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CEGLÉDBERCELI
KÜLÖNSZÁM

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13. 
napjára kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek általános választásának időpontját, amely 
napon a hatályos jogszabályok értelmében 5 évre meg-
választják Ceglédbercel község választópolgárai a tele-
pülés polgármesterét és hat önkormányzati képviselőjét. 

A Nemzeti Választási Bizottság ugyanarra a napra 
tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. 
évi általános választását is. 

A választással kapcsolatos előkészületek bemutatása 
és a szükséges ismeretek biztosítása érdekében szer-
kesztettük a Ceglédberceli Híradó választási különszá-
mát. Tájékoztatónk segítséget nyújt Önnek, hogy a vá-
lasztás legfontosabb szabályai ismeretében élhessen 
választójogával.

Jelölés és a választás rendszere
A hatályos jogszabályoknak megfelelően 2019. szep-
tember 9-én 16.00 órakor a jelöltajánlás lezárult.

A települési önkormányzati képviselők választása
A települési önkormányzati képviselőket a település 
választópolgárai egyéni listás választási rendszerben 
választják meg.

Ön legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a 
 településen megválasztható képviselők száma, de sza-
vazata akkor is érvényes, ha a lehetségesnél kevesebb 
jelöltre szavaz. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik 
a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb 
érvényes szavazatot kapták.
A lakosságszám alapján Ceglédbercel településen a 
megválasztható képviselők száma 6 fő.

Az egyéni listás szavazólap tehát csak abban az eset-
ben lesz érvényes, ha azon a választópolgár 6 vagy an-
nál kevesebb jelöltre szavaz.

Ceglédbercel településen a Helyi Választási Bizott-
ság a következő jelöltek nyilvántartásba vételét fogadta 
el (a szavazólapon az alábbi jelöltekre lehet szavazni). 

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. Törvény 160.§-a alapján 2019. 
szeptember 9-én kisorsolta a ceglédberceli egyéni listás 
települési önkormányzati jelöltek szavazólapon való 
megjelenésének sorrendjét, mely az alábbi.

Jelölt neve Jelölő szervezet

Mányoki Ádám Független jelölt

Gimesi-Deák Orsolya Független jelölt

Vank Nándorné Független jelölt

Szakács Gyula Csaba Független jelölt

Scheffer Krisztina Független jelölt

Polónyi Péter Független jelölt

Megyeri Katalin Független jelölt

Koglerné Hernádi Ágnes Független jelölt

Dr. Nagy Gáborné Független jelölt

Hornyik László Független jelölt

Povlács Márta Független jelölt

Hidasi István Független jelölt

Szabó Lászlóné Független jelölt

Kassainé Szegedi Ágnes Független jelölt

Dr. Csizmás Máté Független jelölt

Andó László Független jelölt

Bogyay Katalin Független jelölt

Gregó László Független jelölt

A polgármester választása
A Helyi Választási Bizottság egy polgármester jelöltet 
vett nyilvántartásba. 

Jelölt neve Jelölő szervezet

Török József Független jelölt

Hol szavazhat?
A szavazás helye Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az érte-
sítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat. 

Mozgóurna igényléssel kapcsolatos kérelem 
Mozgóurnát kérhet az választópolgár, aki a szavazóköri 
névjegyzékben szerepel, de nem tud elmenni a szavazó-
helyiségbe, hogy ott leadja a szavazatát. A mozgóurna 
igénylésének okát a választási eljárásról szóló törvény 
korlátozza: csak az a választópolgár kérhet mozgóur-
nát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, 
mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve 

Híradó
Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja
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fogva tartása miatt gátolt a mozgásban. Egyéb indok 
(például munkavégzési kötelezettség teljesítése) alap-
ján nincs lehetőség mozgóurna igénylésre. 
•  A választópolgár kérheti a választási irodától, hogy 

szavazata leadásához mozgóurnát biztosítson az ál-
tala megjelölt címre; 

•  a korábbi kérelmében megjelölttől eltérő címre biz-
tosítsa a mozgóurnás szavazást;

•   törölje mozgóurna iránti igényét, mert a szavazó-
helyiségben szeretné leadni szavazatát.

A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését 
követően, de legkésőbb 2019.10.11-én (pénteken) 
16-óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási iro-
dához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel 
vagy a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig kell meg-
érkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

A nyomtatvány és az online felület elérése: 
(http://www.valasztas.hu), vagy személyesen igényel-
hető és leadható a helyi választási irodában. 

Mozgóurna igényléssel kapcsolatos kérelem. 
A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 
választópolgár személyes adatait, és ha a lakcímétől 
eltérő helyre kéri a mozgóurnát, azt a helyét, ahova  
a mozgóurna kivitelét kéri. A mozgóurna igénylésben 
indoklásnak is szerepelnie kell.

A kérelem módosítása 
A mozgóurna iránti kérelem módosítható. A módosí-
tás során a mozgóurna kiszállítása a nyilvántartásban 
szereplő lakcímre vagy a kérelemben megadott új  címre 
kérhető.

Törlés
A mozgóurna iránti korábbi kérelem visszavonható. 
Visszavonása esetén a választópolgár a lakcíme szerinti 
szavazóhelyiségben szavazhat.

A kérelmet meghatalmazott útján is be lehet nyújtani. 
Ebben az esetben a meghatalmazott írja alá a kérelmet, 
melyhez csatolni kell a meghatalmazást (a meghatal-
mazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magán-
okiratba kell foglalni). 

Kérelem benyújtható
•  Személyesen (Lakóhelye vagy tartózkodási helye 

szerinti Helyi Választási Irodához. Helyben a Cegléd-
berceli Polgármesteri Hivatalban Pesti út 61. Hétfő 
8.00-18.00. óráig, kedd-péntek 8.00-16.00. óráig) 

•   Levélben (Lakóhelye szerinti Helyi Választási Irodá-
hoz. Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal 2737. 
 Ceglédbercel, Pesti út 61. A levél nem csak postai 
úton, hanem például családtaggal, ismerőssel is 
 kézbesíttethető)

•  Ügyfélkapun keresztül 
•  Választási honlapon keresztül (on-line kérelem 

 benyújtása)

Kérelem elbírálásának határideje
A 16.00 óráig beérkezett kérelmet a Helyi Választási 
Iroda a beérkezés napján bírálja el.

A Helyi Választási Iroda döntése lehet
•  Elutasításról határozatot hoz (Például: rossz helyre 

történő benyújtás)
•  Helyt adó döntésről értesítés

Kérelmező értesítése
A helyi Választási Iroda tértivevénnyel a kérelmező 
lakcímére postázza a változásról szóló döntést. Ettől 
eltérően a kérelmező kérheti email címre vagy fax 
számra is.

A kérelemmel kapcsolatban bővebb tájékoztatás 
kérhető a Helyi Választási Irodában (Ceglédberceli 
 Polgármesteri Hivatal).

Átjelentkezéssel történő szavazás
A választópolgár a választáson eldöntheti, hogy a lak-
címén vagy a bejelentett tartózkodási helyén kívánja 
gyakorolni választójogát. Aki a tartózkodási helye 
szerinti polgármesterre és egyéni képviselőjelöltre 
akar szavazni, az átjelentkezésre irányuló kérelmet 
nyújthat be. Átjelentkezéssel az a választópolgár sza-
vazhat, aki magyarországi lakcíme mellett bejelentett 
magyar országi tartózkodási hellyel is rendelkezik, fel-
téve, hogy
•   tartózkodási helyét 2019. június 26-ig létesítette és
•   tartózkodási helyének érvényessége legalább a sza-

vazás napjáig, 2019. október 13-ig tart.

A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti 
szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 
11-én tartózkodási helyét megszünteti. 

Tekintettel arra, hogy az átjelentkezés csak a tartóz-
kodási hely szerinti szavazókörbe lehetséges, a más vá-
lasztókerületben, településen lakcímmel, tartózkodási 
hellyel rendelkező és a szavazás napján kórházban tar-
tózkodók, fogvatartottak, stb. most nem tudják szava-
zati jogukat gyakorolni.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás 
kitűzését követően, de legkésőbb 2019. október 09. 
napján 16.00 óráig kell megérkeznie a választópolgár 
lakcíme szerinti helyi választási irodához. 

Az átjelentkező választópolgár levélben történő vagy 
elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás 
esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig, sze-
mélyes vagy elektronikus azonosítást követő elektroni-
kus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 
16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. 

Mit vigyen magával a szavazáskor?
Fontos! 
A szavazóhelyiségben csak az a választópolgár szavaz-
hat, aki a kinyomtatott és hitelesített szavazóköri név-
jegyzékben szerepel. A választópolgárt a szavazást 
megelőzően a szavazatszámláló bizottságnak azonosí-
tania kell. 

http://www.valasztas.hu
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A választópolgár igazolja 
•  személyazonosságát (személyazonosító igazolvány, 

ideiglenes személyi igazolvány, kártya formátumú 
vezetői engedély, útlevél), valamint 

•   lakcímét (lakcímkártya, bejelentésről szóló átvételi 
elismervény, könyvecske alakú személyazonosító 
igazolvány) vagy 

•   személyi azonosítóját (lakcímkártya hátoldala, ható-
sági bizonyítvány).

Hogyan szavazhat?
•  Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét 

óráig lehet.
•  Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló 

bizottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonos-
ságát és lakcímét. Ezután megkapja a jelenlétében 
lepecsételt szavazólapokat, melyek átvételét a név-
jegyzék aláírásával kell igazolnia.

•  A szavazás titkossága érdekében használja a szavazó-
fülkét!

•  Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve 
alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egy-
mást metsző vonallal lehet (+ vagy X). A szavazóla-
pokat a borítékba helyezve az urnába kell dobni.

•  Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még  
a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, a szavazat-
számláló bizottság a rontott szavazólapot egy al-
kalommal kicseréli.

A települési nemzetiségi önkormányzati  
képviselők választása
A települési nemzetiségi önkormányzati választásra 
csak azokon a településeken és nemzetiségekre vonat-
kozóan kerül sor, ahol a 2011. évi népszámlálás adatai 
alapján legalább 25 személy vallotta magát az adott 
nemzetiséghez tartozónak. 

A nemzetiségi önkormányzati választás további fel-
tétele, hogy legalább annyi jelölt indul, mint a meg-
választható képviselők száma (5 fő).

A fenti feltételeknek megfelelően Ceglédbercel köz-
ségben a 2011. évi népszámlálás adatai alapján több 
mint 25 személy vallotta magát német nemzetiséghez 
tartozónak, a német nemzetiségi önkormányzati 
 választásra jelölt képviselők száma meghaladja a 4-et, 
így a településen német nemzetiségi önkormányzati 
választásra kerül sor.

Ceglédbercel településen a Helyi Választási Bizott-
ság a következő jelöltek nyilvántartásba vételét fogadta 
el (a szavazólapon az alábbi jelöltekre lehet szavazni).  
A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. Törvény 160.§-a alapján 2019. szep-
tember 9-én kisorsolta a ceglédberceli nemzetiségi 
egyéni listás települési önkormányzati jelöltek sza-
vazólapon való megjelenésének sorrendjét, mely az 
 alábbi.

Jelölt neve Jelölő szervezet

Szeidl Veronika
Észak-magyarországi Német 
Önkormányzatok Szövetsége, 
Egyesület (ÉMNÖSZ)

Rajs László
Észak-magyarországi Német 
Önkormányzatok Szövetsége, 
Egyesület (ÉMNÖSZ)

Hadas Patrik
Észak-magyarországi Német 
Önkormányzatok Szövetsége, 
Egyesület (ÉMNÖSZ)

Pálné Fehér Marianna
Észak-magyarországi Német 
Önkormányzatok Szövetsége, 
Egyesület (ÉMNÖSZ)

Hanák Csaba
Észak-magyarországi Német 
Önkormányzatok Szövetsége, 
Egyesület (ÉMNÖSZ)

A nemzetiségi önkormányzati választáson való rész-
vételhez elengedhetetlen a nemzetiségi regisztráció, 
ugyanis csak az adott nemzetiség tagja indulhat jelölt-
ként, ajánlhat jelölteket, illetve szavazhat a jelöltekre.  
A nemzetiségi regisztráció a központi névjegyzéki ké-
relem útján történhet. A választópolgár csak egy nem-
zetiség tagja lehet egyidejűleg. A nemzetiségi regisztrá-
ciót bármikor be lehet nyújtani, azonban a regisztráció 
csak akkor kerül átvezetésre a szavazóköri névjegyzé-
ken, ha legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16.00 óráig 
beérkezik a kérelem a Helyi Választási Irodához. 

A regisztrált nemzetiségi választópolgároknak a re-
gisztrációt követő időpontokban – azaz a jövőbeni – 
nemzetiségi választásokra nem kell újra regisztrálniuk.

VÁLTOZÁSOK!!!
A mostani választási ciklusban a megválasztható nem-
zetiségi képviselők száma 5 fő.

Fontos változás, hogy a nemzetiségi önkormányzati 
választáson a nemzetiségi névjegyzékben szereplő vá-
lasztópolgárok a lakóhelyük szerinti szavazókörben 
szavazhatnak a nemzetiségi jelöltekre. 

A nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgá-
rok a polgármesteri és a képviselői szavazólapok mel-
lett zöld színű szavazólapokat, valamint zöld színű 
 borítékot kapnak. 

A választópolgárnak a szavazást leadását követő-
en feltétlenül szükséges a zöld szavazólapot a zöld 
 borítékba elhelyeznie, majd azt követően lezárnia. 

A zöld borítékon kívüli zöld szavazólapok, vala-
mint a lezáratlan zöld borítékok érvénytelen szava-
zatnak minősülnek.

Bejelentett tartózkodási helyre történő átjelent-
kezésre és mozgóurna igénylésére a nemzetiségi ön-
kormányzati választás során is van lehetősége a válasz-
tópolgárnak, a kérelmek benyújtásának szabályai ko-
rábban leírtakkal azonosak azzal, hogy az átjelentkezés 
a nemzetiségi választásra a helyi önkormányzati képvi-
selők és polgármesterek választására együtt történik.
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Tisztelt Választópolgár!
Amennyiben az önkormányzati választással kapcsola-
tosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon  
a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez, vagy keresse fel a 
www.valasztas.hu internetes oldalt.
Helyi Választási Iroda elérhetősége:
Ceglédberceli Helyi Választási Iroda
2737 Ceglédbercel Pesti út 61. 7. sz. iroda
Tel: +36-53-578-004

Helyi Választási Iroda tagjai:
Nagy Károlyné HVI Vezető
Balogh Norbert HVI Vezető-helyettes
Ságiné Görög Ilona HVI tag
Krecsák Attila

Ceglédbercel a monori 10. számú egyéni választókerü-
letbe tartozik.

Nagy Károlyné HVI vezető

CEGLÉDBERCELI SZAVAZÓKÖRÖK
1. SZAVAZÓKÖR 

Pesti út 160. (Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti  
Iskola épülete)
Szavazókörhöz tartozó utcák: Béke u. , Cserői út, 
Cserőmajor, Dózsa Gy.u. 37-73 Ifjúság u., Jókai u.,   
Lehel u., Major u., MÁV Épületek, Nyárfa u., Szőlő u., 
Vaspálya u., Vörösmarty u.

2. SZAVAZÓKÖR: 

Pesti út 160. (Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la épülete)
Szavazókörhöz tartozó utcák: Ady Endre u., Bartók Béla 
u., Dózsa Gy.u. 11.-35. 16.-80., Iskola u.,  
Kossuth L.u., Mély u., Nagyváradi u., Pesti út 89.-199. 
150.-188. Pozsonyi u.

3. SZAVAZÓKÖR: 

Pesti út 160. (Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la épülete)

Szavazókörhöz tartozó utcák: Bajcsy Zs.u., Bem J.u., Er-
kel F.u., Radnóti M.u., Dózsa Gy.u. 12.-12/b.  
Hunyadi u., Kassai u., Keleti u., Kinizsi u., Virág u., Vig u., 
Rákóczi u., Pesti út 124.-148.

4. SZAVAZÓKÖR: 

Pesti út 96. (Kultúrház és Könyvtár épületében)
Szavazókörhöz tartozó utcák: Árpád u., Dobó K.u., Dózsa 
Gy.u. 1.-9/b. 4.-10/a. Madách u., Pesti út 70.-122. Rózsa 
u., Somogyi B.u., Szél u., Temető u., Szövetkezet u., Tán-
csics M.u., Vasút u., Tórét u., Zrínyi u.

5. SZAVAZÓKÖR: 

Petőfi út 1. (Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti  
Iskola épülete)
Szavazókörhöz tartozó utcák: Arany J.u., Aranyhegy u., 
Deák F.u., Homokrész, József A.u., Liget u.,  
Petőfi u., Pesti út 1.-87. 2.-68. Tó u., Szép u.

Tisztelt Ceglédberceliek!
Szeretném megköszönni azt a bizalmat, amelyet 2002. óta mint választott polgármester 
kaptam Önöktől. 

Megválasztásom óta településünk fejlődése töretlen, mert igyekeztünk minden olyan 
 Európai Uniós, valamint Magyarország Kormánya által kiírt pályázaton elindulni, amely az 
önkormányzat stratégiai célkitűzéseiben szerepelt és közösségünk hosszútávú érdekeit 
 szolgálta. A fejlesztések sikeresek voltak, mely Ceglédbercel közösségének fegyelmezett 
adófizetői moráljának valamint stabil és biztonságos pénzügyi helyzetének volt köszönhető. 
Településünk hitelfelvétel nélkül saját forrásainak megfelelő felhasználásával fejlődött, és 
működtette intézményeit. A kötelező és önként vállalt feladatait maradéktalanul teljesítette. 

Az elmúlt években sikerült a lakosság széles körét érintő feladatokra megfelelő forrást biztosítani.
Gyermekek, családok , idősek, egészségügy, kultúra, közterületek, bölcsődei ellátás, óvodai nevelés, oktatás- 

területén számos olyan sikert könyvelhetünk el magunknak, mely Ceglédbercel sikeres fejlődését eredményezte, 
ezt a felfelé ívelő növekedést az elkövetkező 5 évben is folytatni szeretném.

Az október 13.-ai választáson továbbra is független polgármester jelöltként számítok segítő támogatásukra.
Hiszem, hogy Ceglédbercel Önkormányzatát közel 4500 ember alkotja. 

Továbbra is közös felelősségünk az élhető jövőnk építése.
Török József  polgármesterjelölt

TÖRÖK JÓZSEF
független polgármesterjelölt

http://www.valasztas.hu


Andó László
független képviselőjelölt

Születésem óta Ceglédberceli 
 lakos vagyok. Pedagógusként 
dolgozom. A képviselő testü-
letben két ciklus óta szolgálom 
te lepülésünk fejlődését. Polgár-
mester Úr javaslatára és belső 
 indíttatásból független jelöltként 
indulok az önkormányzati vá-
lasztáson. A megkezdett úton 

haladva a település gyarapodását előmozdító fejlesztési 
programokat, pályázatokat  kihasználva a polgármester 
céljait támogatva „csapatjátékosként” szeretnék tovább 
dolgozni. Ehhez kérem az Önök támogatását. 

Andó László képviselőjelölt

Bogyay Katalin
független képviselőjelölt

Az elmúl öt évbe a jelenlegi kép-
viselő testület tagjaként egy fejlő-
dő településért dolgozhattam. 
Számos olyan projekt és fejlesz-
tés valósult meg településünkön, 
melyek a falu jövőjét szolgálják. 
Szerencsés vagyok, mert a mun-
kám, a kultúrház vezetése, szoro-
san összekapcsolódik képviselői 

feladataimmal. Így többet tudok tenni a  helyi kultúrá-
ért, a helyi értékekért. Ha ismét elnyerem az Önök bi-
zalmát, egy még zöldebb, és a fiatalabb  generáció szá-
mára is szerethető településért fogok dolgozni!

Bogyay Katalin képviselőjelölt

Dr. Csizmás Máté
független képviselőjelölt

Tisztelt Ceglédberceliek! Célom 
munkahelyek, széleskörű sporto-
lási lehetőség és kulturált szó-
rakozóhelyek megteremtése, a 
helyi vállalkozások támogatása. 
Szorgalmaznám értékeink és 
 hagyományaink megőrzését, a 
megújuló-energia gazdálkodás 
bővítését, a minél teljesebb ön-
ellátás megvalósításáért. Állator-

vosi hivatásomból eredően az élet számos területén 
kell különböző problémák forrását megtalálnom, majd 
orvosolni azt. Kérem, szavazzanak rám, hogy hasonló-
képp tehessek községünk szolgálatában is!

Dr. Csizmás Máté képviselőjelölt

Dr Nagy Gáborné
független képviselőjelölt

15 éve dolgozom az általános is-
kola vezetőjeként, 2006-tól kép-
viselőként, ebből 10 évig alpol-
gármesterként. Megtiszteltetés, 
hogy részese lehettem annak a 
nagyívű fejlődési folyamatnak, 
melyet Török József polgármes-
ter úr és az őt támogató kép-
viselőtestületek fémjeleztek. Ha 
továbbra is bizalmat kapok, foly-

tatni szeretném ezt a munkát, hozzájárulni ahhoz, hogy 
a falu tovább gyarapodjon, olyan hely legyen, ahol 
 minden lakos komfortosan, biztonságban él, és a fiata-
lok szívesen alapítanak családot.

Dr Nagy Gáborné független képviselőjelölt

Gimesi-Deák Orsolya
független képviselőjelölt

Nógrád megyéből származom. 
Tanulmányaimat Egerben, majd 
az ELTE TÓFK-on végeztem. Bu-
dapesten óvodapedagógusként 
dolgoztam 2011-ig. Majd Ceglé-
dbercelre költöztünk, férjem itt 
nőtt fel, itt szeretnénk 3 gyerme-
künket felnevelni. Baba-mama 
klubot és egyéb programokat 
szerveztem a Kultúrház támoga-

tásával, 2015-től a Születés Hete országos rendezvény-
sorozathoz csatlakoztunk Ceglédbercellel. Jelenleg  
a helyi óvodában dolgozom óvodapedagógusként. 
 Család- és környezetbarát, élhető falut szeretnék!

Gimesi-Deák Orsolya képviselőjelölt

Gregó László
független képviselőjelölt

Mindig szívesen tevékenykedem 
településünkért. Az Önök támo-
gatásával szeretnék szervezett fa-
lusi vendéglátást, turizmust meg-
valósítani, amely Ceglédbercel 
dinamikus fejlődését segítené, a 
résztvevőknek anyagi bevételt je-
lentene. Kérem, szavazataikkal 
támogassák terveim megvalósu-
lását! 

Bizalmukat megköszönve, maradok tisztelettel: 
Gregó László képviselőjelölt

„2019. évi Önkormányzati választás 
EGYÉNI LISTÁS JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA

Ceglédbercel Község Önkormányzat Kulturális és Népjóléti bizottsága 2019. augusztus 14-i ülésén döntött  
a Polgár mester-, illetve képviselőjelöltek bemutatkozásáról a Ceglédberceli Híradóban. A 104/2019.(08.14.)  
KNB sz. határozat alapján a képviselőjelöltek bemutatkozását ABC sorrendben kell megjelentetni. A fentieknek 
megfelelően kerül sor a jelöltek bemutatkozására:”



6   CEGLÉDBERCELI HÍRADÓ

Hidasi István
független képviselőjelölt

Először 2002-ben kaptam bizal-
mat a településtől. Az azóta eltelt 
4 ciklusban a gazdasági életből 
hozott tapasztalataimat a falu ér-
dekében igyekeztem hasznosí-
tani. Mind a Pénzügyi Bizottság 
elnöke fő célom a felelős gazdál-
kodás, a biztonságos működés. 
Amennyiben bizalmat kapok 
egy újabb ciklusra, továbbra is 

legfontosabban az élhetőbb te lepülés megteremtését 
tartom az idősebb generáció számára biztonság, nyu-
galom, a fiatalabb nemzedék számára pedig perspektí-
va egy minőségi vidéki élet  irányába.

Hidasi István
képviselőjelölt

Hornyik László
független képviselőjelölt

2013 óta dolgozom az Önkor-
mányzatánál, mint Település 
Üzemeltetési vezető.

Ismerem a falu minden zegzu-
gát, az embereket és a minden-
napos problémákat.

Büszkeséggel gondolok azok-
ra a beruházásokra, amelyek le-
bonyolításában, folyamataiban 

magam is tevékenyen részt vehettem.
Szakmai tapasztalatom, együttműködési készségem, 

felelős társadalmi magatartásom teszi lehetővé, hogy a 
jövőbeni célok maximális elérése érdekében közösen 
dolgozzunk a leendő polgármesterrel és képviselőkkel.

Hornyik László
képviselőjelölt

Kassainé Szegedi Ágnes
független képviselőjelölt

Közgazdász, mérlegképes köny-
velő vagyok. Születésemtől Ceg-
lédbercelen élek, és 16 éven át a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Irodáján dolgoztam könyvelő-
ként. Jelenleg a férjemmel közös 
cégünkben tevékenykedem, ahol 
ortopédiai segédeszközök gyár-
tásával foglalkozunk. Célkitűzé-
sem, hogy közös erővel a legjob-

bat hozzuk ki Ceglédbercelből. Meglátásom szerint 
 településünk fejlődésének kulcsa a falu fejlesztése mel-
lett, a vállalkozói szektor támogatása, valamint az 
egészségügyi szolgáltatások bővítése.

Kassainé Szegedi Ágnes
képviselőjelölt

Koglerné Hernádi Ágnes
független képviselőjelölt

1970 -ben születtem és azóta is 
Ceglédbercelen élek. 30 éve dol-
gozok kulturális területen. Jelen-
leg a Fővá rosi Szabó Ervin 
Könyvtár EFOP Projektiroda 
csoport vezetőjeként dolgozom 
egy országos könyvtári fejlesztés 
irányítójaként. Kedves Cegléd-
berceliek, bizalmuknak köszön-
hetően 13 éve dolgozom képvi-

selőként. 2010 óta a Kulturális és Népjóléti Bizottság 
elnöke  vagyok. A jövőben is szeretném tapasztalatom-
mal és tudásommal segíteni a község fejlődését. Ehhez 
kérem megtisztelő támogatásukat.

Koglerné Hernádi Ágnes
képviselőjelölt

Mányoki Ádám
független képviselőjelölt

32 éves vagyok, házas, két gyer-
mek édesapja. Tanulmányaimat a 
Szegedi Tudományegyetemen 
végeztem gazdaságinformatikus 
szakon. Jelenleg egy bankban dol-
gozom, mint szoftverfejlesztő.

Már kisgyermekként is a lokál-
patriotizmust és a közösségért 
tenni akarást láttam szüleimtől. 
Ezen inspirációk eredményeként 

néhány évvel ezelőtt megszerveztük az első futófeszti-
vált és a ceglédberceli hajtást. Saját erőmből eljutottam 
egy szintre, amiről szeretnék tovább fejlődni. 

Tisztelettel:
Mányoki Ádám

képviselőjelölt

Megyeri Katalin
független képviselőjelölt

44 éves, 5 gyermekes családanya, 
feleség vagyok. Kertészmérnöki 
képzettségem mellett rendez-
vényszervező egyéni vállalkozó-
ként dolgozom.

Születésem óta Ceglédber-
celen élek, ahol a kulturális élet,  
a szülői munkaközösség, a ha-

gyományőrzés közösségi feladataiban rendszeresen 
ténykedek.

Képviselőként örömmel vennék részt a közösségépí-
tésben, a családi, művelődési, vállalkozási és a környe-
zeti kérdéseket érintő ügyekben, ahol tapasztalataim-
mal tudnám szolgálni a közjót.
Köszönöm a támogató aláírásokat!

Megyeri Katalin képviselőjelölt
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Polónyi Péter 
független képviselőjelölt

Az elmúlt években a helyi német 
önkormányzat elnökeként igye-
keztem támogatni a fiatalokat 
(óvodai eszközök beszerzése, is-
kolai interaktív tábla és tabletek, 
hangszerek vásárlása) és az idő-
sebbeket (málenkij robot kárpót-
lás ügyének segítése) is. Remé-
lem, hogy az Önök segítségével a 
Képviselőtestület tagjaként tu-

dom folytatni munkámat, és ötleteimmel, tapasztalata-
immal segíthetem a Ceglédbercel fejlődését. Köszönöm 
mindazok segítségét, akik ajánló aláírásukkal, valamint 
szavazatukkal támogatnak!

Polónyi Péter
képviselőjelölt

Povlács Márta
független képviselőjelölt

Szociálpedagógus, Ifjúságsegítő 
és Okleveles Szociális munkás 
diplomával Ceglédbercel család-
segítője vagyok. Hosszú éve óta 
községünk egységéért, a fia ta-
lokért, az élhetőbb Cegléd-
bercelért dolgozom. Célom az 
eltéphetetlen gyökereket – azaz 
a családokat – megerősíteni, 
hogy testileg-lelkileg, erkölcsileg 

egészséges, életcélját megtaláló generációt nevelhesse-
nek. A testület által eddig elért eredményekre építkez-
ve kívánok tenni, amennyiben megtisztelnek bizal-
mukkal. Együtt, sikerülhet!

Povlács Márta
képviselőjelölt

Scheffer Krisztina
független képviselőjelölt

Születésem óta kisebb – nagyobb 
megszakításokkal Ceglédberce-
len élek. Férjemmel két gyerme-
ket nevelünk.

Szegeden és Budapesten ta-
nultam, végzettségem szerint 
történész-régész és kommuni-
kációs szakember vagyok. Év-

tizedek óta a Magyar Nemzeti Múzeum Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeumában dolgozom, mint törté-
nész, kurátor, pályázati referens. 

Munkám során hosszú évek óta kultúraközvetítéssel 
és szervezéssel foglalkozom, ezért úgy hiszem, hogy tu-
dásommal szolgálni tudom Ceglédbercel javát. 

Scheffer Krisztina
képviselőjelölt

Szabó Lászlóné 
független képviselőjelölt

TETTEI ALAPJÁN MÉRETIK 
MEG AZ EMBER!
A Falum szeretete, szépítése, fej-
lődése volt eddig is a legfőbb cé-
lom, s azok elérése!

Örömmel vállaltam a Község 
életében a tennivalókat minden 
területen!

Szabó Lászlóné
képviselőjelölt

Szakács Gyula Csaba
független képviselőjelölt

2009. óta élek itt feleségemmel, 
Faller Renátával. Bercelen va-
gyok egyéni vállalkozó és pol-
gárőr. Látom a falu fejlettségét, 
de észreveszem a teendőket is. 
41 évesen van erőm, tapaszta-
latom, hogy a közösségünkért 
többet tegyek. Célom a jelenlegi 
biztonsági helyzet fenntartása; 
tiszta, igényes, zöld közterületek 

kialakítása; kulturált szórakozási lehetőség létrehozá-
sa, munkahely teremtése. Tervem az eddigi fejlődési 
útvonalon haladni, mégis friss látásmóddal. Kérem 
tiszteljenek meg bizalmukkal!

Szakács Gyula Csaba
képviselőjelölt

Vank Nándorné
független képviselőjelölt

Szeretném magam megméret-
tetni a képviselői választáson, 26 
éve itt élek. Terveim között sze-
repel egy közösségi ház létreho-
zása, mely helyet biztosít civil 
szervezeteknek programjaik 
megtartására, nyári szünetben a 
gyermekeink részére napközi 
 jellegű felügyeletére ad lehetősé-
get. Liget utcai park fejlesztése. 

Táborok szervezése, szabadidő park jobb kihasználása 
családi napok szervezésével. Tanyán élők segítése 
gondnoki szolgálat kiépítésével.
Köszönöm megtisztelő bizalmukat és támogatásukat.

Vank Nándorné 
képviselő jelölt



Hadas Patrik
(ÉMNÖSZ)

19 éves ceglédberceli lakos. Idén 
kezdtem el felsőfokú tanulmá-
nyaimat. Kisgyermekkorom óta 
tanulok németül. Rendelkezem 
középfokú nyelvvizsgával, vala-
mint életem szerves részét képe-
zi a hagyományőrzés. 11 éve ját-
szom trombitán, és aktív tagja 
vagyok a német nemzetiségi cso-
portoknak.  Egyik fő célom, a he-

lyi fiatalság bevonása a nemzetiségi életbe, hogy olyan 
közösséget tudjunk kialakítani, mint az általunk ismert 
sváb falvakban.  Unsere Hoffnung ist die Jugend.

Hadas Patrik
képviselőjelölt

Hanák Csaba 
(ÉMNÖSZ)

Tisztelt Ceglédberceliek! 1977-
ben születtem Cegléden. Közle-
kedésgép-szerelő a szakmám, 
2001-ben érettségiztem Ceglé-
den, majd Budapesten tanultam 
tovább. A MÁV-nál helyezked-
tem el, ahol azóta is dolgozom, 
vezető beosztásban. Célom a 

helybéli kisebbségi kultúra és hagyományok támogatá-
sa, ápolása, a német nyelvű oktatás erősítése a helybéli 
nevelési és oktatási intézményekben. Magam 10 éves 
korom óta ápolom a sváb zenei hagyományokat. To-
vábbra is szeretném, ha Őseink öröksége megmaradna. 
Köszönöm támogatásukat! 

Hanák Csaba
képviselőjelölt

Pálné Fehér Marianna
(ÉMNÖSZ)

Tisztelt Ceglédberceliek!, 41 
éves  ceglédberceli lakos vagyok, 
végzettségem szerint élelmiszer-
ipari technikus. Férjemmel, Pál 
Istvánnal 3 gyermeket nevelünk, 
Viktóriát, Nikolettát, és Brigit-
tát. Gyermekeimmel aktív részt-
vevői vagyunk a német nemzeti-
ségi eseményeknek, rendezvé-
nyeknek. Német  nemzetiségi 

képviselőként szeretném segíteni a helyi hagyományőr-
ző szervezetek munkáját. Köszönöm bizalmukat és 
megtisztelő figyelmüket! 

Pálné Fehér Marianna
képviselőjelölt

Rajs László
(ÉMNÖSZ)

Születésem óta Ceglédbercelen 
élek, foglalkozásomat tekintve 
mérlegképes könyvelő vagyok. 
Fontosnak tartom a német nem-
zetiségi oktatást, hogy ezáltal a 
német hagyományokat települé-
sünkön belül megőrizzük. Né-
met nemzetiségi képviselőként 
célom az oktatás-nevelés segíté-
se és a helyi hagyományőrző civil 

szervezetek összetartása. Előre is köszönöm megtiszte-
lő bizalmukat! 

Rajs László
képviselőjelölt

Szeidl Veronika
(ÉMNÖSZ)

35 éves, házas, három gyermek 
édesanyja vagyok. Közgazdász, 
óvodapedagógus, tanító diplo-
mákat szereztem. Országos ta-
nulmányi versenyen óvónőként 
első, tanítóként második helyet 
értem el. Német, angol, francia 
nyelvvizsgával rendelkezem. 
Gyerekkorom óta részt vettem a 
helyi német nemzetiségi ének-

zene-tánc csoportok munkájában. 25 éve klarinéto-
zom. Aktív tagja vagyok a Freude Kapelle Fúvószene-
karnak, a Helyi Értéktár Bizottságnak, vezetem a Ba-
ba-Mama Klubot. Die Musik ist, die uns verbindet.

Szeidl Veronika
képviselőjelölt

NEMZETISÉGI EGYÉNI LISTÁS JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA


