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Országgyûlési képviselõ
Alexa György – MSZP – minden hónap utolsó csütörtöke
17-19 óra között a Kaszáló u. 45. alatt. 

Polgármester
Riz Levente – Fidesz – április 27. Kihelyezett fogadóóra
március 30-án 14-17 óráig a Rákoskerti Mûvelõdési
Házban. Bejelentkezés: 253-3306, 253-3398.

Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: április 6. Elõzetes bejelent-
kezés: 257-5054. 

Alpolgármesterek
Fohsz Tivadar – Fidesz – április 20. Bejelentkezni
az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás
– Fidesz – április 6. Bejelentkezni az ügyfélszolgála-
ti irodában lehet.

Tanácsnokok
Dunai Mónika – Fidesz, oktatási, kulturális és civil
kapcsolatok – minden hónap 2. csütörtökén
18–19 óra között a Rákoscsabai Közösségi Ház-
ban. * Lázár Attila – Fidesz közbiztonsági és
sporttanácsnok – a hónap 1. hétfõje 18 óra Fidesz-
iroda, Péceli út 106. * Fejér Gyula – Fidesz, mû-
szaki tanácsnok – bejelentkezni a 253-33-16-os
telefonszámon lehet.
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KILI TAMÁS

E lmondta, hogy az
ajánlások és a vá-

lasztási kampány idõ-
szaka a szabályoknak
megfelelõen zajlottak
le a 17-es számú egyéni
választókörzetben. A
körzetben élõk közel 38
százaléka élt választó-
jogával, a legtöbb sza-
vazatot Rózsahegyi Pé-
ter, a Fidesz-KDNP je-
löltje kapta. A törvé-
nyes határidõn belül a
választási eredmény
ellen fellebbezés nem
érkezett. Rózsahegyi
Péter egyéni képviselõ-
vé történt megválasz-
tása nyomán a jelölõ-
szervezetek javaslatai
nyomán Petrõczy Dáni-
el (Fidesz) jutott listás
mandátumhoz a képvi-
selõ-testületben. Ezt
követõen került sor a
megbízólevelek átadá-
sára, amelyeket Mar-
tonosiné Orosz Márta
adott át Rózsahegyi Pé-
ternek és Petrõczy Dá-
nielnek, majd Riz Le-
vente polgármester ol-
vasta fel az eskü szöve-
gét a két képviselõnek,
akik esküjük után alá-
írásukkal hitelesítették

az okmányokat.
Az elsõ napirendi

pontban a Budapesti
Filharmóniai Társaság-
gal megkötendõ köz-
szolgáltatási szerzõdés
vitatták meg a képvise-
lõk. A társaság Bokor
Jutta operaénekes, a
Rákoshegyi Bartók Ze-
neház Alapítvány ku-
ratóriumi elnöke köz-
benjárásával fordult
Rákosmente Önkor-
mányzatához, mert
csak az önkormányzat
közremûködése révén
tudnak támogatásért

pályázni a Magyar Ál-
lamkincstár Regionális
Igazgatósága felé. Bali
István, a Budapesti Fil-
harmónia Társaság vá-
lasztmányi elnöke rö-
viden összefoglalta a
társaság történetét,
amelyet 1853-ban Erkel
Ferenc alapított, és lett
Magyarország elsõ hi-

vatásos zenekara. A
közszolgáltatási szer-
zõdés megkötését a
képviselõ-testület egy-
hangúan elfogadta.

Ezt követte az önkor-
mányzat költségvetési
rendeletének megtár-
gyalása. Riz Levente
polgármester minde-
nekelõtt arról a hely-
zetrõl szólt, amelyben
a költségvetés-tervezet
megszületett. Bizony-
talan állami költségve-
tés, forintválság, politi-
kai, gazdasági és szoci-
ális válság jellemzi az
országot. Mivel a helyi
bevételek, normatív tá-
mogatások 87 százalé-
ka az állam felõl érke-
zik, kiszolgáltatottak
vagyunk az állam vál-
ságának. Ebben a bi-
zonytalan szituációban

kell helyt állni, a biz-
tonságot garantálni, a
mûködést stabilizálni,
illetve a lehetõségek
függvényében fejlesz-
teni. Az állami elvoná-
soknak, a rossz forrás-
megosztásnak köszön-
hetõen 1 milliárd forin-
tos mûködési hiánnyal
indultak neki a 2009-es
költségvetés tervezésé-
nek – tette hozzá Riz
Levente. Ezt a hiányt
sikerült lefaragni nul-
lára. Szigorú takaré-
kossági intézkedéseket
vezettek be minden ön-
kormányzati intéz-
ményben. Csökkentet-
ték a bérelõirányzato-
kat annak figyelembe
vételével, hogy állás-
hely ne szûnjön meg.
Jelentõsen visszafogták
a Polgármesteri Hiva-
tal kiadásait is, annak
ellenére, hogy új fel-
adatként 2009-tõl a he-
lyi Közterület Felügye-
letet is finanszírozzák.
A mûködési kiadáso-
kat és bevételeket sike-
rült egyensúlyba hoz-
ni, így nem kényszerül-
tek iskola- és óvodabe-
zárásra, nem volt elbo-
csátás. Tartalékot is ké-
peztek a költségvetés-
ben, összesen 670 mil-
lió forint értékben, mi-
vel nem tudni milyen
válsághelyzetre szá-
míthatunk a következõ
hónapokban. A költ-
ségvetési koncepció-
ban vállalt célokat tel-

Elfogadták a kerület költségvetését
Esküt tettek az új képviselõk

Riz Levente polgármester két napirendi pont
megtárgyalására hívta össze a képviselõ-testü-
letet március 12-én. Az ülés elején Martonosiné
Orosz Márta, a helyi választási bizottság elnö-
ke a 2009. március 1-jén megtartott rákosligeti
idõközi önkormányzati képviselõválasztás
eredményérõl tájékoztatta a testületet.

Rózsahegyi Péter

Martonosiné Orosz Márta adta át a megbízólevelet Petrõczy Dánielnek
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A képviselõ-testület tagjai
Barna Andor – SZDSZ 5. evk., ISB-elnök – minden hó
1. szerdáján 17-18-ig a Kaszáló utcai Csicsergõ óvo-
dában.
Dr. Benkõ Péter – MSZDP – megbeszélés szerint a
Polgármesteri Hivatalban (06-20-9509-381).
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 9. evk., EB-elnök – a hónap
utolsó csütörtökén  17–18 óra, Rákoshegyi Közössé-
gi Ház.

Csorba Béla – KDNP–MIÉP, VFB-elnök – elõzetes
telefonos egyeztetés után (253-3328) a KDNP
Péceli út 220. szám alatti székházában.
Derczbach Istvánné – MSZP – minden hónap 1.
keddjén 17-18-ig az Újlak utcai iskolában.
Dunai Mónika – Fidesz, 14. evk. – minden hónap 2.
csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi
Házban.

Dr. Fachet Gergõ – Itthon Rákosmentén Egyesület –
egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (képviselõ-testüle-
ti iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – minden hónap utolsó
csütörtökén 17–18 óra között a Rákoshegyi Közösségi
Házban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP–MIÉP, 12. evk., SZLB-
elnök – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között
a Rákoscsabai Közösségi Házban.
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jesítették. 2002 óta ez a
helyi költségvetés tar-
talmazza a legalacso-
nyabb hiányt. Ezzel
együtt nehéz évünk
lesz 2009-ben - hangsú-
lyozta a polgármester.
A politika küzdõsport-
tá vált, küzdeni fognak
a nehéz körülmények
ellen, és nem tárják
szét a kezüket, hogy te-
hetetlenek a válsággal
szemben, hanem meg-
próbálják felvenni a
kesztyût.

Kiss Lajos (MSZP)
frakcióvezetõ hozzá-
szólásában visszautalt
Riz Levente 2006-ban
tett vállalására, amely-
ben ígéretet tett arra,
hogy 2009-re befejezik
a kerület teljes körû
csatornázását. Kiss La-
jos elfogadhatatlannak
tartja, hogy 2009-ben is
ugyanúgy áll a csator-
názás ügye, mint 2006-
ban. Kitért az intéz-
ménykarbantartásra
szánt költségvetési té-
telre is, szerinte a beál-
lított 200 millió forintos
keretösszeg erre nem
elegendõ, és ugyanez
vonatkozik a panelfel-
újításra szánt összegre
is. Riz Levente válaszá-
ban kiemelte, 2007. ja-
nuár 1-tõl a fõváros sa-
ját hatáskörbe vonta a
csatornázást, a kerüle-
tek attól kezdve nem
építenek csatornát. A
fõváros ezirányú uniós
pályázatának elbírálá-
sa folyamatban van, az
ügyosztály mai tájé-
koztatása szerint 2009
õszén elkezdõdhet a
csatornázás a kerület-
ben, és reményeik sze-

rint jövõ év végéig be is
fejezõdik. 

Kovács István (Itthon
Rákosmentén Egyesü-
let) azt javasolta, hogy
a költségvetést új ala-
pokra kellene helyezni,
elhagyva a bázisszem-
léletet. Hiányolta, hogy
a költségvetési tervezet
elkészítése elõtt nem
volt egyeztetés a frak-
cióvezetõkkel, hogy ja-
vaslataikat esetleg be-
építhessék. A szociális
érzékenység például
teljesen láthatatlan eb-
ben a költségvetésben,
és növelni kellene a
nyári napközis tábo-
rokra szánt összeget is,
4 millió forint erre a
célra nevetségesen ke-
vés – tette hozzá. Vála-
szában Riz Levente
hangsúlyozta, hogy a
táborokban fizetendõ
költségtérítés 2007 óta
változatlan, nem kí-
vánják megemelni.
Szociális kiadásokra
többet terveztek, mint
a korábbi években. A
költségvetési koncepci-
óról részletesen tár-
gyalt a frakcióvezetõk-
kel, akiktõl akkor azt
kérte, hogy nyújtsák be

írásos javaslataikat a
költségvetés tervezésé-
hez. Ilyet senkitõl sem
kaptak. Jelezte, hogy a
kész költségvetéshez
sem érkezett egyetlen
ellenzéki módosító in-
dítvány sem

Koszorúsné Tóth Kata-
lin (független) felhívta a
képviselõk figyelmét ar-
ra, hogy egyéni költség-
keretükbõl rengeteg
olyan dolgot meg tud-
nak valósítani, amire a
központi költségvetés
esetleg nem tért ki, vagy
az általuk elvártnál ki-
sebb összeget szán a
megvalósításra. A maga
részérõl felháborítónak
tartja, hogy amikor saját
keretébõl biztosít bizo-
nyos összegeket a fel-
merült igények megol-
dására, más képviselõ a
költségvetéstõl várja el
egy hasonló feladat
pénzügyi finanszírozá-
sát. Utalt ezzel Morausz-
ky András korábbi fel-
szólalására, aki a játszó-
terek karbantartására
magasabb összeget sze-
retne látni a költségve-
tésben. 

Hatvani Zoltán (Fi-
desz) Kiss Lajos felszó-

lalására reagált, idézte a
korábban alpolgármes-
terként dolgozó szocia-
lista politikus 2006-os
nyilatkozatát, amely
szerint – két-három ut-
ca kivételével – a kerü-
let csatornázása 100
százalékos. Valójában
ez az állítás nem állta
meg a helyét, ugyanis
Rákoskerten tizenhá-
rom utcában ma sincs
csatorna, ami mintegy
400 családot érint. 

Kovács István má-
sodszor is kért ötperces
hozzászólási lehetõsé-
get. Többek között fel-
vetette, hogy a rákos-
ligeti idõközi választás-
ra költségvetési tétel-
ként 6,5 millió forint
dologi kiadás szerepel
a tervezetben, és nem
tudja mi került ennyi-
be. Felszólalására Riz
Levente reagált: a 6,5
millió forintot az állam
fizeti, amit szerepeltet-
ni kell a kerület költ-
ségvetésében, a polgár-
mesteri hivatal a
rákosligeti idõközi vá-
lasztásra pontosan 733
ezer forintot költött el.
Dunai Mónika (Fidesz)
frakcióvezetõ azt,

hangsúlyozta, hogy a
költségvetés egyedülál-
ló abban a tekintetben,
hogy a frakciók részé-
rõl egyetlen egy módo-
sító indítványt sem
nyújtottak be hozzá,
ami véleménye szerint
arra utal, hogy az ellen-
zék is átérzi a helyzet
nehézségeit, és talán el-
ismerik a hivatal szak-
embereinek cseppet
sem könnyû munkáját,
akik az elmúlt évek leg-
alacsonyabb deficitjé-
vel kalkuláltak a 2009-
es költségvetés megal-
kotásakor.

Hrutka Zsolt (MSZP) a
polgármester, illetve
Dunai Mónika meg-
jegyzésére reagált,
amely szerint az ellen-
zék nem nyújtott be
módosító indítványt a
költségvetés megtár-
gyalására. Szerinte az
ellenzék módosító in-
dítványait a jelenlegi
jobboldali vezetés rend-
re lesöpri az asztalról,
ezért nem érti, miért hi-
ányolják. Riz Levente
nem osztja a képviselõ
úr véleményét, mert az
elmúlt két esztendõben
több olyan szocialista
javaslat is akadt, ame-
lyet elfogadtak, és sike-
resen meg is valósultak,
vagy éppen megvaló-
sulás elõtt állnak. Ilyen
például a Tápió téri ját-
szótér, a Diadal utcai
Általános Iskola felújí-
tása, és az 513. utcai
parkoló megépítése. 

A képviselõ-testület vé-
gül 17 igen, 7 nem és egy
tartózkodással elfogadta
Rákosmente 2009. évi
költségvetését.

Hrutka Zsolt Bali István Hatvani Zoltán
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A képviselõ-testület tagjai

Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csü-
törtökén 17-18 óráig a Rezgõ utcai óvoda, a hónap
2. péntekén 17-18-ig a Rákoskerti Mûvelõdési Ház-
ban.
Hatvani Zoltán – Fidesz, 11. evk., VGB-elnök – a
hónap 1. keddjén 8.00-9.00-ig a Rákoskerti Mû-
velõdési Házban, a hónap 2. péntekén 17-18-ig a

Rákoskerti Mûvelõdési Házban, telefonon történõ
bejelentkezés alapján a bejelentõ lakásán (moz-
gásában korlátozottak esetén) tel.: 06-30-944-
0203.
Dr. Hoffmann Attila – MSZP, PB-elnök – a hónap
4. csütörtökén 17-19 óráig a Kaszáló u. 45. sz.
alatt.
Horváth Tamás – Fidesz, 15. evk. – minden hónap
elsõ keddjén 18 órakor a Diadal úti iskolában.

Dr. Hrutka Zsolt – MSZP, JKB-elnök – hónap 1.
hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45. sz. alatt.
Kiss Lajos – MSZP, 6. evk., KÖB-elnök – minden hó
4. hétfõjén 17-19-ig az MSZP-irodában, a Kaszáló u.
45. sz. alatt.
Koszorúsné Tóth Katalin – független, 1. evk. – hó-
nap 1. hétfõjén 17-18-ig a Hófehérke óvodában.
Kovács István – Itthon Rákosmentén Egyesület –
elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300.
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D eák István rákos-
hegyi lakos, aki az

önkormányzat támo-
gatásával indított pert
a repülõtér ellen, meg-
nyerte azt az adatszol-
gáltatási pert, amely
következményeként a
bíróság döntése értel-
mében a repülõtér kö-
teles kiadni a Rákos-
hegy felett repülõ gé-
pek repülési adatait. Ez
segíti a további perek
eredményes képvisele-
tét. A polgármester a
keresztúri buszkorri-
dor ügyérõl is szólt, el-
mondta, hogy a támo-
gatói szerzõdésrõl a
Fõvárosi Közgyûlés
március 26-án szavaz.
A projekt költségvetése
összesen 1,229 millió
forint, ebbõl 867 milliót
biztosít az unió, 200
millió a fõvárosi költ-
ségvetés megszavazá-
sától függ. Örömhír,
hogy az önkormányzat
900 millió forintnyi
uniós támogatást nyert
a kerület központjának
felújítására. Az önkor-
mányzat feladata most,
hogy az összesen 1,6

milliárd forint értékû
fejlesztés utolsó elõké-
születeit elvégezze, így
ki kell dolgozni a pro-
jekt gazdaságfejlesztési
stratégiáját, városfej-
lesztõ társaságot kell
létrehozni, meg kell al-
kotni a részletes költ-
ségvetési tervet, vala-
mint meg kell szerezni
a jogerõs építési enge-
délyeket .

A napirend elõtti
hozzászólások során
Csorba Béla (KDNP) a
rákosligeti idõközi
képvise lõvá lasz tás
eredménye kapcsán az
egyik kerületi újságban
megjelentekrõl ejtett
szót, amely kommunis-

taellenességgel magya-
rázta a Fideszt támoga-
tó ligeti voksokat.
Hangsúlyozta, hogy
Rákosligeten megfon-
tolt, tudatos szavazók
élnek, akik nem vevõk
a populizmusra, dema-
gógiára, nem valami
ellen, hanem valami
mellett szavaznak. 

Hatvani Zoltán (Fi-
desz) rákoskerti képvi-
selõ felszólalásában
felhívta a figyelmet ar-
ra, hogy veszélybe ke-
rülhet a szennyvízszál-
lítás Rákoskerten.
Emelkedõ árakról, a
szolgáltatás színvona-
lának várható romlásá-
ról érkeztek hírek. A
kerületrészben 432 csa-
lád nem rendelkezik
teljes közmûvel, ezért
segítséget kért a pol-
gármestertõl, hogy ki-
nél, hogyan tudnak
szennyvízszál l í tást
rendelni a polgárok.
Riz Levente válaszában
elmondta, hogy a Fõ-
városi Közgyûlés ta-
valy decemberi dönté-
se miatt monopolhely-
zetben van a közszol-
gáltató, szennyvízszip-
pantást csak egy cég

végezhet a fõvárosban.
Ráadásul a közgyûlés
baloldali többsége
megemelte a díjazást,
1578 Ft/köbméter+áfa,
ami január 1-tõl érvé-
nyes. 

Kiss Lajos (MSZP) az
idõközi választásokról
szólt, gratulált Rózsahe-
gyi Péternek. Bírálta a
Hírhozót, mert a Szõlõ-
heggyel kapcsolatos
korábbi felszólalását
kihagyták. Kovács Ist-
ván (Itthon Rákosmen-
tén Egyesület) azt rek-
lamálta, hogy három
hónapja nem kapja
meg az általa kért, tes-
tületi ülésekrõl szóló
szó szerinti jegyzõ-
könyveket, és azzal a
kéréssel fordult a pol-
gármester felé, hogy
ezeket mielõbb meg-
kaphassa. Riz Levente

A kastély újra napirenden
Módosították az állattartási rendeletet

Több mint harminc napirendi pontot tárgyalt
meg a képviselõ-testület március 19-én. Az ülés
kezdetén Riz Levente polgármester röviden tájé-
koztatta a testületet az elmúlt idõszak legfonto-
sabb eseményeirõl. Megköszönte a rákosligeti
választások lebonyolításban résztvevõk munká-
ját, valamint jó hírrõl számolt be a Ferihegyi rep-
téri zaj és városközpont-pályázat ügyében.

Bényi Zsolt Fenke Ferenc

Több mint harminc napirendi pontot tárgyalt meg a testület

MofS
Highlight
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Lázár Attila – Fidesz – hónap 1. hétfõje 17–18 óra,
Fidesz-iroda, Péceli út 106.
Dr. Morauszky András – MSZP, 2. evk. – a hónap 1. kedd-
jén 17-18 óráig az MSZP-irodában, a Kaszáló u. 45. alatt.
Nagy Anikó – Fidesz, 7. evk. – Minden hónap negyedik
hétfõjén 17-18 óráig a Családi és Társadalmi Rendez-
vények Házában, Csabai út 20. Lehetséges más idõ-
pontokban is elõzetes bejelentkezés alapján. Tel: 06-
20-225-5396.

Oláh László – SZDSZ, – egyeztetés után, tel: 06-
20-392-2293, helyszín: Polgármesteri Hivatal.
Papp Péter Pálné – MSZDP, EUB-elnök – a hónap
3. szerdáján 18-19-ig a Rákoscsabai Közösségi
Házban.
Dr. Piláth Károly – Fidesz, 16. evk., OKB-elnök – a
hónap elsõ keddjén 18 órakor a Diadal úti Általános
Iskolában.
Rózsahegyi Péter – Fidesz, KVB-elnök – minden hó-

nap 2. hétfõjén 17-18 óráig a Polgármesteri Hivatal
305-ös szobájában környezetvédelmi fogadóórát tart.
Ruthner György – MSZP, 4. evk., KVB-elnök – a hó-
nap 1. hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45-ben.
Soltiné Kis Katalin – SZDSZ, 3. evk. – a hónap utolsó
péntekjén 16-18 óráig az SZDSZ-irodában, Újlak u. 11-15.
Virág Mihály – Fidesz, 13. evk. – minden hónap 2.
csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi
Házban.
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válaszában jelezte, a
mintegy 600 oldalnyi
anyagot néhány napon
belül a képviselõ ren-
delkezésére bocsátják.
Hoffmann Attila
(MSZP) azért kért szót,
hogy bejelentse: nem-
zeti ünnepünk alkal-
mából kerületünk dísz-
polgára, Galgóczy Ár-
pád a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend Lo-
vagkereszt (polgári ta-
gozat) kitüntetést ka-
pott. 

A napirendi pontok
megtárgyalásakor a
képviselõ-testület elfo-
gadta a kerületi rend-
õrség, tûzõrség és a
polgári védelem beszá-
molóját, a frakcióveze-
tõk megköszönték a
testületek munkáját. 

Az állattartási rende-
let módosításának
megvitatása során
Bényi Zsolt (Fidesz)
nyújtott be módosító

indítványt. Nem értett
egyet az egyesületi ta-
gok, illetve a magán-
emberek által tartható
kisállatok számarányá-
nak eltérõ voltával. Ál-
talános, elvi javaslatá-
ban úgy fogalmazott,
hogy a kisállattenyész-
tõk a hobbi célból tar-
tott állatszám maxi-
mum kétszeresét tart-
hassák engedély nél-
kül, mert a legfonto-
sabb a lakosság védel-
me. Kiss Lajos korrekt-
nek tartja az eredeti
elõterjesztést és nem
értett egyet a további
szigorításokkal. A kis-
állattartók védelmében
hangsúlyozta, hogy ke-
vés a haszonállat, és
ezek a környezetre
semmilyen negatív ha-
tással nincsenek. Derz-
bach Istvánné (MSZP)
elsõsorban a szociáli-
san rászorulók érdeké-
ben szólalt fel, ugyanis

tudott dolog, hogy a
kertes házakban élõk
jövedelmük kiegészíté-
se céljából tartanak kis-
állatokat. Véleménye
szerint ez a rendelet
nagyon szigorúan sza-
bályozza a baromfi és
víziszárnyasok számát,
amikor öt állat tartását
teszi lehetõvé külön
engedély nélkül. Hat-
vani Zoltán szintén a
keretes családi házas
övezet problémáiról
beszélt, csak épp más
megközelítéssel. Kép-
viselõként sokan kere-
sik meg azzal, hogy za-
varja õket a kacsák gá-
gogása és a kakasok
hajnali kukorékolása.
Az a véleménye, hogy
kicsik és keskenyek a
telkek ahhoz, hogy 30-
40 szárnyast tartsanak
rajtuk, ezért jónak tart-
ja az elõterjesztést. Ko-
vács István arra hívta
fel a figyelmet, hogy a

kerületben nagyon el-
szaporodtak a macs-
kák, erre kér valami-
lyen megoldást, mert
hiába az állattartási
rendelet, ha azt nem
tartják be. Hasonló vé-
leményt fogalmazott
meg Soltiné Kis Katalin
(SZDSZ), aki elmond-
ta, hogy évekkel ezelõtt
megalkották az állat-
tartási rendeletet, de
arról nem hallani, ki el-
lenõrizte annak a be-
tartását. A testület vé-
gül Bényi Zsolt módo-
sító indítványának fi-
gyelembe vételével fo-
gadta el az állattartási
rendelet módosítását.
A rendelet értelmében
Rákosmente belterüle-
tén önálló kertes csalá-
di házas és ikerházas
ingatlanon engedély
nélkül 15 baromfi és
azok szaporulata tart-
ható, a szaporulat 3 hó-
napos koráig, ugyanitt

10 házinyúl és 20 ga-
lamb, valamint azok
szaporulata, a szaporu-
lat 3 hónapos koráig
tartható engedély nél-
kül. A családi házas
övezetben ingatlanon-
ként 2 kutya és 2 macs-
ka tartható, illetve azok
3 hónaposnál nem idõ-
sebb szaporulata. A
hatlakásosnál nagyobb
társasházi ingatlanon
lakásonként 1 kutya,
valamint annak egy-
szeri szaporulata tart-
ható, a szaporulat 3 hó-
napos koráig.

Kétórás szócsata ala-
kult ki a Podmaniczky-
Vigyázó-kastély jogvi-
tájában elõterjesztett
anyag megvitatása so-
rán. Riz Levente el-
mondta: a közigazgatá-
si per lezárulta után a
kastély és a hozzátarto-
zó épületegyüttes tár-
gyában a 2002. április
3-án létrejött adásvételi

A Podmaniczky–Vigyázó-kastélyról is tárgyalt a testület
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szerzõdésbõl fakadó
önkormányzati jogok
és követelések érvény-
re juttatása érdekében
a képviselõ-testületnek
mielõbb gondoskodnia
kell a választottbírósá-
gi eljárás megindításá-
ról. Az eljárás során
fény derülhet arra,
hogy a szerzõdés be-
tartása megvalósult-e,
vagy sem, a bíróság
kompetenciájába tarto-
zik majd, hogy ezt el-
döntse. Az ülésen meg-
jelent Adonyi József, az
Adonyi Kft. ügyveze-
tõje, mint az adásvételi
szerzõdés kedvezmé-
nyezettje, valamint a
Gellér és Kiss ügyvédi
iroda és az Anterra Zrt.
képviselõje. A vitában
Adonyi József azt
hangsúlyozta, hogy a
kastély visszavásárlása
szerinte jogtalanul tör-
tént. Riz Levente sze-
rint errõl majd a bíró-
ság fog dönteni. Ado-
nyi József véleménye
az, hogy a visszavásár-
lási jog 2007. április 2-
án lejárt, ami ráadásul
egy olyan feltételhez is
volt kötve, hogy elõ-
ször egy mûszaki szak-
értõnek kellett volna
felmérni az állapotot.
Õ maga nem hajlandó
megmondani, mennyit
költött eddig az épület
felújítására, nem akarja
kiteregetni a lapjait. Ta-
kács Viktor, az Anterra
Zrt. Képviselõje reagált
a megjegyzésre, el-
mondta, hogy az ön-
kormányzat megbízá-
sából jelentkeztek az
Adonyi Kft.-nél hely-
színi bejárásra. Ezt
Adonyi József akkor
megtagadta, nem en-
gedte be õket az ingat-
lan területére. Lázár At-
tila (Fidesz) azzal a kér-
déssel fordult Kiss La-
jos volt alpolgármester
felé, hogy az ingatlan
eladása elõtt készült-e
értékbecslés, amelyre
Kiss Lajos úgy vála-
szolt, hogy nem tudja.
Fenke Ferenc elmondta,
hogy örül az elõterjesz-

tésnek, mert amióta
önkormányzati képvi-
selõ, ez számára na-
gyon fontos ügy. Egy
néhány évvel ezelõtti
felszólalásából idézett,
amelyben kérdéseket
tett fel a kastély és kör-
nyezetének árúvá deg-
radálása kapcsán. Mi-
ért, és kiknek volt fon-
tos, hogy 2002-ben,
közvetlenül a parla-
menti választások elõtt
az önkormányzat elad-

ja, és ezáltal egy ma-
gánszemély birtokába
kerüljön a Podma-
niczky-Vigyázó-kasté-
ly? A kérdése azóta is
megválaszolatlan. Mi-
ért kellett 37,5 millió-
ért, jóval építési telek-
áron alul idejekorán és
botrányos módon meg-
szabadulni tõle? A ve-
võ teljesítette-e az
adásvételi szerzõdés-
ben rögzített feltétele-
ket? Tudható-e már,
hogy mi lesz a kastély
funkciója? Itt jegyezte
meg, hogy gróf Vigyázó
Ferenc ingatlanvagyo-
nának elidegenítését
megtiltotta. Barna An-
dor (SZDSZ), mint az
elõzõ ciklus egyik al-
polgármestere úgy fog-
lalt állást, hogy nem
volt elvetendõ dolog a
kastély eladása, sok
példa akad arra, hogy
magánkézbe került
kastélyok felújítva a
közösség javát szolgál-
ják. Az vezérelte 2002-
ben az önkormányza-
tot, hogy megmentsék
a kerületnek ezt a mû-
emlék épületet. Az el-

adás körülményeire
utalva hangsúlyozta,
hogy volt vevõ, aki
többet ajánlott 37,5 mil-
liónál, de az akkori tes-
tület lokálpatrióta né-
zeteket vallva úgy dön-
tött, hogy egy helyi
vállalkozónak adja el
az épületet. Hoffmann
Attila aggályosnak ítél-
te, hogy esetleg több
éves peres eljárásnak
nézünk elébe, ezért azt
kérdezte a polgármes-

tertõl, hogy milyen fel-
tételekkel lehetne eset-
leg megegyezni az
Adonyi Kft.-vel. Riz
Levente elmondta,
hogy választottbírósá-
gi per esetén maximum
nyolc hónapos eljárás-
ra lehet számítani. A
megegyezés feltételeit
Adonyi Józsefnek is
megküldték, ebbõl idé-
zett a polgármester: a
mai napig tisztázatlan,
hogy a szerzõdés által
elõírt költségvetésbõl,
munkálatokból meny-
nyit valósított meg az
Adonyi Kft. Úgy gon-
dolják, hogy ezek meg-
állapítása nélkül felelõ-
sen nem lehet egyez-
ségbe bocsátkozni. Az
Adonyi Kft.-nek az ön-
kormányzat rendelke-
zésére kell bocsátani a
jogerõs építési enge-
délyt, az építési terve-
ket és a kapcsolódó do-
kumentációt, a helyre-
állítási és felújítási
munkálatok ütemezé-
sét, a tervezésrõl, te-
reprendezésrõl a kivi-
telezéshez szükséges
felvonulásról, elõké-

születekrõl készített
nyilvántartásokat, az
építési naplót, a kivite-
lezõi szerzõdéseket,
számlákat, az éves el-
számolásokat, a beépí-
tett szerkezetekrõl mi-
nõsítõ tanúsítványo-
kat, a felújítási tevé-
kenység hatósági ellen-
õrzésérõl szóló doku-
mentumokat, a felelõs
mûszaki vezetõ és el-
lenõr megbízásával
kapcsolatos dokumen-

tumokat. Ezek a felelõs
megállapodás függvé-
nyei, e nélkül az önkor-
mányzat nem bocsát-
kozhat alkuba. A vita
lezárásaként Riz Le-
vente, mint elõterjesz-
tõ, zárszavában el-
mondta, megérti azt a
helyzetet, amiben a ko-
rábbi önkormányzat
volt, amikor 2002-ben
saját forrás hiányában,
a kastély felújítása ér-
dekében magánberu-
házó bevonása mellett
döntött. Azzal azonban
komoly hibát vétettek
elõdei, hogy az eladás
elõtt tudomása szerint
nem volt értékbecslés.
Az adásvételi szerzõ-
dés pedig önmagában
botrány. Nem lett vol-
na szabad ilyen rossz
szerzõdést aláírni, kü-
lönös tekintettel arra,
hogy akkoriban az ön-
kormányzat Jogi Bi-
zottsága is felhívta a fi-
gyelmet a hiányossá-
gokra és nem javasolta
annak aláírását. Hiba
volt az is, hogy az el-
adást követõ években
elmulasztották a mun-

kák ellenõrzését, nem
kértek számon, hogy a
szerzõdésben foglalta-
kat betartja-e az
Adonyi Kft. Most az
önkormányzat tulajdo-
nosi körében szeretné-
nek eljárni. Mivel a
kastély nem lett a szer-
zõdés szerint felújítva,
az önkormányzatnak
tulajdonosi kötelessége
a visszavásárlási jog
gyakorlása. 

A képviselõ-testület
többsége ezt követõen
megszavazta a válasz-
tottbírósági eljárás
megindítását.

A következõ két na-
pirendi pont megtár-
gyalása során elfogad-
ta a testület a Rákos-
mente Kft. Felügyelõ
Bizottsága ügyrendjét,
valamint pályázatot írt
ki a cég ügyvezetõi
tisztségére. 

Ezen túlmenõen még
több fontos döntés szü-
letett az ülésen: a kép-
viselõk elfogadták a
kerületi építési sza-
bályzat (KVSZ) módo-
sítását az L4-es öveze-
tekre vonatkozólag, 1
millió forinttal támo-
gatták Gyergyószent-
miklós testvérvárost,
amely játszótér építésé-
re kért segítséget.
Újabb reptér-per indí-
tásáról is szavaztak:
Riz Levente javaslatára
Dr. Eõry Krisztina ügy-
véd, rákoshegyi lakos
birtokháborítási peré-
nek költségét vállalta
át az önkormányzat.
Ezt követõen a képvi-
selõk elfogadták a ke-
rület Foglalkoztatási
Tervét, megszavazták
közös földgázbeszer-
zés indítását a Külsõ
Kerületek Szövetségé-
vel összefogva. Vége-
zetül újabb négy pályá-
zat benyújtásáról dön-
tött a képviselõtestület,
amelyek révén önkor-
mányzati bölcsõdék
infrastrukturális fej-
lesztését, akadálymen-
tesítését szeretnék kül-
sõ forrásból finanszí-
rozni.

Barna Andor Hoffmann Attila Derczbach Istvánné
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Folytatódnak a beruházások
A beruházás keretében megépítik a járdákat, és gondoskodnak a csapadékvíz elvezetésérõl is

HORVÁTH TIBOR

R ákosmente város-
vezetése a 17 EXP-

RESSZ útépítési prog-
ram részeként saját for-
rásból és a Közép-Ma-
gyarországi Operatív
Program keretében
meghirdetett „Belterüle-
ti utak fejlesztése” címû
(KMOP-2007-2.1.1/B-
2007-0054 számú) uniós
pályázaton elnyert 475
millió forint támogatás
felhasználásával 2009
tavaszán megépítteti a
mellékelt táblázatban
szereplõ utcákat. 

A beruházás kereté-
ben megépítik a járdá-
kat, valamint az utcai
kapu- és gépkocsibeál-
lókat is egészen a keríté-

sig. Az útépítéssel egyi-
dejûleg gondoskodnak
a csapadékvíz elvezeté-
sérõl is. A munkák
megkezdését áprilisra
tervezik. Az engedélye-
zett kiviteli tervek meg-
tekinthetõek a Polgár-
mesteri Hivatal Város-
fejlesztési Irodájában
(Pesti út 165., III. emelet
310-es szoba, telefon:
253-3400, ügyfélfogadá-
si rend: hétfõn 13 órától
18 óráig, szerdán 8 órá-
tól 12 óráig és 13 órától
16 óráig, pénteken 8
órától 11.30 óráig). 

HORVÁTH TIBOR

R ákosmente Önkor-
mányzata hét mû-

füves sportpályát épít
idén tavasszal. Március
elején a munka kezde-
tét vette, a mûfüves pá-

lyák mûszaki ellenõrzé-
sét pályázat útján kivá-
lasztott szakemberek
végzik. A csapadékel-
vezetés kardinális kér-
dés ezeknél a pályák-
nál, amelyet ún. drain-
csövekkel oldanak meg,

elõször ezeket ellenõr-
zik. Mindegyik pálya
világítást kap, amely-
hez az elektromos be-
kötést az önkormány-
zat biztosítja, a hálozat-
bõvítés az ELMÜ re-
szortja. A hét sportpá-
lya a következõ terüle-
teken épül meg április
végéig: Diadal Úti Álta-
lános Iskola, Balassi Bá-
lint Nyolcévfolyamos
Gimnázium, Czimra
Gyula Általános Iskola,
Jókai Mór Általános Is-
kola, Zrínyi Miklós Ál-
talános Iskola, Pál
Apostol Katolikus Álta-
lános Iskola és Gimná-
zium, továbbá a Bakan-
csos utcai sporttelep. A
beruházás összértéke
120 millió forint.

EU-s támogatások 
Horváth Tamás alpolgármester lapunknak
beszámolt arról, hogy Rákosmente Önkor-
mányzata az útfelújításokhoz a Települési önkor-
mányzati szilárd burkolat felújítása (TEÚT)
címen elnyert támogatás, európai uniós és saját
forrás igénybevételével épülnek fel, illetve kap-
nak új burkolatot a táblázatunkban szereplõ
utak. Szeptember végéig az összes utat meg-
építik, illetve felújítják.

Épülnek a mûfüves sportpályák

MUNKATÁRSUNKTÓL

M egkezdõdött a
Gyökér utcai

bölcsõde felújítása,
amely egyben a bõví-
tést is szolgálja, hi-
szen kerületünk hely-
hiánnyal küzd bölcsõ-
dei és óvodai szinten
egyaránt. 2010-tõl

kormányrendelet írja
elõ, hogy kötelezõ
minden óvodáskorú
gyermek felvétele a
helyi közintézmény-
be. A Lázár deák ovi-
ban két új csoprt-
szobát létesít az ön-
kormányzat mondta
el a lapunkat Horváth
Tamás alpolgármester

Megújul a bölcsi

Utca neve utcától utcáig
Abaliget utca Bártfai utca Naplás út
Aknász utca Pesti út Szigetcsép utca
Dallamos utca Bártfai utca Naplás út
Fuvaros utca Kékliliom utca Nyomdász utca
II. utca Ferihegyi út Liget sor
III. utca Ferihegyi út Gózon utca
IV. utca Ferihegyi út Liget sor
Nyomdok utca Pesti út Szigetcsép utca
Olcsva utca Pesti út Szigetcsép utca
Tiszafüred utca Nyomdász utca Rózsaszál utca
Kékliliom utca Erzsébet körút Pesti út

Utca neve utcától utcáig
Lõrinci Melczer Bocskai
Lázár deák Aranylúd Borsó
Borsó Lázár deák Széchenyi
Hártya Naplás Hidasnémeti
Vargha Gyöngytyúk Heltai
XIII. Hõsök tere Ferihegyi
Hõsök tere IX. XIII.
Ároktõ Ferihegyi XXVII.
XXVII. Szõlõfürt Ároktõ
XXI. Szõlõfürt Ferihegyi
Gózon XVII. Ároktõ
Postakocsi Dalnok Zsigmond
Dalnok Pesti Postakocsi
Rákoskert sgt. Sáránd Zsigmond
Erzsébet krt. Nyomdász Rákoskert sgt.
Orchidea Anna Kecskefûz

Utca neve utcától utcáig
Vanília Péceli Csordás
Gyökér Ferihegyi Bakancsos
510. 514. 502. sor
Vadkacsa Aranylúd Flamingó
Gyurgyalag Aranylúd Uszoda
Uszoda Csicsörke Széchenyi
Flamingó köz Flamingó Táncsics
Piski Részes Bártfai
Petri Ároktõ Bártfai
Petri Bártfai Naplás
Nagyszékes Naplás Hidasnémeti
Hektár Naplás Hidasnémeti
Összekötõ Pesti Összekötõ 14.
Kaszáló Pesti (sportpálya melletti úttól)
Tápiószecsõ Oroszvár Tápióbicske
Tápiógyörgye Tápiószecsõ Tápióbicske

A III. utcából is eltûnnek majd a kátyuk

A Bakancsos utcai sporttelepen is megkezdték 
az építkezést




