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Takarékoskodás mellett is fejlesztenek
 A XVII. kerületi önkormányzat képviselõ-testülete elfogadta a 2008. évi költségvetését. A 15 milliárd forint meglehetõsen
kevés a folyamatos állami elvonások miatt, de a kerület fejlesztése tovább folyik. Riz Levente polgármester ismertette
a Helyi Témával a részleteket.
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- A kerület összköltségvetése 15 milliárd forint 2008-ban. Ebben a felhalmozási oldalon 1,2 milliárdos hiány van. Ennek
oka, hogy kedvezõtlen gazdasági környezetben kellett megegyeznünk a költségvetésrõl. 2007-rõl 2008-ra mintegy 600 millió
forintot vettek el tõlünk állami normatívák csökkentésével, ezért mindenhol megtakarításra kell törekednünk, hogy ne
legyen mûködési hiányunk és ne kelljen hitelt felvennünk, hiszen az a lejtõn való elindulást jelentené. A polgármesteri
hivatalban is takarékoskodunk &ndash; szögezte le Riz Levente, és kifejtette: a fejlesztési célokat azonban nem adja fel
az önkormányzat.

- Határozott szándékunk, hogy amikor az állam kevés forrást biztosít számunkra, kedvezõtlen a gazdasági helyzet,
és még a forrásmegosztás is sújtja a kerületet, akkor is ragaszkodunk a fejlesztésekhez &ndash; jelentette ki a
polgármester. - Vannak önerõs és vannak pályázati úton megszerezhetõ fejlesztések, és nagy hangsúlyt helyezünk
mindkettõre. Harmadrészt magánberuházókat is próbálunk találni. Magántõke jelenik meg például az élményfürdõ
építésében, de az ipari park fejlesztésével kapcsolatban is tárgyalunk. Célunk, hogy olyan vagyonnal gyarapodjon a
kerület, amelybõl bevétel származik az önkormányzatnak telekadón, építményadón, iparûzési adón keresztül.

Két hangsúlyos elem van a költségvetésben: a közlekedésfejlesztés és a köztisztaság javítása.
- A közlekedésfejlesztéshez tartoznak az útfelújítások és az útépítések. Kétmilliárd forintot fordítunk ezekre 2008-
ban. Számos utcát leaszfaltozunk és rossz minõségi aszfaltos utakat felújítunk. Ötvenmillió forintért járdaépítést is
végzünk. További 80 millió forintot költünk 30 km/h sebességkorlátozású zónák kialakítására &ndash; ez fekvõrendõrök
létesítését jelenti. Az önkormányzat P+R parkolók létrehozására is pályázott. Rákosligeten saját erõbõl alakítjuk ki, a
többi vasúti megállóhelynél, így Rákoshegyen, Rákoskerten, Rákoscsaba-Újtelepen és Rákoshegyen pedig pályázati
pénzbõl. Ezenfelül idén buszkorridorok építését is megkezdjük uniós és fõvárosi forrásokból &ndash; részletezte Riz
Levente.

A második hangsúlyos elem a köztisztaság és a közrend javítása. A parkgondnoki és mezõõri szolgálat felállítása és
a helyi közterület-felügyelet tartozik ide.

- Több pénzt fordítunk takarításra és fásításra a lakótelepeken is. Hatvanmillió forintot tettünk a lakótelepi térfigyelõ rendszer
kialakítására. Jó példát láttunk a Havanna-lakótelepen, ahol az elmúlt négy-öt évben, amióta felszerelték a térfigyelõ
kamerákat, a bûnözés 90 százalékkal csökkent. Idén 30 millió forintot fordítunk a rendõrség, további 6 milliót a
polgárõrség támogatására &ndash; hangsúlyozta a kerület biztonságának fontosságát a polgármester. -
Fordítunk intézményi karbantartásokra is. Akadálymentesítésre is pályázunk. Bízunk benne, hogy az év közben
további EU-s pályázatokat nyerünk, így az is célunk, hogy biztosítsuk hozzájuk az önrészt &ndash; mondta Riz Levente.
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