Tisztelt kaposváriak!
Dr. Molnár Péter 39 éves jogász-közgazdász vagyok a demokratikus baloldal
közös képviselőjelöltje az Önök körzetében. Kaposváron születtem, itt, a 7.
számú választókerületben élek. Dolgoztam a közigazgatásban, illetve a Magyar Cukor Zrt-nél. Jelenleg a jogi szakvizsgámra készülök. Célom az itt élők
elvárásait a legmesszebbmenőkig figyelembe véve, érdekeiket szem előtt tartva egy barátságosabb, komfortosabb, 21. századi lakókörnyezet megvalósításáért dolgozni. Ehhez kérem az Önök támogatását.
Kiemelt célom, hogy a közgyűlés a jövőben több figyelmet fordítson a külső városrészekre, így a 7. választókerületre is. A kerületben teljes körű járdafelújításra van szükség, miután az idén nem, illetve nagyon korlátozottan részesültünk
a Bereck Sándor útfelújítási program „áldásaiból”. Ezzel együtt, ahol szükséges
el kell végezni – pl. a Veszprém utca végén, az Öregek Otthona közelében – a
lépcsők akadálymentesítését. A Fácánosban aszfaltozott utat kell építeni, hogy
az ott lakók kulturált körülmények között tudják lakásaikat megközelíteni.
Szorgalmazni fogom a kerületben új, barátságos közösségi terek létrehozását,
a meglévők karbantartását: így pl. a Sportcsarnok mögött egy európai színvonalú kutyafuttató kialakítását szeretném kezdeményezni. Hasonlóan fontos az
esővíz-elvezetők, ill. a közvilágítás folyamatos javítása, a zöldterületek gondozása, télen az utak, utcák hóeltakarítása, biztonságossá tétele. Az itt lakók
biztonsága nagyon fontos, ezért „látható rendőrséget” szeretnék a 7. választókerületben is.
Úgy gondolom, a közgyűlés tagjainak a körzetük képviselete mellett általános,
hosszú távú városfejlesztési célokat is fel kell vállalnia: számos egyéb mellett
ilyennek tekintem a vezeték nélküli internet kiépítését.
A körzetben lévő lakók akár egyéni, illetve közösségek érdekeinek képviselete
nem egyszeri próbatétel. Folyamatos jelenlétet, állandó kapcsolatot és együttműködési készséget igényel. Megválasztásom esetén közvetlen, intenzív és folyamatos kapcsolatot szeretnék tartani a választókerületemben élőkkel, mert nem az
önkormányzat képviselője szeretnék lenni, hanem az Önöké, választópolgároké,
helyi lakosoké. Ebben számíthatnak rám, ha támogatják programomat: közös jövőnkért, Kaposvárért!
Péter a szakértelem és a megbízhatóság mintaképe. Elkötelezett kaposvári, aki szívén viseli
a város sorsát. Személyében komoly és felelősségteljes képviselője lenne Kaposvárnak. Jó
szívvel ajánlom önkormányzati képviselőnek.
Szavazzanak dr. Molnár Péterre!
dr. Kolber István
volt miniszter, somogyi országgyűlési képviselő

Elérhetők vagyunk a Facebookon: https://www.facebook.com/kaposvarert
www.facebook.com/drmolnarpeterkepviselojelolt
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