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JEGYZŐKÖNYV 

2014. szeptember 10. taggyűlésről 

 
 

 

 

1., A.E: beszámoló a jelenlegi helyzetünkről (választás). III.ker-ben csak látszat 

összefogás van-kordinált indulás.Bizonyos körzetekben nem indítunk egymás ellen. 

EP eredményt vették alapul. 

Önkormányzat: mszp, dk, e14 polg.m. jelöltet nem indít egymás ellen- Béres András a 

jelölt. 

Falus F. már jelölt, a dk gyűjtötte a legtöbb aláírást neki. 

Az aláírásgyűjtés itt is, de egész Bp.-en nagyon nehezen ment. Apátia, félelem, 

megfélemlítés miatt. Egy hete még csak a fele volt meg az aláírásoknak. Valószínű, 

hogy kerületünkben voltak felbérelt emberek, amik hamis adatokat adtak. Tegnap este 

a hvb-ben még nem volt határozat, de délután már kiszivárgott az 

„eredmény.”Fellebbezést beadták minden lehetséges helyre. Nagyon választási csalás-

gyanús az elutasítás. Be kell bizonyítani.A III. ker. Bp. szempontjából is fontos. 

AE. felajánlotta lemondását, amit a tagság nem fogadott el, bizalmáról biztosította. 

G.J.: fejetlenség van a választási bizottságban. 

AE: az önkormányzat korrekt, a hiba a hvb-ben lehet. 

Tudvalevő évtizedes probléma békáson a 1038-39 ir.számok használata. 

Aktivistánk elmondása szerint találkozott egy testvérpárral, akik azonos lakásban 

laknak. A lakcímkártyájukon egyiknek 1038, a másiknak 1039 van. Anyja neve 

egyiknél Kőmíves, a másiknak Kőműves. 

AE: politikai jellegű döntéseket fog Béres András (vendégünk volt) várni.Amíg nincs 

jogi döntés, pol-t nem hozunk. 

K.I.: Mi a viszonyunk Touaregben?  Facebookon, ogymben?  

 

2., Vendégek: Béres András e14-pm polgmester-jelölt és Zábó Attila mszp 

B. A. bemutatkozása: 45 éves közgazdász. Saját vállalkozásban dolgozik. Korábban 

az lmp-ben volt.Változást akartak, de rájöttek, Schiffernek nem megy-kilépés. Esélyt 

lát arra, hogy nem legyen fideszes többség és hogy leváltsuk Bús Balázst. 

Probléma volt, hogy szinte az utolsó pillanatban módosították a körzethatárokat.Ha 

nem lesz a dk-nak kompenzációs listája, szavazatvesztéssel jár. 

A 15-ös körzet nyerőnek volt a dk-nak számon tartva, de a jelenlegi helyzet 

megváltozott-meg kell állapodni egy liberálissal. 

Csak egymást segítve lehet nyerni.Gárgyári ltp. ügyében többször nyilatkozik BA. a 

médiában. 
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Bp-i helyzet: mi lesz Tarlóssal? Bokrossal mi a baj?- Tarlós esélyei jók.Bokros 

L.kiváló szakember, de a megszorításai miatt nem szívlelik őt. 

 

3. Pénzügyek, új tagok felvétele. 

Kampányfinanszírozásra ügyelni kell. 

www.dkobuda.hu – üvegzseb 

 

4- Operatív mts beszámolója: vk elnökség mandátuma lejár, a választás után új 

elnökséget kell keresni. 

 

Budapest, 2014. szept.11.    
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