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A hagyományoknak megfele-
lően március 15. előestéjén a 
Rákosligeten és Rákoscsabán 
koszorúzással és ünnepi mű-
sorral emlékeztek az 1848-
as forradalom és az azt kö-
vető szabadságharc 166. 
évfordulójára. 

Március 15-én Rákoske-
resztúron az 513. utcai Hon-
védsíroknál tisztelegtek a 
hősök előtt, akik társadalmi 
reformjaikkal a polgári átala-
kulás megindítói, önvédelmi 
harcukkal a nemzeti mitoló-
gia részévé váltak. 

A koszorúzás után a prog-
ram a Vigyázó Sándor Mű-
velődési Házban folytató-
dott, ahol Körtvélyessy Zsolt 
Jászai Mari-díjas érdemes 
művész és a Kecskés együttes 
adott zenés, irodalmi műsort 
nemzeti ünnepünk tiszteleté-
re. Az állófogadáson Mezei 
János, gyergyószentmiklósi 
polgármester pohárköszön-
tőjében a 166 évvel ezelőtti 
forradalom hőseire emléke-
zett, kiemelve a lengyel–ma-
gyar barátság fontosságát. 

 20–21. oldal

A XVII. kerületben járt 
a magyar miniszterel-
nök március idusán. 
Orbán Viktor szerint 
a kormány családba-
rát politikája akkor 
hozhatja meg ered-
ményét, ha azt tovább 
tudják folytatni. A kor-
mányfő hangsúlyozta: 
az egyik legfontosabb érték az életben az egészségünk, ez is 
indokolja, hogy sportcsarnoka legyen a kerületnek. Orbán Vik-
tor minderről a Rákosmente TV március 14-én sugárzott közéleti 
magazinműsorában beszélt.    7. oldal

Orbán Viktor: Dinamikus és 
életerős kerület Rákosmente

Március 15-re emlékeztünk

megépülhet rákOsmente 
spOrt- és renDezVénycsarnOka

Az állam támogatja a beruházást – erről állapodott meg Orbán Viktor miniszterelnök és Riz Levente polgármester.
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Rákosmente képviselő-
testülete március 20-án 
tartotta meg rendes testü-
leti ülését. Riz Levente a 
tanácskozás elején hagyo-
mányteremtő szándékú, 
projektoros prezentációval 
foglalta össze országgyűlési 
képviselői munkáját. A  be-
számolót indokolta, hogy a 
négyéves ciklus hamarosan 
véget ér, az új összeférhetet-
lenségi szabályok miatt Riz 
Levente búcsút intett a Par-
lamentnek és Rákosmentét, 
a polgármesteri munkát vá-
lasztotta. 

Kerületi önkormányzati 
hatáskörök megvédése
A képviselői munka során 
többször ki kellett állni a 
kerületek jogaiért. Az ön-
kormányzati törvény (Ötv.) 
új alapokra helyezte a hely-
hatóságok működését. Si-
került megvédeni minden 
káros jogszabályváltozástól 
Rákosmentét, így nem va-
lósult meg a kerületek ösz-

szevonása, lefokozása. Az új 
törvény nemcsak megőrizte 
a korábbi hatásköröket, ha-
nem a fővároson belül meg 
is erősítette a kerületeket. 
A jogszabály kimondta, 
hogy a Főváros és a kerü-
letek alapjogaikat illetően 
egyenlők, illetve minden 
kerületben települési ön-
kormányzat működik. A 
hatásköröket pontosabban 
szabályozták, a közterületek 
kapcsán például a Fővá-
rosi Önkormányzat csak a 
kiemelt forgalmú utakért, 
közparkokért és közterekért 
felelős, a többi a kerületek 
dolga. 

A járási rendszer létreho-
zása során is ki kellett állni 
országgyűlési képviselőként 
Rákosmente és a kerületek 
mellett. "Eredetileg mind-
össze hét járást akartak ki-
alakítani Budapesten, végül 
elértük, hogy a törvénybe 
bekerült, minden kerület 
önálló járási székhely. Nagy 
viták előzték meg a hatás-

körök újraszabályozását, itt 
is sikerült megőrizni önál-
lóságunkat. Lényeges volt 
a szabálysértési törvény vál-
tozása is, amely leginkább 
a közterületeken történő 
életvitelszerű jelenlét ellen 
kíván fellépni. A törvénybe 
bekerült, hogy a kerületek 
javaslatát a Fővárosnak kö-
telező beemelni a vonatko-
zó rendeletébe.”

Riz Levente hangsúlyoz-
ta: a sikeres fellépésben 
nagy szerepe volt a kerüle-
teket tömörítő Budapesti 
Önkormányzatok Szövetsé-
gének, amelynek korábban 
elnökségi tagja, jelenleg 
elnöke Rákosmente polgár-
mestere.

Javuló önkormányzati 
finanszírozás
A városvezető ezt követő-
en a települések állami fi-
nanszírozásáról ejtett szót: 
„2006 óta azt tapasztaltuk, 
hogy alulfinanszírozottak 
az önkormányzatok, az 

állam folyamatosan csök-
kentette támogatásukat. 
2010 után radikális válto-
zás történt. A kormány át-
állt a feladatfinanszírozás-
ra, ezzel egy igazságosabb 
rendszer jött létre. Ennek 
keretében a magyar állam 
átvállalta a közoktatási 
intézmények bérkiadásait, 
ami kerületi szinten több 
mint évi 3,5 milliárd forint 
volt. Átvette a települések 
adósságát, ez Rákosmentén 
2,6 milliárd forintot tett 
ki. Többet fordíthattunk 
a közétkeztetésre is, hiszen 
300 millió forinttal emel-
kedett az állami normatíva. 
Új támogatási formaként 
jelent meg az üzemelteté-
si támogatás, amely 144 
millió forinttal egészíti ki 
intézményeink fenntartási 
költségeit.”

Sikeres képviselői 
indítványok
A 2007-ben hatályba lépett 
forrásmegosztási törvény 

Milliárdok Rákosmentének
Parlamenti képviselői beszámoló (2010–2014)

meghatározta a főváros és 
a kerületek részesedési ará-
nyát a Budapesten befize-
tett adókból, amely súlyo-
san érintette Rákosmentét: 
2012-ig évente 5%-kal 
csökkent a részesedésünk. 
Ez minden évben több 
százmillió forintos hiányt 
generált a költségvetésben. 
„A 2010-es új Országgyűlés 
megalakulását követően 
képviselői indítványaimnak 
köszönhetően megfordult a 
tendencia, kerületünknek 
231 milliós többletforrást 
tudtam biztosítani. A cik-
lus végén egy másik elfo-
gadott javaslat révén a be 
nem fizetett iparűzési adó 
után kivetendő pótlékok és 
bírságok összegét is sikerült 
megosztani, betenni a for-
rásmegosztás rendszerébe. 
Ez idén további 23 milliós 
pluszbevételt hozott költ-
ségvetésünknek.”

Repülőtéri telekadó 
– 2,2 milliárd forint 
bevétel 2012 óta
„2012 előtt egyetlen fillér 
sem származott a repülőtér 
működéséből, csak a zaj ju-
tott nekünk, amely különö-
sen a rákoshegyi lakosokat 
sújtotta. Ezen változtatni 
kellett, így benyújtottam 
azt a javaslatomat, misze-
rint a telekadó vonatkozzék 
a repülőtér XVII. kerületi 
külterületeire is, beleértve 
a futópályákat és azok tar-
tozékait. Ennek köszönhe-
tően az önkormányzat 2012 
és 2014 között 2,2 milliárd 
forint új bevételt könyvel-
hetett el. Ez a bevétel fon-
tos lába a költségvetésünk-
nek, amely éves szinten 
közel 800 millió forintot 
jelent.” – foglalta össze a 
polgármester.

„Egyéni képviselői indít-
ványommal sikerült bele-
nyúlnom a légiközlekedési 
törvénybe is, ezen belül a 
bírság kérdését céloztam 

meg, amelyet azoknak kell 
megfizetniük, akik nem az 
előírt légi útvonal szerint 
repülnek. A rendelet meg-
alkotását követően hatéko-
nyabban léphet fel a ható-
ság a szabálytalankodókkal 
szemben. A másik törvény-
módosításom a reptér fej-
lesztésével kapcsolatos: egy 
komolyabb beruházás jóval 
nagyobb forgalmat generál-
hat, amelyet kezelni kell. 
Az elfogadott javaslatom 
értelmében a miniszter 
csak úgy hagyhatja jóvá 
a reptérfejlesztést, ha fi-
gyelembe veszi az érintett 
önkormányzatok vélemé-
nyét.” 

Új munkahelyi övezet 
Rákosmentén
Budapesten és környeze-
tében az agglomerációs 
törvény és az Országos Te-
lepülésrendezési Terv ha-
tározzák meg a területek 
beépíthetőségét. „Három 
évtizedes terve kerületünk-
nek a munkahelyteremtés. 
Amióta átadták az M0-s 
autópályát, az útmenti zóna 
beruházási célterületté vált, 
de ebből csak a szomszédos 
települések tudtak profitál-
ni. Rákosmente jövendő 
munkahelyeit itt kell léte-
síteni, hiszen itt van a leg-
több erre alkalmas terület. 
Besorolásuk viszont eddig 
mezőgazdasági terület volt, 
amelyen munkahelyterem-
tő beruházás nem jöhet 
létre. 2012-ben az agglo-
merációs törvényt, majd 
az OTRT-t is sikerült mó-
dosítanom, így a Péceli út, 
a Pesti út és az M0-s által 
határolt teljes terület (227 
hektár) városias települési 
térség lett. Ez óriási jelen-
tőséggel bír a jövőnkre vo-
natkozóan, amelyhez most 
készül a fővárosi keretsza-
bály, majd a kerületi szabá-
lyozási terv. A majdan itt 
létrejövő új munkahelyek 

mellett új adóbevételek is 
keletkezhetnek, amelyeket 
a kerület fejlesztésére for-
díthatunk.”

2,8 milliárd útépítésekre
Az első Orbán-kormány 
alatt 2001-ben létreho-
zott útépítési normatívát a 
Gyurcsány–Bajnai-érában 
megszüntették. „Egy kép-
viselői módosító indítvány 
révén 2011-ben sikerült ezt 
újra életre keltenem, így 
minden évben meghatáro-
zott összeg áll rendelkezé-
sére a kerületeknek a földes 
utcák aszfaltozására, járda-
építésre és vízelvezető rend-
szerekre. Rákosmente ebből 
több mint másfél milliárdos 
bevételt szerzett, amelyből 
18 utcában épült aszfaltos 
út, összesen 7 km hosszan." 
Szintén Riz Levente kép-
viselői indítványa révén 
kapott állami támogatást a 
Ferihegyi út meghosszabbí-
tása, két ütemben összesen 
1,3 milliárd forintot bizto-
sított erre az Országgyűlés. 
„Negyven évet vártunk 
arra, hogy ez az elkerülő 
út megépüljön. A fele már 
készen van, idén befejező-
dik a munka. Ez nem csak 
az átmenő forgalmat, köz-
úti zajt fogja csökkenteni 
Rákoshegyen, hanem új 
munkahelyek is létesülhet-
nek.”

Rákoskeresztúri 
sport- és rendezvénycsarnok
A képviselői lobbimun-
kának köszönhetően ha-
marosan kormánydöntés 
születik arról, hogy állami 
támogatással megépülhet 
Rákosmente sportcsarnoka 
a Népkert melletti sportpá-
lyán. A beruházás összérté-
ke 3,6 milliárd Ft + áfa.  

A sportcsarnok terveit az 
önkormányzat elkészítette, 
ezeket már be is adták en-
gedélyeztetésre. A kiviteli 
terv készítésének folyama-

ta is elindult. 1500 ülőhe-
lyes csarnokról beszélünk, 
amely képes befogadni a 
legtöbb labdajátékot, küz-
dősportot, olyan kialakítás-
sal, hogy tévéközvetítésre 
is alkalmas legyen. A küz-
dőtér elválasztható, ez az 
épület kihasználtságát segí-
ti elő.

A Népkert melletti sport-
pálya nem szűnik meg, csak 
áthelyezik a patak mellé. A 
csarnok multifunkcionális 
lesz, a sportrendezvények 
mellett alkalmas nemzet-
közi vásárok, kongresszusok 
megtartására, sőt, fallabda-, 
futó-, bowling- és tekepá-
lyát, éttermet, sörözőt és 
boltokat is kialakítanak 
benne. Az épület megújuló 
energiával fog működni 200 
talajszondás hőszivattyú se-
gítségével, mellettük nap-
elemeket és napkollektoro-
kat is felszerelnek, amelyek 
lényegesen olcsóbbá teszik 
a fenntartás költségeit. A 
küzdőtér nappal természe-
tes megvilágítást kap, a tető 
áttetsző anyaga azonos az-
zal, amely a müncheni Alli-
anz Arenában található. Az 
épület szerkezete rendkívül 
innovatív lesz, XXI. száza-
di technológiákat használ. 
Természetes átjárás nyílik 
majd a Népkertbe, amely 
összeköti a tereket. „Orbán 
Viktorral megállapodtam,  
heteken belül megszületik a 
kormány döntése az állami 
támogatásról. A beruházást 
legkorábban ősszel, vagy 
jövő tavasszal elkezdhetjük, 
másfél év alatt be is fejez-
zük.” – foglalta össze a pol-
gármester.

Riz Levente zárásként 
elmondta, országgyűlési 
képviselőként négy év alatt 
összesen 5,2 milliárd forin-
tot sikerült módosító indít-
ványokkal a kerület számá-
ra kiharcolnia. Ebben nincs 
benne még a sportcsarnok 
állami támogatása, illetve 
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a polgármesteri munkája 
során elnyert EU-források. 
Utóbbiak révén 2010 óta 
további 3,5 milliárd forin-
tot tudtak Rákosmente fej-
lesztésére fordítani.

Közbiztonsági 
beszámoló
Szikszó Sándor r. százados 
elsőként egy japán turista 
belvárosban ellopott kerék-
párjáról szólt, amely a Ba-
kancsos utcai piacon került 
elő. A gyors rendőrségi re-
agálásnak köszönhetően az 
elkövetőket sikerült a hely-
színen tetten érni. A Pesti 
úton egy idősebb úr intette 
le a járőr kocsit, hogy segít-
ségüket kérje felesége kór-
házba szállításában, aki hir-
telen rosszul lett. A gyors 
segítség életet mentett. Egy 
nagy értékű gépjármű meg-
állítása komoly nehézségek-
be ütközött, ugyanis annak 
vezetője nem kívánta ma-
gát a rendőri intézkedésnek 
alávetni. Hosszas üldözés 
után Maglódon sikerült 
megállásra kényszeríteni a 
kocsit, amelyről kiderült, 
hogy lopott volt, vezető-
jét pedig három helyről 
is körözték. A kerületben 
egyre több a közúti baleset, 
amelynek oka leginkább a 
gyorshajtás, az ittas vezetés 
és a passzív biztonsági esz-
közök nem megfelelő hasz-
nálata. 

Az intenzív közúti el-
lenőrzés során rengeteg 
ittas vezető ellen indult 
eljárás, de olyanok is akad-
nak, akik jogosítvány nél-
kül vezetnek. A traffipax 
rendszer folyamatosan üze-
mel. Március 6-án egy 70 
fős rendőri csapat hajtott 
végre nagyszabású akciót 
kocsitolvajok ellen. Jó pár 
lopott gépjárművet foglal-
tak le több százmillió forint 
értékben, több személyt 
is elfogtak. Pest megyé-
ben egy olyan szétszerelő 

üzemre bukkantak, ahol a 
kerületből ellopott gépko-
csira leltek. „A betöréses 
lopások visszaszorítására is 
nagy hangsúlyt fektetünk. 
Járőreink a közelmúltban 
négy betörőt is tetten ér-
tek. Sajnos egyre több az 
olyan eset, amikor a Gyer-
mekjóléti Szolgálattal kell 
együttműködnünk. Elsőd-

leges célom a látható rend-
őrség megteremtése, ennek 
keretében a lovas járőrök 
megérkeztek a kerület-
be, akik elsőként felmérik 
azt, hol van a jelenlétükre 
a legnagyobb szükség.” – 
mondta a kapitány. Hamar 
rendőrkézre került egy ma-
gamutogató szatír az állam-
polgárok bejelentésének 
köszönhetően. Egy külföl-
dinek a belvárosban ello-
pott nagy értékű telefonjá-
ra is nálunk bukkantak rá. 
A telefont ugyanis sikerült 
bemérni egy másik telefon 
segítségével. A rendőrség 
egy sípoló jelet küldött a 
készülékre, ennek segítsé-
gével hamar megtalálták 
az illetéktelen használót 
és a telefont. Szikszó ki-
emelte a mezőőrséggel és a 
polgárőrséggel megvalósult 
hatékony együttműködést. 
„Bosszantó a Pesti út menti 
pénzes telefonfülkék meg-
rongálása, hiszen azokban 
csak párszáz forint találha-
tó, a rongálási kár viszont 
több tízezer forintra rúg. 

Februártól a rendészeti osz-
tályt Csatáry Károly alez-
redes vezeti. Helyettesként 
távollétemben ő látja majd 
el a kapitányságvezetést. A 
belvárosban korábban már 
munkatársak voltunk.” – 
tette hozzá kapitány.

Koszorúsné Tóth Katalin 
(Fidesz) a választókörzeté-
ben megforduló, időseket 

megtévesztőkről szólt, akik 
délelőttönként felajánlják 
a csatornatisztítás lehető-
ségét borsos áron. Sokakat 
megtévesztéssel vettek rá, 
hogy fizessenek. Tudnivaló, 
hogy a Csatornázási Művek 
már elvégezte ezt a mun-
kát az elmúlt félév során. 
Lukoczki Károly (MSZP) 
örömét fejezte ki, hogy új-
ból érkeztek közbiztonsági 
hírek. „Úgy látom, hogy a 
rendőri munka új fokozatba 
kapcsolt nálunk. Köszönet 
jár ezért.” Dunai Mónika 
frakcióvezető (Fidesz) a 
lovasrendőrség figyelmébe 
ajánlotta az M0-s és a la-
kott területek közötti mezős 
részeket, ahol nap mint nap 
illegális szemétbe ütközik 
az ember. Ilyen területekre 
autóval nem lehet menni. 
A kapitány válasza: „Ezek 
a megtévesztők nem tartoz-
nak a csatornázási művek-
hez, de egy számlaképes cég-
nél dolgoznak. Szerződést 
kötöttek minden esetben. 
Az embereket tájékoztatni 
kell, hogy ez a munka szük-

ségtelen, illetve már előre 
tisztázni kell a cég munka-
végzésének költségeit. Az 
illegális szemetelés ügyéről 
jövő hónapban tartanék 
bővebb tájékoztatást.”

Napirenden
Elsőként a 2014. évi könyv-
vizsgálói feladatok ellátá-
sára vonatkozó szerződés 
megkötéséről döntöttek 
egyhangúlag. Az önkor-
mányzathoz kötődő könyv-
vizsgálói feladatokat hosz-
szú évek óta a Prim-Audit 
2005 Kft. látja el. Hatá-
roztak a KMOP-5.2.2/B-
2f-2009-0006 azonosító-
számú, „Térnyerő - Újítsuk 
meg együtt Keresztúr köz-
tereit!” – Rákosmente ke-
rületközpont fejlesztése 
című már lezárt, a KMOP-
5.1.1/C-09-2f-2011-0002 
azonosítószámú, „Szociá-
lis célú városrehabilitáció 
Rákosmentén” című 2014. 
március 31-én záruló, va-
lamint a 2014 folyamán 
lezárásra kerülő továb-
bi európai uniós, illetve 
egyéb, az önkormányzat 
által fővárosi forrásból el-
nyert pályázatok projekt-
menedzsmenti és fenntar-
tási feladataival kapcsolatos 
megbízási szerződés megkö-
téséről a Rákosmente Kft.-
vel (19 igen, 2 tartókodás). 
„Amikor elnyertük a 
városrehabilitációs EU-s pá-
lyázatokat, kötelezően elő-
írták nekünk egy városfej-
lesztési társaság létrehozását 
és finanszírozását, amely 
menedzseli a beruházásokat 
és elvégzi a fenntartási köte-
lezettségeket. Korábban ezt 
a Pro Rákosmente végezte, 
amit aztán költségkímé-
lés végett beolvasztottunk 
a Rákosmente Kft.-be. Az 
utóbbi hónapokban a kft. 
feladatai bővültek (óvoda-, 
bölcsődefejlesztés, TÉR_
KÖZ-pályázat), megbízási 
díjuk azonban nem emel-

kedett.” – tett kiegészítést a 
polgármester.

A Keleti pu.. – Rákosmente 
– Hatvan – Miskolc 
vasútvonal fejlesztése
Néhány hónapja a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
megkezdte egy fontos kerü-
leti beruházás előkészítését: 
a Keleti pu. – Rákosmente 
– Hatvan – Miskolc vasút-
vonal fejlesztését. Ennek 
keretében két új felüljárót 
és zajvédő falat létesítené-
nek a vasútállomások tel-
jes megújítása mellett. A 
megrendelő az UVATERV 
Zrt.-t bízta meg a fejleszté-
séhez kapcsolódó engedé-
lyezési terv elkészítésével, 
akik jelezték az önkormány-
zat felé, hogy a beruházások 
jövőbeni engedélyezéséhez 
szükséges a szabályozási terv 
módosítása. A fejlesztést 
szolgáló szabályozási terv-
módosítás megindításáról 
egyhangú döntés született.

Ezt követően a képvi-
selők megbízási szerződés 
megkötéséről határoztak 
a Rovirmed Háziorvosi és 
Szolgáltató Kft.-vel házior-
vosi tevékenység, a BI-BIO 
Egészségügyi Bt.-vel házi 
gyermekorvosi tevékenység 
vállalkozási formában tör-
ténő ellátására (21 igen). 
Egyhangú  Döntöttek a 
Rákosmenti Egészségügyi 
és Szociális Központ intéz-
ményvezetői beosztásának 
ellátására vonatkozó pá-
lyázat kiírásáról, valamint 
a benyújtott pályázatokat 
véleményező bizottság tag-
jának kijelöléséről (18 igen, 
3 tartózkodás).

Rákosmente Kft. 
- közszolgáltatási 
költségterv
A testület a 463/2013. 
(XII.12.) Kt. határozattal 
elfogadta a Rákosmente Kft. 
közoktatási intézményekre 
vonatkozó 2014-es közszol-

gáltatási költségtervét, an-
nak érdekében, hogy a tes-
tület a közszolgáltatások idei 
kompenzációjának elveit és 
összegét megállapíthassa. Az 
említett költségterv tizen-
egy közoktatási intézmény 
költségeinek figyelembevé-
telével készült el. A 2013. 
évi - időközben – véglege-

sített, tényleges kiadásokra 
valamint a jogszabályi vál-
tozásokra tekintettel meg-
történt a személyi költségek 
újraszámolása, korrekciója, 
és ennek nyomán a költség-
terv átdolgozása. „A mini-
málbér emelkedését és a ju-
bileumi jutalmakat is be kell 
építenünk a költségtervbe.” 
– tette hozzá a polgármester. 
A költségtervet egyhangú-
lag elfogadták.

A Korsó utca 7. szám 
alatti 789 m² területű közös 
tulajdonú ingatlan magán-
tulajdonosai az 500/876 tu-
lajdoni hányadukat értéke-
sítenék, ezért megkeresték 
az önkormányzatot, kíván-e 
élni elővásárlási jogával. A 
polgármester azt javasol-
ta, éljen jogával az önkor-
mányzat, hogy ezáltal 1/1-es 
tulajdonossá válhasson az 
építési telken belül, amit így 
piaci ár alatt vehetnek meg. 
„Ez proaktív vagyongazdál-
kodásunk része.” Ruthner 
György (MSZP) az érték-
becslésről érdeklődött, en-
nek hiányában szerinte nem 
érdemes megvenni a telket. 
„A 2012-es értékbecslést 

vettük alapul, így ár alatt 
vásárolhatjuk meg a telket, 
amelynek értékét hamaro-
san növelni fogja, hogy el-
készül a szennyvízcsatorna 
az utcában.” – válaszolta a 
városvezető. Fachet Gergő 
(IRE) egy korábbi rákoscsa-
bai példát hozva arról be-
szélt, hogyha nincs konkrét 
célja az önkormányzatnak 
az adott ingatlannal, akkor 
okafogyott annak a meg-
vásárlása. Horváth Tamás 
alpolgármester válaszában 
rámutatott: „Nem jó a ha-
sonlat, mert a csabai patika 
kész épülete nem elbontan-
dó. A romos épületek itteni 
bontása nem jár akkora költ-
séggel, mintha újat kellene 
emelnünk. Lényeges, hogy 
a közmű-fejlesztéseknek kö-
szönhetően az ingatlan ér-
téke feltétlenül emelkedni 
fog, amelyet később építési 
telekként haszonnal értéke-
síthetünk.” Az önkormány-
zat élt elővásárlási jogával 
(16 igen, 5 tartózkodás).

Rákosmente 
adóssága 0 Ft
A polgármester tájékoztatta 
a testületet, hogy a tény-
leges adósságkonszolidáció 
2014. február 27-én meg-
valósult. A magyar állam 
átvállalta Rákosmente Ön-
kormányzatának 1.46 mil-
liárd Ft összegű adósságát. 
Az adósságátvállalás két for-
mában valósult meg: a két 
alacsonyabb összegű hitel 
esetében (172.990.989,- Ft 
és 171.426.000,-Ft és ka-
matai) támogatás nyújtá-
sával, a magasabb összegű 
hitelek (428.572.000,- Ft és 
688.544.916,- Ft) esetében 
pedig hitelátvállalással. „A 
szerződést aláírtuk, így az 
adósságunk lenullázódott.” 
Ruthner arról érdeklődött, 
hogy ki volt az aláíró az állam 
részéről. „Minden bizony-
nyal az Államadósság Kezelő 
Központ részéről Töröcskei 

István vezérigazgató látta el 
kézjegyével a dokumentu-
mot.” – válaszolta a polgár-
mester. A tájékoztatót egy-
hangúlag elfogadták.

Napirend után
Kampányhevület 
– rongálások a kerületben
Nótin Tamás (Jobbik) arra 
hívta fel a figyelmet, hogy 
kerületünkben is megron-
gálták a Jobbik óriásplakát-
jait. „Szisztematikus, mód-
szeres rongálásról van szó. 
Több elkövetőt már sike-
rült is elfogni. Arra kérném 
a többi párt képviselőjét, 
hogy tartózkodjunk egymás 
plakátjainak a megcsúfítá-
sától. A Jobbik szimpatizán-
sai sem tesznek így. Helyette 
programalapú kampányte-
vékenységet folytatunk, en-
nek keretében mindegyik 
frakcióvezetőnek át is nyúj-
tanék egy-egy példányt a 
programunkból.” – mondta 
Nótin. Riz Levente is egy-
értelműen elítélte a pla-
kátrongálásokat, bármelyik 
pártot érintsék is. „Ez egy 
nagyon rossz irány. Marad-
junk meg a kulturált kam-
pány keretében!” Hrutka 
Zsolt frakcióvezető (MSZP) 
is elítélte pártja nevében a 
személy és dolog elleni erő-
szakot. „A mi plakátunkat 
is megrongálták. Hétfőn ez 
ügyben meg is tettük a bün-
tetőfeljelentést.” 

Képviselő-jelölti vita
Lukoczki Károly szerint 
sem az utcán kell megvívni 
a politikai csatákat, ezért 
Dunai Mónikát egy nyilvá-
nos képviselő-jelölti vitára 
hívta. „Az április 6-i dön-
téshez nem elegek a válasz-
tási plakátok és a sajtóban 
megjelent egyoldalú kinyi-
latkoztatások. A vita során 
mindketten elmondhatjuk, 
mit kívánunk tenni meg-
választásunk esetén. Meg-
győződésem, ha felnőttnek 

Szikszó Sándor rendőrkapitány

Koszorúsné Tóth Katalin
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tekinti a választókat, akkor 
elfogadja a felkérésem. Mi 
az itt élőknek tartozunk 
ezzel a vitával. A választás 
az érvek versenye, a tervek, 
elképzelések megvitatása.” 
– mondta Lukoczki.

Dunai Mónika válasza: 
„Csodálkozom, hogy ez a fel-
kérés egy napirend utáni fel-
szólalás keretében történt. 
A viták fontosak lehetnek, 
de még fontosabb ennél a 
párbeszéd, amire én mindig 
is nyitott voltam. A felesle-
ges vitáknál viszont sokkal 
fontosabbak a tettek. Az 
emberek láthatják, hogy mit 
tett az országért a Fidesz or-
szágos és kerületi szinten az 
elmúlt ciklusban. Ezért azzal 
is tisztában vannak, hogy 
milyen elvek és programok 
mentén politizál a pártunk. 
Vitázni olyanoknak kell, 
akiknek a programjuk isme-
retlen. Nem szeretnénk azt 
megtapasztalni a választá-
sok után, hogy megvonják a 
családi adókedvezményt, és 
a rezsiárak az égbe szöknek. 
Nem akarjuk, hogy a köz-
műcégeket ismét külföldiek 
kezébe játsszák át. Ezektől 
mind-mind meg akarjuk 
óvni a rákosmentieket, a 
vívmányainkat pedig meg 
akarjuk védeni.”

Fenke Ferenc frakcióve-
zető (KDNP) megjegyez-
te, az elmúlt években a 
szocialisták minden egyes 
megnyilvánulásában tetten 
érhető volt a kirekesztés el-
leni hajlam. „Most viszont 
laza csuklómozdulattal 
lesöpörnék a többi képvi-
selő-jelöltet az asztalról. 
Velük miért nem akarnak 
vitázni?” – hangzott a köl-
tői kérdés. Lukoczki szerint 
kettejük között dől majd el 
a verseny. 

Szocialista 
negatív kampány
A polgármester szerint 
méltánylandó, hogy a szo-

cialisták szerint a választás 
az érvek versenye, a ter-
vek, elképzelések megvita-
tása. Sajnos a valóságban 
mégsem ezt az irányt kö-
vetik. „Kezemben tartok 
egy kiadványt, amelyet az 
önök pártszövetsége jelen-
tetett meg a kerületben. 
Az itt leírtak számos eset-
ben nem felelnek meg a 
valóságnak. Szeretném fel-
hívni a figyelmét néhány 
valótlanságra. A kiad-
ványban azt állítja Varga 
András újságíró, hogy 2,7 
milliárdos főteret építet-
tünk. Ezzel szemben a Fő-
tér megépítése sokkal ke-
vesebbe került. A két EU-s 
pályázat minden beruhá-
zási eleme, programja a 
sok-sok fejlesztéssel együtt 
képez 2,8 milliárd forintot. 
Ezeket látszatberuházásnak 
minősítik a lapban. Ön 
szerint látszatberuházás a 
hat tízemeletes ház felújí-
tása és energetikai korsze-
rűsítése? Látszatberuházás 
az itt élők rezsicsökkenté-
se? Látszatberuházás a Vi-
gyázó Sándor Művelődési 
Ház, a Gólyafészek óvoda 
és a Csicsergő bölcsőde 
felújítása vagy a Népkert 
rendbetétele, a zöldfelüle-
tek bővítése? Hazugság az 
is, hogy a kerületben van 
a legmagasabb helyi adó, 
ami hozzájárult az EVM 
Zrt. csődjéhez. A termelő 
vállalkozások számára lé-
nyegesen alacsonyabb az 
adókulcs. A Vegyiművek 
ráadásul nem is fizetett 
helyi adót, mert csak bér-
lő volt a gyár területén, 
azt a tulajdonosnak kellett 
állnia.  Kérem, hogy ne ál-
lítsanak valótlant helyi ki-
adványaikban! Legyen va-
lóban tiszta érvek versenye 
a választás, foglalta össze a 
polgármester, majd ered-
ményes kampánymunkát 
kívánt a képviselőknek.
 Horváth Tibor 

 1. oldalról

A miniszterelnök felidéz-
te, hogy noha 2010-ben 
elrendelte a rezsiidíjak be-
fagyasztását, amikor egy év 
múlva megnézték az árakat, 
kiderült, hogy az embe-
rek mégis többet fizetnek. 
Mint mondta, az nem lehet, 
hogy a kormánynak van 
egy világos döntése, majd 
a szolgáltatók úgy csinál-
nak, mintha betartanák, de 
mégis az ellenkezője törté-
nik. Ez is hozzájárult ahhoz, 
hogy a kormány döntött a 
rezsicsökkentésről. Ennek 
harmadik üteméről szólva 
elmondta: áprilisban a gáz, 
utána az áram, majd a táv-
fűtés díját csökkentik, utá-
na pedig megnézik, hogyan 
alakulnak az érintett cégek 
pénzügyi mutatói, hiszen 
senki nem akarja tönkreten-
ni őket. Orbán szeretné, ha 
Magyarországon létrejönne 
egy olyan, köztulajdonban 
lévő szervezet, amely úgy 
szolgáltat, hogy nem akar 
profitot elérni, hanem csak 
a rendszer fenntartásához 
szükséges költségeket és az 
eladott termék – gáz, víz, 
áram – tényleges költségét 
szedi be. Ha az első magyar 
nonprofit szolgáltató lét-
rejön, azzal tovább lehet 
menni a rezsicsökkentésben 
– mondta a kormányfő.

A kormányfő szólt a csa-
ládtámogatási rendszer át-
alakításáról is, kifejtve, hogy 
2010-ben próbálták újra-
indítani azt, ami 2002-ben 
megszakadt. Szavai szerint 
a családok összetartásának 
fontos lehetőségét terem-
ti meg, hogy a nők 40 éves 
munkaviszony után nyug-
díjba mehetnek, ez lehető-

ség arra, hogy családjukkal, 
gyermekeikkel, unokáikkal 
foglalkozzanak.

Orbán Viktor a munka-
helyvédelmi akciótervvel 
összefüggésben azt mondta: 
a gyermekvállalás után visz-
szatérő nőknek próbáltak 
segíteni a munkaerőpiacon 
az intézkedéssel. Azért adtak 
adókedvezményt a kisgyer-
mekes anyákat visszafogadó 
vagy alkalmazó munkaadók-
nak, mert azt látták, hogy 
sok munkaadó elgondol-
kodott, hogy kisgyermekes 
anyát vagy „a gyermeke 
miatt ritkábban felmentést 
kérő férfiembert” válasz-
szon-e. „Megpróbáltunk az 
egész magyar életre a csalá-
dok szemüvegén keresztül 

ránézni” – fogalmazott a 
kormányfő, hozzátéve: az in-
tézkedések akkor hozhatják 
meg eredményüket, ha azo-
kat tudják folytatni. Mindig 
jönnek újabb elemek, most 
például a gyed extra beve-
zetésével „kísérleteznek”, de 
ennek is kell kifutás. „Azért 
is érvelek amellett a mosta-
ni választási kampányban, 
hogy adjanak még négy évet 
a derék magyar választópol-
gárok nekünk, hogy azok a 
dolgok, amik megindultak, 
hadd fussanak ki.”

A közbiztonságról szólva 
úgy vélekedett: a törvény-
tisztelő embereket meg kell 
védeni, a bűnözőknek bör-
tönben a helyük. „Ez egysze-
rűen hangzik, de hosszú ide-

ig nem ez volt a kormányzati 
hozzáállás. Ha megnézzük a 
szocialista kormányok bün-
tetőjogi politikáját, annak 
az volt a lényege, hogy men-
tegették a bűnözőket. Nem 
az áldozat oldalán állt az ál-
lam, hanem sokkal inkább 
az volt az ember érzése, hogy 
szinte vele szemben.” Orbán 
álláspontja szerint, ha nin-
csenek példás, méltányos, 
de szigorú, elrettentő erejű 
büntetések, akkor a bűnö-
zők hajlamosak újra elkö-
vetni a bűncselekményeket.

A kormányfő XVII. ke-
rületi témákat is érintett. 
„Büszke és boldog vagyok, 
hogy Rákosmente egy di-
namikus és életerős kerület-
té vált, modern kertváros, 
amely vonzó az emberek 
számára. Polgármester úr 
régóta kéri tőlem a Rákos-
patak menti bicikliút meg-
hosszabbítását Gödöllőig, 
és egy rákosmenti sport- és 
rendezvénycsarnok megépí-
tését. Az egészség a legfonto-
sabb, arra kell törekednünk, 
hogy azt ne veszítsük el. Egy 
több mint 80 ezres város-
résznek indokolt, hogy le-
gyen ilyen csarnoka. Még a 
választás előtt erről döntést 
hozunk, hogy a közbeszerzés 
elindulhasson.” Orbán Vik-
tor azt is bejelentette: a kor-
mány megszavazta az M0-s 
körgyűrű mentén építendő 
zajvédő falakra a szüksé-
ges forrásokat. Zárszavában 
arra kérte a rákosmentieket, 
hogy vegyenek részt a vá-
lasztásokon, támogassák 
Dunai Mónikát, ősszel pedig 
Riz Levente polgármestert, 
„aki fantasztikus munkát 
végzett” – mondta a minisz-
terelnök.

Horváth Tibor 

Orbán Viktor: Dinamikus 
és életerős kerület Rákosmente

Országgyűlési képviselői 
munka számokban

Riz Levente a márciusi testületi ülé-
sen beszámolt 2010-2014 között 
országgyűlési képviselőként végzett 
munkájáról. Törvénymódosító javas-
latai, parlamenti indítványai segítsé-
gével az alábbi forrásokat szerezte 
a XVII. kerületnek.

Forrásmegosztási törvény módosítása - a budapesti adóbe-
vételek igazságosabb elosztása a főváros és a kerületek között

+ 254 millió 110 ezer Ft Rákosmentének

Ferihegyi repülőtér telekadója - 2012-től törvénymódosítás 
révén a ferihegyi repülőtér XVII. kerületet érintő külterüle-
te is adóköteles lett, beleértve a futópályákat és tartozéka-
ikat. Az adót a repülőteret üzemeltető, külföldi tulajdonú 
Budapest Airport köteles megfizetni, Rákosmente ezzel je-
lentős új  rendszeres bevételi forráshoz jutott 

+ 2 milliárd 177 millió 807 ezer Ft Rákosmentének
(2012-2014)

Útépítési állami normatíva bevezetése - sikeres költségve-
tési módosító indítvány, állami támogatás a kerületi földes 
utcák leaszfaltozására 

+ 1 milliárd 511 millió Ft Rákosmentének

Ferihegyi út meghosszabbítása - sikeres költségvetési mó-
dosító indítvány, állami támogatás a Ferihegyi út tovább-
építésére. Az elkerülő út tehermentesíti a Baross utcát, 
Rákoshegy sűrűn lakott területeit az átmenő forgalomtól, 
fellendítheti a térség gazdaságát, új munkahelyek jöhetnek 
létre.

+ 1 milliárd 300 millió Ft Rákosmentének

A parlamenti indítványok révén a XVII. kerület többletbevétele 
összesen:

+ 5 milliárd 242 millió 917 ezer Ft

Elnyert EU pályázatok Rákosmentén (2010-2014)
3 milliárd 290 millió 795 ezer 196 Ft

EU Önerő Alapból kapott források:
136 millió 500 ezer Ft

További várható állami támogatás a képviselői munka eredmé-
nyeként:
Rákosmenti Sport- és Rendezvénycsarnok

Hamarosan kormányhatározat születik egy XVII. kerületi 
új 1500 ülőhelyes, megújuló energiával működtetett mul-
tifunkcionális csarnok és szabadtéri sportlétesítmény állami 
finanszírozásáról.

Beruházás összege: 3 600 000 000 Ft + ÁFA
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Választási gyűlést tartott 
Dunai Mónika, a Fidesz–
KDNP országgyűlési kép-
viselőjelöltje, valamint 
vendége, Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes, a 
Kereszténydemokrata Nép-
párt elnöke március 19-én a 
Vigyázó Sándor Művelődési 
Házban. 

Köszöntőjében Riz Le-
vente polgármester, or-
szággyűlési képviselő arra 
hívta fel a figyelmet, hogy 
nagyon fontos, hogy ápri-
lis 6-án mindenki elmen-
jen szavazni. Mindenek-
előtt azért, mert ha nem 
megyünk el, akkor mások 
döntenek helyettünk, és 
ebből nem sok jó származik 
az országnak Azért is fontos 
a részvétel, mert a választás 
"nem lefutott meccs", sen-
ki nem bízhatja el magát, 
különösen a Fidesz nem, a 
múlt tapasztalai bizonyítják 
ezt. Azért is el kell menni, 
hogy megvédjük mindazt, 
amit közösen elértünk: a re-
zsicsökkentést, a határokon 
átívelő nemzetegyesítést, 
nemzeti alkotmányunkat, a 
családpolitikai intézkedése-
ket, a Rákosmente fejlesz-
tését szolgáló döntéseket. 

Riz Levente a rendezvé-
nyen örömmel jelentette be, 
hogy megállapodott Orbán 
Viktor miniszterelnökkel: 
a kormány támogatásával 
hamarosan megépülhet 
Rákosmente Sport- és Ren-
dezvénycsarnoka. 

Dunai Mónika így fo-
galmazott: „a Fidesz olyan 
intézkedéseket hozott az el-
múlt négy évben, amelyek a 
magyar emberek, a magyar 
családok érdekét szolgálta. 
Az ország április 6-án vá-
laszút elé kerül, ahol arról 
döntünk, hogy sikerül-e 

végleg átlépnünk a múlt 
elhibázott politikáján. Ar-
ról döntünk, hogy folyta-
tódik-e a rezsicsökkentés 
politikája, és hogy sike-
rül-e tovább csökkenteni a 
családok terheit. Büszkén 
mondhatom el, hogy mi, 
rákosmentiek, erős közös-

séget alkotunk. Már nem 
egyszer tettünk tanulságot 
arról, hogy jó ügyekért na-
gyon sokan össze tudunk 
fogni. Ilyen volt, amikor a 
keresztúri posta szombati 
nyitva tartása mellett, a ke-
rületi egészségügyi ellátás, 
vagy éppen a rezsicsökken-

tés érdekében léptünk fel 
önökkel közösen. 

Rákosmentén kiemelt 
terület a közlekedés feltét-
eleinek javítása, fontosnak 
tartom az úthálózat és a 
tömegközlekedés további 
fejlesztését, munkahelyek 
teremtését, a kerületi egész-
ségügyi ellátás feltételeinek 
jelentős javítását, hogy le-
gyen még több kerékpár-
utunk, és tovább javuljon 
közbiztonságunk.” – hangsú-
lyozta Dunai Mónika.

Semjén Zsolt az ország 
korábbi helyzetéről, az el-
ért gazdasági eredmények-
ről, valamint a magyar 
kormány és az EU közötti 
kapcsolatokról, nézetelté-
résekről beszélt. Visszautalt 
2010-re, amikor Magyar-
ország az államcsőd szélén 
tántorgott, és külföldön is 
készt tényként kezelték, 
hogy hazánk hamarosan 
Görögország sorsára jut. A 
Fidesz–KDNP-kormány a 
nehezebb utat választotta, 
amikor úgy döntött, hogy 
megszorítások és adóeme-
lés helyett megadóztatják 
a bankokat és a multinaci-
onális cégeket, ami azért is 
igazságos, mert a korábbi 
évtizedeknek szinte egye-
dül ők voltak a nyertesei. 
Mindezeknek köszönhetően 
az államháztartási hiány há-
rom százalék alatt van, ami 
hosszú távon is tartható, ezt 
már az EU és az IMF is el-
ismeri. Beindult a gazdasági 
növekedés, 4 millió ember-
nek van munkája, 280 ezer 
új munkahelyet sikerült te-
remteni, emellett létrehoz-
ták Európa legalacsonyabb 
egykulcsos adórendszerét, a 
társasági adó mértékét pe-
dig közel a felére csökken-
tették. Kili Tamás 

Korábban említette, az új 
Országgyűlés az egyetemes 
magyarság parlamentje lesz. 
Ön szerint mennyien élnek 
majd a szavazati jogukkal 
a külhoni magyarok közül, 
illetve lényegesen befolyásol-
hatják-e a választás végered-
ményét?

– Április 6. valóban az 
egyetemes magyarságnak 
az ünnepe lesz, hiszen Tri-
anon óta először minden 
magyarnak meglesz a le-
hetősége arra, hogy a po-
litikai akaratát kifejezésre 
juttassa, azt érvényesítse. 
Ezért az új Országgyűlés az 
egyetemes magyarság or-
szággyűlése lesz, ami egybe-
cseng az új alkotmány aka-

ratával, miszerint a magyar 
állam nem csak felelősséget 
érez, hanem felelősséget is 
visel a külhoni magyarok 
iránt. Az elmúlt ciklusban 
mintegy 600 ezren kérték 
a magyar állampolgárságot, 
550 ezren tettek állampol-
gársági esküt, közülük 200 
ezren regisztráltak a válasz-
tásokra. Én nem gondolom 
azt, hogy a választás a ha-
táron túl élők szavazatával 
dőlne el, de rajtuk múlik 
több mandátum sorsa. Azt 
is kifejezhetik egyben, hogy 
az egyetemes magyar nem-
zet részeként az ő politikai 
akaratuk megkerülhetetlen 
a mindenkori magyar kor-
mány számára.

– Melyek voltak azok a kor-
mányzati intézkedések, ahol a 
kereszténydemokraták elkép-
zeléseit sikerült érvényesíteni?

– A párt legnagyobb si-
kereként könyvelhetjük el, 
hogy az új magyar alaptör-
vénybe hangsúlyozottan 
bekerült a kereszténység, 
Szent István személye, és 
a magyar alkotmány azzal 
kezdődik, hogy „Isten, áldd 
meg a magyart”. De az is 
bekerült az alkotmányba 
például – megtestesítve ér-
tékrendünk legfontosabb 
alapköveit –, hogy a házas-
ság férfi egy nő életszövet-
sége. Sikerült az adótörvé-
nyeket is úgy módosítani, 
hogy azok a többgyermekes 

családok, akiknek alacsony 
a jövedelme, és ezért a tel-
jes családtámogatást nem 
tudták kihasználni, ne jár-
janak rosszul. Ők a családi 
kedvezményt érvényesíthe-
tik a nyugdíjjárulék és az 
egészségbiztosítási járulék 
terhére.

– A KDNP milyen terveket 
kíván megvalósítani a követ-
kező kormányzati ciklusban?

– Szeretnénk a családok 
csődvédelmét kezdemé-
nyezni. A cégekhez ha-
sonló eljárás során, ha azt 
egy család kérelmezi, egy 
csődbiztos veszi fel velük 
a kapcsolatot, aki segít a 
pénzügyeik rendezésében, 
az adósság kezelésében. El-
képzeléseink szerint a csa-
ládi csődgondnok olyan 
jogosítványokkal is ren-
delkezne, hogy ne lehessen 
az adott családot kizárni a 
normális életvitelt szolgáló 
közművek használatából.

Kili Tamás 

Semjén Zsolt Rákosmentén
Dunai Mónika: Mi, rákosmentiek, erős közösséget alkotunk

A KDNP a családok 
csődvédelmét szorgalmazza
Interjú Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel

kÖzélet kÖzélet

FIZeTeTT pOLITIKAI HIRdeTéS
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CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 
Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Budapest Főváros XVII. kerület 
Rákosmente Önkormányzatának az Önkormányzat 2014. évi költ-
ségvetéséről szóló 3/2014. (II. 20.) rendelete 7.§ (1) bekezdésében 
nyert felhatalmazás alapján pályázatot hirdet XVII. kerületi civil 
szervezetek támogatására.

A rendelkezésre álló összeg: 4.000.000.- Ft.

A pályázat keretében pénzbeli támogatáshoz juthatnak a XVII. kerü-
letben és alapvetően XVII. kerületi polgárok részvételével működő, a 
Fővárosi Törvényszék (korábban Fővárosi Bíróság) által – legkésőbb 
2013. április 30. napján – jogerősen nyilvántartásba vett civil szerve-
zetek. A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása, a 
működéssel együtt járó, valamint a működési feltételek javítását szol-
gáló és a szervezet tevékenységi körével összefüggő költségek részbeni 
fedezése, továbbá a civil szervezetek rendezvényeinek, programjainak, 
kiadványai megjelentetésének támogatása.

A pályázatban fel kell tüntetni a civil szervezet tagjainak létszámát, 
tevékenységi körét, a szervezet nyilvántartásba vételének időpontját, 
törzsszámát, valamint a kért támogatás összegét.
A pályázathoz mellékelni kell a közösség eddigi tevékenységének ismer-
tetését, a szervezet 30 napnál nem régebbi nyilvántartási kivonatát.
A pályázatra egy pályázó csak 1 pályázatot nyújthat be.
A tevékenység megvalósulása során, illetve a megjelentetett kiad-
ványon fel kell tüntetni, hogy az Budapest Főváros XVII. kerület 
Rákosmente Önkormányzata Rákosmenti Erőforrás Bizottságának 
támogatásával valósult meg, illetve jelent meg.
A támogatások folyósítása a támogatási szerződés megkötését követő-
en kizárólag a nyertes pályázó bankszámlájára történik, a támogatási 
összeget készpénzben nem lehet felvenni.
Nem fogadható el a kiírásnak nem megfelelő, a pontos adatokat nem 
tartalmazó vagy hiányosan kitöltött, határidő után benyújtott pályá-
zat. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a 2013. évben 
támogatásban részesült, és annak felhasználásáról határidőben nem 
számolt el.

A pályázatokat a Rákosmenti Erőforrás Bizottság bírálja el 2014. 
június 30. napjáig.
Pályázni a Rákosmenti Erőforrás Bizottság által kibocsátott űrlapon 
lehet, amely személyesen beszerezhető a Rákosmenti Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál (1173 Budapest, Pesti út 165. 
földszint), valamint letölthető a www.rakosmente.hu honlap Hirdet-
mények – Oktatási és Művelődési Csoport hirdetményei webhelyről.

A pályázatot, valamint a hozzá tartozó szöveges indoklásra 
szolgáló űrlapot 1 példányban a Rákosmenti Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál kell benyújtani 2014. 
április 30-án 16.00 óráig zárt borítékban vagy postai úton leg-
később 2014. április 30-i postabélyegzővel ellátott borítékban.
Levélcím: Rákosmenti Polgármesteri Hivatal, Oktatási és 
Művelődési Csoport 1173 Budapest, Pesti út 165.
A borítékon minden esetben fel kell tüntetni: „Pályázat civil szerve-
zetek támogatására”.

A pályázat nyerteseit a Rákosmenti Erőforrás Bizottság levélben 
értesíti. A pályázatok elszámolási határideje: 2015. március 31. Az 
elszámolás határidejét egy alkalommal, legkésőbb 2015. február 15-ig 
beérkező kérelemre a Rákosmenti Erőforrás Bizottság egy hónappal 
meghosszabbíthatja. Az a pályázó, amelyik határidőre nem számol el, 
a 2015. évben nem nyújthat be a Rákosmenti Erőforrás Bizottsághoz 
pályázatot.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Rákosmenti Erőforrás Bizottsága

pályázat

FelhíVás

A négy és nyolc évvel ez-
előtti hagyományt folytatva 
két hét erejéig ismét szol-
gálatba állt a Fidesz-busz 
Rákosmentén.  Az idén 50 
éves Ikarusz 311típusú autó-
buszt Riz Levente polgármes-
ter, országgyűlési képviselő, 
Dunai Mónika Rákosmente 
és Kőbánya-Kertváros or-
szággyűlési képviselőjelöltje, 
a helyi Fidesz–KDNP frakci-

ója, valamint Németh Lász-
ló, a járműmatuzsálem gaz-
dája, sofőrje indította útjára 
a Fő térről március 25-én.

Dunai Mónika elmondta, 
a piros nosztalgiabusz már-
cius 27–30. és április 3–6. 
között reggeltől estig körjá-
ratként közlekedik a kerü-
letben, amely ingyenesen 
vehető igénybe.

Kili Tamás 

Az „Isten, Hazánkért tér-
delünk elődbe....” című ősi 
fohásszal kezdődött az a kö-
nyörgés, amit a haza folya-
matos épüléséért olvasott 
fel Horváth Tamás alpol-
gármester, Dunai Mónika, 
a Rákosmenti Erőforrás Bi-
zottság elnöke, országgyű-
lési képviselőjelölt, Dobos 
Marianne író, médiamisz-
szionárius, Buskó András, a 
Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke, dr. Varjuné 
dr. Fekete Ildikó, a Klebels-
berg Kunó Intézményfenn-
tartó Központ tankerületi 
igazgatója és Szabó Tiborné 
rákoshegyi önkormányzati 
képviselő március 16-án a 
Rákoshegyi Lisieux-i Szent 
Teréz-templomban megtar-
tott ünnepi misén.

A szentmisét bemutatta P. 
Sajgó Szabolcs SJ, aki nem 

nemrég tért haza több éves 
torontói szolgálatából.

A szentmisét követően 
II. János Pál pápa szobrá-
nál, Babusa János alkotá-
sánál koszorút helyezett el 
Rákosmente Önkormány-
zata nevében Horváth Ta-
más és Dunai Mónika, a 
Rákoshegyi Polgári Kör ne-
vében Gáll József és Fejér 
Gyula, a Lengyel Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnöke és 
a Lengyelországból érkezett 
krosnói járás elöljárói, vala-
mint Dobos Marianne.

 Szakács Zsuzsa 

Újra közlekedik 
a Fidesz-busz

szentmise a haza 
épüléséért

FIZeTeTT pOLITIKAI HIRdeTéS

kÖzélet

Képviselői fogadóórák
POlgáRMesteR, ORszággyűlési KéPviselő
Riz levente – Fidesz – előzetes bejelentkezés: 253-3306, 253-
3398.

Jegyző
Dr. rúzsa ágnes jegyző: április 14. előzetes bejelentkezés: 
1/253-3320; 253-3319. 

alpOlgármesterek
Fohsz tivadar – Fidesz – április 14. Bejelentkezni az ügyfélszol-
gálati irodában lehet. * Horváth tamás – Fidesz – április 7. 
Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet.

A KéPviselő-testület tAgJAi
Dr. Bényi zsolt – Fidesz 6. evk., a hónap utolsó csütörtökén 
17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.
Dunai Mónika – Fidesz, 11. evk. – minden hónap első szer-
dáján 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Fachet gergő – Itthon Rákosmentén egyesület, egyeztetés 
alapján, tel.: 06-30-989-2625, (képviselő-testületi iroda).
Dr. Fenke Ferenc – KdNp, 4. evk., minden hónap második 
hétfőjén a polgármesteri Hivatal 303-as szobájában 13.30-tól 
14.30-ig tartja.
Fohsz tivadar – Fidesz, 8. evk. – a hónap 1. csütörtökén 
17-18 óráig a Rezgő utcai óvoda, a hónap 2. péntekén 17-
18-ig a Rákoskerti Művelődési Házban.
Hatvani zoltán – Fidesz, 9. evk., a hónap 1. keddjén 
7.45 - 8.45-ig a Rákoskerti Művelődési Házban, a hónap 2. 
péntekén 17-18-ig a Rákoskerti Művelődési Házban, telefonon 
történő bejelentkezés alapján a bejelentő lakásán (mozgásá-
ban korlátozottak esetén) tel.: 06-30-944-0203.
Horváth tamás – Fidesz, 12. evk. – minden hónap első 
keddjén 18 órakor a diadal úti iskolában, minden hónap első 
szerdáján 18-19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. hrutka zsolt – MSZp,  minden hónap 1. hétfőjén 18-
19-ig az MSZp irodában, 1173 Bp., Kaszáló utca 45. alatt.
Koszorúsné tóth Katalin – Fidesz, 1. evk. – hónap 1. 
hétfőjén 17-18-ig a Hófehérke óvodában.
Kovács istván – Itthon Rákosmentén egyesület – előzetes 
egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300.
lukoczki károly – MSZp,  minden hónap 1. hétfőjén 18-
19-ig az MSZp irodában, Kaszáló utca 45. alatt.
Nagy Anikó – Fidesz, 7. evk. – Minden hónap negyedik 
hétfőjén 17-18 óráig a Családi és Társadalmi Rendezvények 
Házában, Csabai út 20. Lehetséges más időpontokban is 
előzetes bejelentkezés alapján. Tel: 06- 20-225-5396.
Nótin tamás Jobbik – előzetes telefonos egyeztetés alapján 
Tel: 06-70-392-1203, 1173 Bp., Ferihegyi út 78. fsz.
Dr. piláth károly – Fidesz, 13. evk., a hónap első keddjén 
18 órakor a diadal úti Általános Iskolában.
Petrőczy Dániel – Fidesz, 3. evk. minden hónap első hét-
főjén a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium-
ban 18-19 között.
Rózsahegyi Péter – Fidesz, 14. evk., minden hónap első csütör-
tökén 18–19 óráig a Csekovszky Árpád Művelődési Házban, min-
den hónap harmadik szerdáján17–18 óráig a Robogó óvodában.
ruthner györgy – MSZp – a hónap 1. hétfőjén 18-19-ig 
az MSZp irodában, 1173 Bp., Kaszáló utca 45. alatt.
szabó tiborné KdNp, 5. evk. minden hónap utolsó csütörtö-
kén 17-18 között a Rákoshegyi Közösségi Házban.
várbíró Anita Fidesz, 2. evk. – minden hónap első hétfőjén az 
Újlak utcai Általános Iskolában 18-19 között. Tel: 06-20-251-4801
Virág mihály – Fidesz, 10. evk. – minden hónap első szerda 
18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.


