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Kandidát na starostu Ladislav Lörinc: Chceme posunúť sídlisko KVP konečne vpred
Ladislav Lörinc dnes oznámil svoju kandidatúru na post starostu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.
Dvojnásobný poslanec mestskej časti a košický aktivista proti spoplatnenému parkovaniu v réžii firmy
EEI predstavil svoju víziu a základné piliere programu. Do volieb ide ako nezávislý kandidát s
vyzbieranými podpismi. V súčasnosti však podľa jeho slov prebiehajú aj rokovania o podpore
pravicových strán.
Ladislav Lörinc v stredu 27. júna oficiálne potvrdil, že v tohtoročných komunálnych voľbách sa bude
uchádzať o post starostu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.
„Osem rokov som aktívnym poslancom tejto mestskej časti. Na sídlisku KVP som sa narodil a žijem tu celý
život. Cítím sa byť pripravený prevziať na seba zodpovednosť a začať pozitívnu premenu našej mestskej
časti. Spoločne s mojim tímom ideme tvoriť, budovať, obnovovať a spájať. Verím, že máme dostatok
skúseností a dobrý plán, ako spoločne s občanmi posunieme naše sídlisko vpred,“ povedal Ladislav Lörinc
pri predstavení svojich priorít.

Základom je jasná vízia
Hlavnou prioritou je pre neho jasná a zrozumiteľná vízia budúceho smerovania mestskej časti, ktorá
bude široko akceptovaná občanmi. „Zvykli sme hovoriť, že žijeme na najkrajšom sídlisku v rámci Košíc.
Roky stagnácie a nekompetentného riadenia zastavili jeho rozvoj. Bez spájania, spolupráce a jasnej vízie
sa neposunieme vpred.“
Medzi základné piliere svojho programu zaradil 5 priorít:







doprava
detské ihriská
zeleň
participácia občanov na veciach verejných
fungovanie samosprávy

„Toto sú najzákladnejšie témy, ktorým sa chcem venovať. Rekonštruovať detské ihriská a športoviská v
rámci sídliska pre podporu mladých rodín a detí, obnoviť zeleň a jej ďalšiu výsadbu tak, aby bolo KVP
opäť najzelenším sídliskom v Košiciach. Chcem vrátiť dôveru občanov v Miestny úrad a v osobu starostu,
ako aj vytvoriť priestor na realizáciu ich nápadov. Som pripravený riešiť problematiku parkovania a
dynamickej dopravy tak na sídlisku ako i v meste Košice,“ dodal Lörinc.

V prípade zvolenia chce svoj čas investovať aj do iných oblastí, ako napríklad do tvorby strategických
dokumentov a plánov pre dlhodobo udržateľný rozvoj sídliska. Sídlisko musí podľa Lörinca tvoriť
koncepcie a stratégie, zlepšiť svoju komunikáciu, začať diskusiu na tému verejný priestor a jeho kvalita,
začať zmierňovať dopady klimatických zmien, hľadať alternatívne formy financovania svojich
investičných aktivít cez projekty a granty.
„Ponúkam modernú, inovatívnu, otvorenú a transparentnú samosprávu, ktorá slúži svojim občanom a vo
verejnom záujme vytvára podmienky pre aktívnu účasť tých, ktorí chcú zlepšovať svoje okolie,“ uzatvoril
Ladislav Lörinc.
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