
Czeglédy Ákos

Tisztelt Paloznakiak!

Immár 16 éve az Önök megtisztelô bizalmából pol-
gármesterként dolgozhatok Paloznakért. Ezt a mun-
kát szeretném folytatni a következô ötéves ciklus-
ban is a képviselô-testülettel és a falu lakóival
közösen. 

Az elmúlt évtizedben a szûkülô állami, központi 
normatívákból fejleszteni egy falut nagyon nehéz
volt, de nekünk sikerült a többletforrások megszer-
zése, pályázatok készítése, a község menedzselése,
ezt a polgármester és a körjegyzôség meg tudta olda-
ni. Az önkormányzati rendszer átalakulása, a hiva-
tal kirendeltségének mûködtetése, továbbra is indo-
kolja, hogy fôállású polgármesterként töltsem be a
tisztséget. 

Az önkormányzati rendszer átalakításának követ-
kezményei komoly feladat elé állították az önkor-
mányzatot. A szûkülô keretek között kell megtalálni
a fejlesztési, érdekérvényesítési lehetôségeket, kiak-
názva a pályázati és egyéb forrásokat. Fontos szem-
pont kell legyen a mûködés jó színvonalú fenntartá-
sa, a Csopakkal közös önkormányzati hivatal
paloznaki kirendeltségének mûködtetése, a minôség
fejlesztése. 

Szép gondozott környezettel, jó infrastruktúrával,
színvonalas programokkal tehetjük magunknak élhe-
tôvé, az idelátogatók számára vonzóvá Paloznakot.
Azon leszek, hogy a civil szervezetekkel karöltve
színvonalas és sokrétû programok, emberléptékû fej-
lôdés valósuljon meg.

Az elmúlt években folyamatosan nô Paloznak lé-
lekszáma s ma már meghaladja az 500 fôt, ami azt
jelzi, hogy a község vonzereje egyre nagyobb. A gya-
rapodás mellett, meg kell ôrizni a családiasságot, a
csendes nyugodt élhetô lakóhelyet, a tiszta, ápolt és
virágos környezet, amelyért érdemes itt élni.

Az elmúlt évek eredményei a közös tenni akarás, a
közös munka gyümölcsei. Azok, akik látogatóként
fordulnak meg nálunk, rácsodálkoznak és elismerés-
sel szólnak Paloznakról. Ez is megerôsíthet bennün-
ket abban, hogy jó irányba fejlôdünk. Arra kérem
Önöket, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan támogassa-
nak engem és a képviselô-testületet abban, hogy
Paloznak továbbra is egy kedves, barátságos, élhetô
falu legyen, ahol helybéli, nyaraló és látogató egy-
aránt jól érzi magát!

Czeglédy Ákos polgármesterjelölt
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Képviselôjelöltek

Árvay Attila

Tisztelt Paloznaki Választópolgárok!

1967-ben születtem, a Budapesti Mûszaki Egyetemen villa-
mosmérnökként végeztem 1990-ben. 25 éve informatikus-
ként dolgozom. Jelenleg a saját informatikai tanácsadó cége-
met vezetem.

2001-ben vásároltam telket a Mandula utcában, 2005-re
épült fel a házam, ahol társammal, Eszterrel és kislányom-
mal élek.

Világlátott ember vagyok, ezért bátran állíthatom, hogy
ilyen élhetõ környezetben még nem éltem. A szép balatoni
táj, a pezsgõ közösségi élet varázslatossá teszi kis falunkat.
Nemcsak az országban, hanem a világban is kevés ilyen hely
van! Büszke vagyok rá, hogy paloznaki lakos lehetek.

A helyi közösségnek aktív tagja vagyok, kötelességemnek
tartom, hogy részt vegyek a környezetem jobbításában.
Ezért gondoltam úgy, hogy a képviselõ-testület tagja lennék

Szeretném következetesen képviselni a helyi összetartást,
az egyetemes nemzeti összetartozást, az ezeréves magyar ha-
gyományt. Szeretnék részt venni a falu jövõjének alakításá-
ban, hogy jobban kiaknázhassuk a lehetõségeinket. Szeret-
ném, hogy a falu valóban különlegessé váljon! Terveim
vannak a turizmus és kereskedelem erõsítésére, a helyi bor
marketingjére, a vendéglátás javítására.

A falu számára elérhetõ pénzügyi forrásokból, pályázati
pénzekbõl megtérülõ beruházásokat kellene teremteni: sze-
retném, ha létrejönne egy önkormányzati tulajdonban lévõ
kereskedõház, bolt, ahol a falu által megtermelt javakat kí-
nálhatnánk. Szeretnék közösségi tulajdonban lévõ élelmi-
szeripari gépeket venni, például gyümölcsaszalót, gyümölcs-
prést, hogy nagy hozzáadott értékkel tudjuk eladni az
amúgy veszendõbe menõ termést.   

Kérem, hogy elképzeléseim valóra váltásához támogassa-
nak szavazataikkal!

Tisztelettel: Árvay Attila képviselõjelölt

Kovács Emese Amália

Amikor elôször jártunk Paloznakon lassan egy évtizede,
egy gyönyörû falut láttunk, parkkal, virágokkal, játszó-
térrel, régi parasztházakkal, rendbentartott portákkal,
járdával és mandulafákkal. Aztán ahogy megépült a há-
zunk és lassan bekapcsolódtunk a falu életébe, Paloznak
egyre inkább az itt lakó és nyaraló embereket kezdte je-
lenteni számunkra. Megismerkedtünk a szomszédokkal,
a gyerekeknek barátai lettek a faluban, barátokra és is-
merôsökre leltünk faluban. Sohasem éreztük, hogy kí-
vülállónak tekintenek bennünket, mindig mindenki
kedvesen igyekezett segíteni nekünk. 

Megszerettük a falut, igazi otthonra találtunk és a két
lurkónk mellé megérkezett harmadik gyermekünk, az elsô
igazi paloznaki ôslakos a családban, akinek egy szépséges
babarózsa-fát ültethettünk a falu jóvoltából. Számos olyan

esemény és kezdeményezés él a faluban, amelyek nagyon
szimpatikusak, és valóban a helyiek érdekeit szolgálják.
Paloznakon a lakók beszélgetnek, érdekli ôket egymás vé-
leménye. Szerencsére a falu méretei lehetôvé teszik, hogy
egy döntéshozatal során ne csak a többség érdekei, hanem
a személyes felvetések, kérések is érvényesülhessenek. 

Számomra ezt jelenti a falusi lét, ezért szeretnék
képviselôként dolgozni a faluért. Abban szeretnék se-
gíteni, hogy Paloznak megmaradjon olyannak, ami-
lyennek szeretjük, de közben fejlôdni is tudjon. Sokat
adott nekünk a falu, és kötelességemnek érzem, hogy
lehetôségeim szerint ezt viszonozzam. Úgy érzem, a
képviselô-testület munkáját friss szemlélettel tudom
majd támogatni.

És végül néhány adat rólam: 36 éves vagyok, és mielôtt
Paloznakra költöztünk, éltem Veszprémben, Nemesvá-
moson, Budapesten. Az ELTE-n végeztem kutató ve-
gyészként, majd az Egis gyógyszergyárban dolgoztam. A
Zrínyi utcában lakunk. Férjem tréner-tanácsadó, aki sa-
ját vállalkozásában dolgozik. Legidôsebb fiam, András
10, nagylányom, Magdolna 8 és a legkisebb Elza másfél
éves.

Kovács Emese Amália, független képviselôjelölt

Németh Imréné

Kedves Választópolgárok, Barátaim!

Immár 40 éve veszek részt Paloznak közösségi életében.
Mint képviselô pedig kis kihagyással 16 éve.

Balatonfüredrôl kerültem házasság révén Paloznakra.
Férjem asztalos. ô a rendszerváltozás elôtt és a rendszer-
változás után is a falu vezetôségének kérésére bármilyen
asztalos munkát elvégzett, társadalmi munkaként aján-
lotta fel. 3 Felnôtt fiam van és 3 gyönyörû unokám.

Az elmúlt években sok beruházás megvalósult azokból
a célokból, amit Én 4 évvel ezelôtt felvázoltam. Persze eb-
ben sok embernek a munkája van benn. 

Utak épültek. A napenergiás közvilágítás bôvült. Vízel-
vezetô árkokat rendbe tettük. Hulladék gyûjtés terén be-
vezettük a szelektív gyûjtést, sôt lehetôség nyílt kerti
komposztáló láda igénylésére térítés nélkül. Sokat javult
a Falugondnoki szolgálat. Együtt mûködtünk a Balaton-
füredi Kistérségi Társulás és Turisztikai Egyesülettel,
Városok-Falvak Szövetségével. Részt veszünk a Falumeg-
újítási Mozgalomban. 

2013 januárjától közös jegyzônk van Csopakkal. A
Csopaki Önkormányzattal sikerült békés kompromisszu-
mot kialakítani.

A következô 5 évre is vannak elképzeléseim, célkitûzé-
seim.

3 éve nyugdíjba vonultam, több lett a szabadidôm, úgy
érzem, tele vagyok pozitív energiával, ezért szeretnék
PALOZNAKÉRT dolgozni még a következô ciklusban is.

Mindig egy kapocs voltam a fiatalok és a szépkorúak
között. Elsôsorban itt szeretnék továbbra is eredménye-
sen tevékenykedni az Önök megerôsített bizalmával.

A falu mûködôképességének fenntartásával, vagyoná-
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nak gyarapításával, beruházások, fejlesztések megterem-
tésével a lehetôségekhez képest.

Fontos lenne a Fiatalok bevonása a közösségek építésébe.
A település jövôjérôl hasonlóan gondolkodó emberek

összefogása, bevonása a közösségi életbe.
A Nyugdíjas Klub felélénkítése, bôvítése.
Az EGÉSZSÉG minden embernek a legdrágább. En-

nek megôrzéséhez nagyon fontos a mozgás. Sport-
pályánk, Játszóterünk van. Valamelyikhez csatlakoztat-
hatnánk egy ún. KONDIPARKOT.

Valamit kezdeni kellene a Millenneumi Park szebbé té-
telével. Ötleteket várunk!

Továbbra is támogatom az ún. CSÓTI-HÁZ megvásár-
lását.

Álom az álomban INGYENES STRAND belépô.
Fogjunk össze és egymás segítésével sokat tehetünk még

a mi kis Gyöngyszemünkért.
Ehhez kéri az Önök bizalmát és támogatását!
Szeretettel és Szolgálattal!

Németh Imréné Piroska képviselôjelölt

Ôry Zoltán

Tisztelt Paloznaki Választópolgárok!

Ôry Zoltán 30 éves, születésem óta paloznaki lakos va-
gyok, vendéglátói végzettséggel rendelkezem, jelenleg
Veszprémben, testvéremmel közös autójavító kft-ben dol-
gozom. Családi állapotom nôtlen, a családalapítás idô-
pontja még várat magára.

Mint Paloznak község szülöttje, születésem óta tapasz-
taltam és figyelemmel kísértem szülôfalum fejlôdését.
Kezdetben a Paloznaki Polgárôr Egyesület elnökségi tag-
jaként, négy éve pedig az Önök bizalmából önkormányza-
ti képviselôként segítem a testület munkáját és veszek
részt a közösség építésében. A következô ciklusban ezt a
munkát kívánom folytatni, mint választott képviselô.
Fontosnak tartom a fiatalok bevonását a falu életébe, va-
lamint a még szükséges infrastruktúra, elsôsorban az
utak és a közvilágítás fejlesztését.

Szeretném, ha községünk továbbra is megôrizné ha-
gyományait, megválasztásom esetén tevékenységemmel
településünk fejlesztését kívánom támogatni.

Kérem szavazatukkal támogassanak a választáson!

Tisztelettel: Ôry Zoltán képviselôjelölt

Szente Zsolt

Az elmúlt nyolc évben képviselôként segítettem az önkor-
mányzat munkáját, illetve igyekeztem szolgálni a falu la-
kosságát. Az elôzô ciklusban tiszteletdíjamról lemond-
tam, képviselôtársaimmal együtt. A következô öt évben is
térítés nélkül vállalnám ezt a munkát amennyiben bizal-
mukkal megtisztelnek.

Az elôzô négy év legnagyobb eredményének azt tartom,
hogy az önkormányzat gazdálkodását rendben tudjuk át-

adni a következô testületnek. Csopakkal közös hivatalt
mûködtetünk, mely a kezdeti nehézségek után zökkenô-
mentesen mûködik. Mindenki tartott attól, hogy ez az új
felállás hátrányosan érinti majd a lakosságot, de köszön-
hetôen a hivatal vezetôjének, és dolgozóinak ez semmiféle
hátránnyal nem járt. A testületi ülések rendben zajlottak,
ha voltak is viták, mindig békében váltunk el.  Egyetlen
ülésrôl sem hiányoztam. A következô öt évben is hasonló-
an szeretném végezni ezt a munkát. Remélem önállósá-
gunkat meg tudjuk tartani, és hiszem, hogy a lakosság ál-
tal választott vezetôség képes lesz jól dönteni. 

A döntésekbe több helyi lakost is be kell vonni. Ehhez
természetesen szükséges némi érdeklôdés is, ami sajnos
az elmúlt négy évben nem volt kellô mértékû.

Célom, hogy a lakosság segítségével továbbra is meg-
ôrizzük környezetünk tisztaságát és csökkentsük a par-
lagfûvel szennyezett területek nagyságát. Örülök, hogy
most több jelölt is indul a választásokon, és remélem, ez
annak a jele, hogy nagyobb érdeklôdés fogja kísérni a kö-
vetkezô öt év munkáját.

"Aki máma egész ember akar lenni, ne higgye, hogy ha
puszta kötelességét teljesítette ezzel el is végezte a maga
dolgát. Ma minden embernek kötelessége, hogy adjon
még egy kis pluszt a közügynek is." /Báró Miske Kálmán
1931/

Ehhez kívánok sok sikert a következô testületnek, illet-
ve polgármesternek!

Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal!

Szente Zsolt képviselôjelölt

Verrasztó Ferenc

1997-ben költöztünk Paloznakra a családommal. Közép
és felsôfokú iskoláimat Veszprémben végeztem, így majd-
nem hogy törvényszerûen feleségem is veszprémi. Jelen-
leg egy nemzetközi nagykereskedelmi cégnek vagyok al-
kalmazottja. 

Gyermekeink egyetemre járnak, lassan kirepülnek a
családi fészekbôl. Feleségem Veszprémben dolgozik egy
középiskolában.

2006-ban döntöttem úgy, hogy indulok az önkormány-
zati választásokon, és megpróbálok a közügyekkel hivata-
losan is foglalkozni. Az Önök szavazataival ez sikerült, és
nyolc éve vagyok a Paloznaki Képviselô Testület tagja.
2012-ben polgármester úr, felkért, hogy segítsem munká-
ját alpolgármesterként, amit nagy megtiszteltetésnek tar-
tok azóta is.

Munkám során gyakran találkozhattak velem a közös-
ségi rendezvényeken, civil szervezetek programjain. A to-
vábbiakban is a párbeszédet szeretném képviselni, mert
csak közösen tudunk eredményeket elérni, új célokat
megvalósítani.

Várom Önöket 2014. október 8-án, a faluház nagyter-
mében tartandó választási fórumon.

Verrasztó Ferenc, képviselôjelölt



VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek 
általános választása és a nemzetiségi önkormányzati 

képviselôk általános választása
2014. október 12.

Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati
képviselôk és polgármesterek általános választását 2014.
október 12-re tûzte ki.

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiség önkormány-
zati képviselôk általános választását 2014. október 12-re tûz-
te ki. Paloznak község esetében települési nemzetiségi önkor-
mányzati választást nem tûzött ki az NVB, a területi és
országos nemzetiségi választásra azonban itt is sor kerülhet.
Szavazóköri névjegyzék:
Azt a választópolgárt, aki legkésôbb 2014. augusztus 15-én a
szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási
Iroda értesítô megküldésével tájékoztatja 2014. augusztus
25-ig. A helyi választási iroda készíti el és adja át az értesítôt
annak a választópolgárnak, aki 2014. augusztus 15-ét köve-
tôen kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. A nemze-
tiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell
felvenni, aki legkésôbb 2014. szeptember 26-án 16 óráig be-
nyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópol-
gárként a központi névjegyzékben.

Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodá-
si helyet létesített és tartózkodási helyének érvényessége
legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tar-
tózkodási helyén szavazhat. Az átjelentkezésre irányuló
kérelemnek legkésôbb 2014. október 10-én 16 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkezô
választópolgár 2014. október 10-én 16 óráig visszavon-
hatja átjelentkezési kérelmét.

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben
szereplô, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossá-
ga, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthat
be. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
a) legkésôbb 2014. október 10-én 16 óráig kell megérkez-
nie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazó-
köri névjegyzékében szerepel, vagy
b) 2014. október 12-én, legkésôbb 15 óráig kell megérkez-
nie a helyi választási bizottsághoz.

Az átjelentkezéssel és a mozgóurna igényléssel kapcso-
latos kérelmek a nemzetiségi választópolgárok esetében
mindkét választásra automatikusan vonatkoznak, ezért
nem kell választásonként külön-külön kérelmet benyúj-
taniuk.
Választási kampány:
A választási kampányidôszak 2014. augusztus 23-tól
2014. október 12-én 19 óráig tart.

Jelöltállítás:
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a függet-
len jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a
jelölô szervezet a helyi választási irodától igényelheti a
választás kitûzését követôen. A helyi választási iroda az
igénylését követôen haladéktalanul, de legkorábban
2014. augusztus 25-én adja át az igényelt mennyiségû
ajánlóívet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de
egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további
ajánlásai érvénytelenek.

Egyéni listás képviselôjelölt az, akit az adott választó-
kerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek
ajánlott.

Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgára-
inak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott. A jelöltséghez
szükséges ajánlások pontos számát a helyi választási iro-
da vezetôje a központi névjegyzék 2014. augusztus 15-i
adatai alapján 2014. augusztus 18-án állapítja meg.
Jelölt bejelentése:
Az egyéni listás képviselôjelöltet és a polgármester-
jelöltet legkésôbb 2014. szeptember 8-án 16 óráig be kell
jelenteni, a jelölteket a helyi választási bizottság veszi
nyilvántartásba.
Szavazás:
A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazó-
körben szavazhat. 

A szavazás 6 órától 19 óráig tart.
A választópolgárt a szavazást megelôzôen a helyi vá-

lasztási bizottságnak azonosítania kell. A választópolgár
igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy sze-
mélyi azonosítóját. A helyi választási bizottság visszauta-
sítja azt a választópolgárt, aki nem tudja személyazonos-
ságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni.

Paloznakon a választópolgár legfeljebb négy egyéni lis-
tás képviselôjelöltre, legfeljebb egy polgármesterjelöltre
szavazhat.

Az a jelölt lesz polgármester, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.

Azok az egyéni listás képviselôjelöltek lesznek képvise-
lôk, akik a megválasztható képviselôk száma szerint a leg-
több érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlôség
esetén sorsolással kell megállapítani, hogy ki jut mandá-
tumhoz.

További részletes információk a www.valasztas.hu ol-
dalon találhatók. Szavazóköri, illetve központi névjegy-
zéket érintô kérelem ezen az oldalon on-line is benyújt-
ható, vagy a formanyomtatvány pdf formában letölthetô.

Csopak, 2014. augusztus 13.
Dr. Szántód Anita jegyzô

Helyi Választási Iroda Vezetôje
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