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Német Zoltán
tel:  06 30 203 9071 

   nemetzoltan@monornet.hu

Német Zoltán vagyok, 25 éve élek Gyálon.
Édesapám hosszú éveken át a körzeti rendőri feladatokat 
látta el helyben, így már az Ő munkája során is 
megismerhettem az itt élők napi problémáit. Nős vagyok, 
3 gyerek édesapja, gyermekeim a Bartók Béla Általános 
Iskolába járnak. Szülőként évek óta saját bőrömön tapasztalom 
a környék gondjait nap mint nap. 
A Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt-nél dolgozom diszpécserként. 
Meggyőződésem, hogy a közösségi közlekedés részeként meg lehet valósítani, 
hogy Gyál és Némediszőlő között autóbusz forgalom legyen, de minimum 
elvárás, hogy legalább kerékpár út létesüljön.
Európai szintű városközpontunk van ami csodálatos épület, azonban a 
temetőnél nem lehet esős időben parkolni, mert nincs szilárd burkolatú parkoló. 
Terveim között szerepel, hogy a temető melletti utat szilárd burkolattal lássák el 
a parkoló megépítésével együtt. 
Szeretném, ha a fejlesztések a vasút ezen oldalán is legalább ugyanabban az 
arányban lennének, mint a másik oldalon! 
Nyitott vagyok minden javaslatra és együttműködésre! 
Önökért, Önökkel!

KÉREM, HOGY TÁMOGASSA ALÁÍRÁSÁVAL KÉPVISELŐ 
JELÖLTSÉGEMET, AMELYÉRT A KÖZELGŐ NAPOKBAN 

SZEMÉLYESEN FELKERESEM, DE ELÉRHETŐSÉGEIM 
BÁRMELYIKÉN SZÍVESEN FOGADOM HÍVÁSÁT IS.



VÉGH TIBOR

Végh Tibor
tel: 06 20 9420 750 

veghtibor.ogy@gmail.com

Megbízhatóság és Hozzáértés
     Vannak plakátok, ahol azt hirdetik: Csak ők…
Én azt mondom: Csak mindenki együtt…
     Van, akinek a városközpont fontos…
Nekem a város széle is…

     Van, aki csak az üvegpalotákat szereti…
S vannak, akik a játszótereket is…

     Van hely, ahol csak a dohányboltok vannak jól 
kitáblázva…

Lesz hely, ahol a pékség és a zöldséges is…
Ismerjük egymást…
Végh Tibor vagyok a gyáli demokratikus pártok közös polgármester-jelöltje.
A város képviselőjeként találkozhattak velem a városi rendezvényeken, a gyáli civil 
polgárok egyesületeiben, a kulturális fellépéseken. Ott vagyok ahol sokan vannak és 
nagy a fényesség, meg ott vagyok azoknál is, ahol kevesebb a pompa, de nagyobb a 
szükség.
Okleveles államigazgatás-szervezőként  diplomáztam. Munkám során vezettem 
tradicionális nagyvállalatokat, Pest megye Önkormányzatának alelnökeként pedig 
irányítottam, a több mint 40 milliárd Ft-os költségvetésű megye gazdálkodását.
Köszönöm hogy 2006-ban, több mint hatezren választottak meg, Gyál parlamenti 
képviselőjének. Így dolgozhattam a parlament költségvetési bizottságában, 
szelídíthettem az adótörvényeket, betartathattam az ország gazdálkodásának szabályait.
 Köszönöm, hogy 12 éve jelen lehetek a város döntéshozó testületében, és képviselhetem 
az Önök érdekeit. 
Jó társakat találtam a képviselőjelöltjeinkben. Van akinek egy uszoda építtetése, van 
akinek a gyáli “városliget” kialakítása, van akinek a buszközlekedés fejlesztése a célja.
Egyben azonban közösek vagyunk, mi, bárkivel össze tudunk fogni. Itt, ahol mindnyájan 
lakunk, kevesebbet kell beszélni, veszekedni..és sokkal, de sokkal többet dolgozni.

BÍZUNK EGYMÁSBAN.
KÉREM, JELÖLJÖN POLGÁRMESTERNEK!

POLGÁRMESTER JELÖLT

ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ


