hogy nem lehet, csak az 
érdekel, hogy lehet. Ezért volt 
sikeres a Kft-m és azóta is ez 
motivál.

Azért szeretnék képvise-
lő lenni, mert itt helyben is 
sok probléma van, amit meg 
kellene oldani, és ebben a 
kreativitásom biztosan sokat 
segítene.

Hámos László
Független képviselőjelölt

42 éves vagyok, nős, egy 8 
éves kislány édesapja.

2001 óta szolgálom közalkal-
mazottként a táti polgárokat. 
A Polgármesteri Hivatalban 
eltöltött egy év után, Kátai 
Ferencnének köszönhetően 
művelődésszervezőként nyer-
tem felvételt a Kultúrházba. 
2009-ben vettem át az intéz-
mény irányítását, jelenleg 
harmadik pályázati ciklu-
somat töltöm. Jelen voltam 
a Teleház létrehozásánál. Az 
alapítástól tagja vagyok a Táti 
Férfikórusnak.

Középfokon vezérléstech-
nikai-számítástechnikusként 
végeztem, diplomámat műve-
lődésszer vező-kom mu n i-
kácikó szakból szereztem. A 
többfunkciós kulturális intéz-
mények vezetőinek képzésének 
köszönhetően államháztartási 
ismeretekkel rendelkezem.

Településünk – az eddigi 
vezetésnek köszönhetően – 
szépen fejlődik. Mindemellett a 
lakók felé történő kommuniká-
ció fejlesztésén, a polgárok köz-
ügyekben való részvételének 
elősegítésén, a helyben lakók 
problémáira még nyitottabban 
odafigyelő városvezetés kiala-
kításán szeretnék dolgozni. 
Hagyományaink megőrzése 
céljából a falumúzeum fejlesz-
tése is fontos feladat.

Amennyiben megtisztelnek 
bizalmukkal, támogassák a kép-
viselő-testületbe kerülésemet.

Keil István
Független képviselőjelölt

Erősen táti kötődésű, négy-
gyermekes, házas családapa 
vagyok. Táton nevelkedtem, ide 
jártam általános iskolába, majd 
az esztergomi Dobó Katalin 
Gimnáziumban érettségiztem.

Ezt követően a győri Közle-
kedési és Távközlési Műszaki 
Főiskolán közlekedési üzem-
mérnöki diplomát szereztem, 
majd elvégeztem a Rendőrtiszti 
Főiskola bűnügyi szakát.

Tanulmányaim után három 
évig tanítottam a szentendrei 
Kossuth Lajos Katonai Főis-
kolán, majd az Esztergomi 
Rendőrkapitányságon lettem 
nyomozó, alosztályvezető és 
osztályvezető. 

Munkám során megismer-
tem az itt élők problémáit, a 
közbiztonsággal kapcsola-
tos elvárásait, valamint az 
államigazgatás rendszerébe 
is betekintést szereztem. A 

rendőrségen megtanultam 
igazán csapatban dolgozni, 
felelősséggel tartozni kollégá-
im iránt, komoly, megalapozott 
döntéseket hozni.  

A 2014 – 2019. évi önkor-
mányzati ciklusban kép-
viselőként vettem részt Tát 
Város Képviselő-testületében, 
annak aktív tagja voltam és ezt 
a munkát tovább szeretném 
folytatni.

Kérem Önöket, hogy a 
választáskor bizalmukkal tisz-
teljenek meg.
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Maros Rudolf
Független képviselőjelölt

Tisztelt Tátiak! Kedves isme-
rőseim, barátaim!

Kérem, engedjék meg, 
hog y pá r mond at ba n 
bemutatkozzak.

1985-ben születtem Esz-
tergomban. 2016 óta élek 
Táton, de ezt megelőzően 
is sok időt töltöttem itt, táti 
nagymamámnál. 

Tanulmányaimat Doro-
gon kezdtem, Esztergomban 
folytattam a Szent István 
Gimnáziumban, majd a Sop-
roni Egyetemen szereztem 
környezetmérnöki diplomát 
2009-ben.

Munkámat tekintve környe-
zetvédelmi feladatokat látok el, 
és a hivatásom magánember-
ként is alapvetően határozza 
meg a mindennapjaimat.

Igyekszem nem csak beszél-
ni róla, hanem tenni is, amit 
helyesnek vélek, ezért gyakran 

másokkal összefogva ásót 
ragadok és fákat ültetek a köz-
terekre, kesztyűt húzok és sze-
metet szedek a határban és a 
patak partján vagy épp madá-
rodút készítek. 

Képviselőként is elsősorban 
azért szeretnék dolgozni, hogy 
városunk zöldebb és élhetőbb 
legyen, hogy a fejlődés környe-
zet- és természetbarát irány-
ba haladjon, és hogy ennek 
fontosságát minél többen 
megértsük.

Ehhez kérem megtisztelő 
támogatásukat.

Mingl Zoltán
Független képviselőjelölt

57 éves tősgyökeres táti pol-
gár vagyok.

Házasságban élek, 3 gyerme-
künk közül a két idősebb már 
önálló családot alapított Táton, 
a legkisebb szakgimnáziumba 
jár. Van egy unokánk is, Atika.

 
Legmagasabb iskolai vég-

zettségem katonai főisko-
la, illetve nemzetvédelmi 
egyetem.

Hivatásos katonaként 25 évig 
álltam a haza fegyveres szolgá-
latában, jelenleg egy őrző-védő 
cégnél dolgozom.

A képviselői státuszt nemes 
célok eléréséért teljesített szol-
gálatnak tekintem. Régóta 
készülök erre a feladatra folya-
matosan figyelve a táti világot, 
gyűjtve a polgárok által nyúj-
tott információkat.

Minden ügy érdekel a napi 
gondoktól a fejlesztésekig. Egy 
olyan, dinamikusan fejlődő 

város építésében vagyok érde-
kelt, ahol jó a közhangulat, 
ahol jó élni.

Több, mint 10 éve szegődtem 
a gyerekek szolgálatába, mint 
Mikulás. Most már az egész 
közösség érdekeit is szeretném 
képviselni, szolgálni.

Közvetlen, vidám természe-
tű ember vagyok, de komoly 
dolgokban nincs tréfa.

Közösség érdekeit sértő, 
egyéni haszonszerzési törek-
véseim nincsenek.

Vallom: a választott út legyen 
helyes, a cél nemes, a szándék 
tiszta!

Dr. Mosonyi Anna
FIDESZ-KDNP  Képviselőjelölt

25 éve költöztünk Tátra. 
Élénken élnek bennem a régi 
emlékek, ezért egész életemben 
vonzódtam ehhez a szép telepü-
léshez.  A gyökerek meghatároz-
zák az ember életútját, nagyma-
mám tősgyökeres táti volt. 

Mivel a közélet mindig érde-
kelt, részt vállaltam 15 éve az 
egyházközség életében, meg-
alakulásától a helyi karitász-
ban dolgozom. Ezzel segíthe-
tem a nehéz helyzetben élő 
embereket. 

Öt éve választottak önkor-
mányzati képviselőnek, azóta 
segítem a testület munkáját. 
Képviselőtársaimmal a pályá-
zatok mellett saját forrásból is 
sikeres fejlesztéseket hajtot-
tunk végre. Szabadidőmben a 
Táti Porcelánbaba Klubban és 
Festőklubban tevékenykedem.

Ha a választáson ismét bizal-
mat kapok, továbbra is segítem 

a város fejlesztését elsősorban a 
szociális, egészségügyi, kulturá-
lis területen. Folytatnánk a meg-
kezdett és tervezett beruházáso-
kat, melyek jobbá teszik a várost.

A későbbi terveket fokozottan 
támogatom:

- újtelepi körforgalom és a 
Bécsi út kivilágítása, a kerékpá-
rút folytatása

- a kertvárosi telkekből a fiatal 
családok segítése

- törekedni kell arra, hogy 
minél több fiatal család érez-
ze otthonának szépséges 
településünket. 

Németh Péter
Független képviselőjelölt

Kedves Tátiak!

Engedjék meg, hog y 
bemutatkozzam!

51 éves táti lakos vagyok. 
Elvált, három g yermek 
apja.

Jelenleg a Drexler-pék-
ségben dolgozom, mel-
lette eredeti végzettsé-
gem alapján történelmet 
tanítok Annavölgyön és 
Esztergomban.

Több cikluson keresztül 
voltam önkormányzati 
képviselő.

Ha ismét megtisztelnek 
bi za lmu k ka l, szívesen 
dolgozom tovább a Turi 
Lajos által vezetett képvi-
selő testülettel.

Polgármesterünk bizo-
nyított az elmúlt 5 évben, 
a városunk sokat fejlődött. 
Ezért kívánom támogat-
ni őt, és a munkában az 
eddigi utat folytatni.

Köszönöm mindenki-
nek, aki aláírásával elő-
segítette, hogy ismét jelölt 
lehessek.

Végül köszönöm, hogy 
időt szántak ismertetőm 
elolvasására.
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Pédl Petra
Független képviselőjelölt

"Ahol akarat van, ott út is van."

1984-től, születésem óta 
Táton lakom.

Itt jártam általános iskolába, 
majd az esztergomi Dobó Kata-
lin Gimnáziumban érettségiz-
tem. Magyar és német szakos 
tanári okleveleimet az egri főis-
kolán szereztem. 

Tizenkettedik esztendeje a 
táti iskola tanáraként dolgozom.

Negyedik éve vagyok A Táti 
Iskoláért Alapítvány Kuratóriu-
mának elnöke.

Édesanyám óvónő, a 'falusi' 
óvoda munkaközösség-vezető-
je volt húsz éven át. Édesapám, 
munkája mellett, Tát-Tokod 
települések kántora.

Gyermekkoromtól részt 
veszek településünk kulturális 
és közösségi életében. Számos 
városi ünnepség, megemléke-
zés szereplőjének, szervezőjé-
nek mondhatom magam. 

Célom, fiatalos lendülettel, 
az idősebbek tapasztalatával, 
közösen dolgozni városunkért! 

Fontosnak tartom tartalmas 
és sokszínű közösségi progra-
mok szervezését minden kor-
osztály számára, a sportolás ide-
ális feltételeinek megteremtését, 
a helyi rendezvények, művészeti 
csoportok támogatását.

Városunk zöldebbé tételét, 
turisztikai látványosságai-
nak népszerűsítését, hagyo-
mányainak megőrzését és 
továbbadását. 

Köszönöm, ha támogatnak 
szavazatukkal!

Porubszky Melinda
Független képviselőjelölt

1978. június 16-án táti gyer-
mekként születtem. Tanul-
mányaimat Tát-Kertvárosban 
kezdtem, majd végül Eszter-
gomban fejeztem be. Vállalko-
zásomat 22 éve indítottam el 
Táton, ahol azóta is fodrászként 
dolgozom.

Férjemmel és három gyer-
mekemmel itt élünk. A lányom 
Budapesten harmadéves egye-
temista az ELTE Természettu-
dományi karán, nagyobbik fiam 
most kezdte iskolás éveit Doro-
gon a Petőfi Sándor Általános 
Iskola sporttagozatán, kiseb-
bik fiam Dorogon a Kék Mackó 
Családi Napköziben kezdte el a 
nagyfiúk életét. Férjem buda-
pesti, de megismerkedésünk 
után nem volt számára kérdés, 
hogy hol éljünk.

Fontos, hogy jól érezzük 
magunkat a környezetünkben, 
ezért támogatni fogom a közös-
ségi élet fellendítését. Mivel 

tapasztalom a kis és nagyobb 
gyermekes szülők problémáit, 
szeretném, ha változást indít-
hatnánk a szülők és gyermeke-
ik életének színesebbé tételéért. 
Módot adni minél több sportle-
hetőségre, hogy minden cseme-
te megtalálja, ami neki való. 

Megválasztásom esetén 
képviselőtársaimat szeretném 
támogatni minden olyan ötlet-
ben, ami Tátért, a táti embere-
kért, és a közösség összekovácso-
lásáért születik.  Mindenekelőtt a 
képviselők összhangja kell, hogy 
meglegyen és akkor tudunk 
Tátért dolgozni.

Szivós Péter
Független képviselőjelölt

45 éves mérnök-közgazdász 
vagyok. Feleségemmel együtt 
neveljük három gyermekünket.

42 éve élek Táton. Jelenleg 
a Regionális Közlekedési Köz-
pontban dolgozom anyaggaz-
dálkodási osztályvezetőként. A 
már folyamatban lévő, közleke-
dési vállalatokat érintő integrá-
ció után az országos hatáskörű 
vállalat logisztikai irányítását 
fogom végezni. Családom-
mal két helyi vállalkozást is 
működtetek.  

Az Önök bizalmának kö- 
szönhetően immár 17 éve va- 
gyok az önkormányzat tagja. 
Az elmúlt 5 évben városunk 
alpolgármesteri tisztségét töl-
töttem be. 

Városunk az elmúlt időszak-
ban nagymértékű megújulá-
son ment keresztül. A fejlesz-
tések mértéke messze átlagon 
felüli. 

Szeretném, hogy ez a fejlődés 
töretlen maradjon, ennek szen-
telem képviselői munkámat. 

Célom a régi irányvonal tar-
tása, a közösség érdekeinek 
védelme, a céljaink meghatá-
rozása és megvalósítása során. 

Fontosnak tartom, hogy a 
fejlődés ne csak az infrastruk-
túrában, az épületeinkben 
legyen nyomon követhető, 
hanem az intézményeinkben, 
a Polgármesteri hivatalban, a 
település mindennapi műkö-
désében, programjain, rendez-
vényein is.

Tóth Tibor Balázs
Független képviselőjelölt

45 éves vagyok, nős, három 
gyermek édesapja. Születésem-
től Táton élek.

1997-ben Erdő és Vadgazdál-
kodási Mérnöki-, majd 2002-
ben Mérnök Szakközgazdász 
Diplomát szereztem.

1996-tól családi vállalkozá-
sunkat vezetem.

Tát Város példaértékű fejlő-
désben van!

Képviselőként a munkám 
során kapcsolódni szeretnék a 
múlthoz, dolgozni a jövőért és 
szolgálni a jelent.

A régi Hangya Szövetkezet 
épületét már felújítottam, ezzel 
is szebbé téve a város főútját.

Odafigyelek a falumúzeumra 
és az Eggenhoffer villa megmen-
tésével is kell foglalkoznunk.

Célkitűzésem az ipartelep 
továbbfejlesztése, az Újtelepi 

Bécsi út kivilágítása, gyalogos 
átkelő létrehozása.

A kerékpáros út megközelíté-
se Újtelep felé. Továbbá szüksé-
ges: Kis-Duna rehabilitációja, 
Római telep bővítése, közbiz-
tonság javítása.

Mindezeket a magyar, nem-
zeti és helyi érdekek figyelem-
bevételével az összes táti, hiva-
talos és civil szervezetekkel 
együtt kell megteremtenünk.

Ha egyetért céljaimmal, sza-
vazataikat Tisztelettel kérem és 
Köszönöm!



KÖNNYEN ÉRTHETŐ TÁJÉKOZTATÓ 
AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSHOZ

5 évenként önkorm ányzati vá lasztások vannak.

Ez azt je lenti, hogy a korábbi po lgárm esterek és önkorm ányzati képvise lők helyett ú jakat választunk.

A z önkorm ányzat az, ahol a te lepü lésünk (falu vagy város) ügyeiről döntenek.

M ikor lesz a választás?

2019. október 13-án vasárnap lesz a választás.

Reggel 6 órától este 7 óráig lehet szavazni.

Kire lehet szavazni?

A  választás arról szól, hogy ki legyen polgárm ester és önkorm ányzati képviselő.

Három  szavazólapot kap.

A z egyik szavazólapon a po lgárm esterjelö ltekre szavazhat.

A  m ásik szavazólapon önkorm ányzati képviselőt választhat.

A  harm adik szavazólapon a m egyei közgyűlési listák közül választhat. A  megyei közgyűlésben 
a megye dolgairól döntenek.

Aki nem zetiségi névjegyzékben szerepel, a nem zetiségi önkorm ányzati választáson is szavazhat.

Hol lehet szavazni?

Egy levelet kapunk arról, hogy hol szavazhatunk.

Ezt a levelet ÉRTESÍTŐ nek hívják.

Ezt a levelet jó l rakjuk el, vagy írjuk fel, hogy hova kell menni szavazni!

Mit kell vinni a szavazásra?

Lakcím kártyát és szem élyi igazolványt kell vinni.

A  szem élyi igazolvány helyett v ihe tünk m ást is.

A  lakcím kártya és útlevél is jó.

Lakcím kártya és jogosítvány is megfelel.

A  régi, papír alapú szem élyi igazolvány is jó.

A  régi, papír alapú szem élyi igazolvány lakcím kártya nélkül is érvényes.

Fontos, hogy az iratok érvényesek legyenek.

Ha nem érvényesek az irataink, a já rás i hivatalnál vagy a korm ányablakban kell újat csináltatni.

Hogyan történ ik a szavazás?

A  szavazás napján menjen el az ÉRTESÍTŐ  levélben m egadott szavazóhelyiség címére.

O tt fog ülni a szavazatszám láló bizottság.

Ez a bizottság szám olja össze a szavazatokat.

A  bizottság elkéri az iratait.

K ikeresik egy papíron a nevét és a lakcímét. Ezt a papírt névjegyzéknek hívják.

Majd Ön aláírja a névjegyzéket.

Ezután m egkapja a szavazólapokat és egy borítékot.

A  szavazólapokon az van rajta, hogy kire lehet szavazni.

Ellenőrizze le, hogy a szavazólapokon van-e pecsét.

Ha nincs pecsét, szólni kell a bizottságnak.

A  szavazólapokkal és a borítékkal menjen be a függöny mögé a szavazófülkébe.

A zért fontos bem enni a függöny mögé, m ert akkor m ások nem látják, hogy kire szavazunk.

Nem minden szavazófülkén van függöny. O lyankor is jogunk  van titokban szavazni.

A  je lö ltek, listák nevéhez körök tartoznak.

Kivá lasztjuk azt, akit szeretnénk m egszavazni.

A  hozzá tartozó körbe teszünk egy X-et.

A  nem zetiségiek a fehér m ellett zöld nem zetiségi szavazólapokat és zöld borítékot kapnak.

A  zöld borítékba kell tenni a zöld szavazólapokat. A  fehér borítékba a fehér szavazólapokat kell tenni. Nem szabad összekeverni. 

A  zöld borítékot le kell zárni. Ha nem zárja le, érvénytelen lesz a szavazat.

A  zöld és a fehér borítékot dobja a nagy dobozba.

A  nagy dobozt urnának hívják. Ebben a dobozban gyű jtik  a szavazatokat.

Ha bizonytalan, kérjen segítséget a bizottságtól. Ő k szívesen segítenek.

Este k inyitják az urnát, és m egszám olják m elyik je lö ltre , listára hányan szavaztak.



V Á LA SZTÁ SSA L KAPCSO LATO S KÉRELM EK

A  helyi választási irodában segítenek megírni a kérelmeket.

A  helyi választási irodák cím e és te le fonszám a az interneten megtalálható.

Ezt kell beírni: h ttp ://w ww.valasztas.hu/e lerhetoseqek 

A  kérelm ek letö lthetők az internetről.

Ezt kell beírni: h ttp ://w ww.valasztas.hu/en/kere lm ek-m aqvarorszaqi-lakcim m el-rendelkezoknek 

A  kérelm et nem muszáj szem élyesen megírni.

M egírhatja olyan em ber is, akinek m eghata lm azást adunk.

A  m eghatalm azás olyan irat, am ellyel más is intézheti az ügyeinket.

A  kérelem  szem élyesen is leadható a lakóhely szerinti helyi választási irodában.

A  helyi választási iroda a helyi önkorm ányzat épületében van. Itt in tézik a te lepülés (falu vagy város) ügyeit.

A  kérelem  postán vagy interneten is elküldhető.

A  kére lm eknek a lent m egadott időpontokig meg kell érkezniük.

Nem zetiséghez tartozom , nem zetiségi választáson is szeretnék szavazni 

Ha va lam ely ik  nem zetiséghez tartozik, kérheti nem zetiségi névjegyzékbe vételét.

Ilyenkor kérelm et kell írnia a helyi választási irodának.

A kkor fogadják el, ha a kérelem  beérkezik 2019. szeptem ber 27. szerda délután 16 ó rá ig .

Ha fe lve tték a nem zetiségi névjegyzékre, nem zetiségi je lö ltekre, listákra is szavazhat.

Ezek a nem zetiségek vannak: bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán. 

Tartózkodási helyem en szeretnék szavazni

ÉRTESÍTŐ  levelet kap arról, hogy lakcím e alapján hova m ehet szavazni.

Ha máshol szeretne szavazni, át kell je lentkeznie.

Á tje len tkezni csak tartózkodási helyére tud, ha azt 2019. jún ius 26-ig létesítette.

A  tartózkodási helyet régen ideiglenes lakcím nek hívták.

A z átje lentkezés nem változtatja meg a lakcímét.

Ha át akar je lentkezni, kérelm et kell írnia a helyi választási irodának.

A kkor fogadják el, ha a kérelem  beérkezik 2019. október 9. szerda délután 16 ó rá ig .

Nem tudok elm enni szavazni, m ozgóurnát kérek

A kkor is szavazhat, ha betegen fekszik, vagy letartóztatták.

Ekkor a bizottság m egy el Önhöz.

Ketten fognak menni. Szavazólapot és m ozgóurnát visznek.

A  m ozgóurna egy zárt doboz, am ibe be ledobjuk a szavazatunkat.

M ozgóurnás szavazáshoz kérelm et kell írni.

A kkor fogadják el, ha a kérelem  beérkezik 2019. október 11. péntek délután 16 ó rá ig .

A  kérelm et még 2019. október 13. vasárnap 12 óráig le lehet adni.

Vasárnap a szavazatszám láló b izottságnak kell odaadni a kérelmet.

A  szavazatszám láló bizottság a szavazóhelyiségben van.

M ozgáskorlátozott vagyok, akadálym entes helyen szeretnék szavazni 

A  m ozgáskorlátozott szem élyeknek joguk  van akadálym entes helyen szavazni.

Az akadálym entes szavazóhelyiségbe kerekesszékkel is be lehet jutni.

Ha akadálym entes helyszínen akar szavazni, kérelm et kell írni.

A kkor fogadják el, ha a kérelem beérkezik 2019. október 9. szerda délután 16 ó rá ig .

Látásproblém ám  van, Braille írásos szavazást kérek

Aki vak  vagy gyengénlátó, az kérheti, hogy a szavazáskor B raille -írásos sablont használhasson.

Ilyenkor a szavazólap ugyanolyan, m int am it m ások kapnak.

A  sablon segít elolvasni a szavazólapot.

Aki B raille-írásos szavazást szeretne, annak kérelm et kell írnia.

A kkor fogadják el, ha a kérelem beérkezik 2019. október 4. péntek délután 16 ó rá ig .

Nem engedem , hogy használják a szem élyes adataim at

Van lehetőség megtiltani, hogy m ások használják a szem élyes adatainkat.

Ilyenkor a pártok és a je lö ltek  nem kapják meg a nevünket és lakcím ünket.

Ehhez kérelm et kell írni a helyi választási irodának.

A  kérelm et akkor fogadják el, ha a kérelem  beérkezik 2019. október 4. péntek délután 16 ó rá ig .

Ha további kérdése van, az interneten írja be ezt: w w w .va lasztas.hu.

Kérdését felteheti a helyi önkorm ányzatnál is, ahol a település (falu vagy város) ügyeit intézik.

Választási Iroda

11


