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A képviselõ-testület november 16-án, 29-én és december 4-én tartott testületi ülést
November 16-án a napirendi pontok tárgyalása elõtt Riz Levente polgármester
(Fidesz)
bejelentette
az
Itthon
Rákosmentén (frakcióvezetõ: Kovács
István), a Szabad Demokraták Szövetsége (Soltiné Kis Katalin), illetve a Magyar Szocialista Párt (Kiss Lajos) kerületi frakciójának megalakulását.
A képviselõk – dr. Fenke Ferenc képviselõ (KDNP-MIÉP) javaslatára – egyperces néma felállással adóztak a közelmúltban elhunyt XVII. kerületi díszpolgár, Gregor József emlékének.
Napirend elõtti felszólalásában Papp
Péter Pálné képviselõ (MSZP) gratulálva a mandátumot szerzett képviselõknek, azt kívánta, hogy õk is olyan sikeresek legyenek, mint az elõzõ vezetés. Az
eredmények közül megemlítette az iskolafejlesztéseket, az út- és csatornaépítéseket. A képviselõ hozzátette, hogy nem
értette Riz Levente Kossuth téri beszédében tett utalásait, de harc helyett inkább munkát kíván. Dr. Dombóvári Csaba alpolgármester, frakcióvezetõ (Fidesz) válaszul elmondta, hogy az elmúlt
évek döntéseiben az ellenzék szavazatai
is ott voltak, a felsorolt érdemek nem
csak az MSZP-nek tulajdoníthatók.
Dr. Hoffmann Attila képviselõ (MSZP)
szintén ellentmondásosnak érezte Riz
Levente V., Kossuth téri beszédét az alakuló ülésen elhangzottakkal. Kérte a
polgármestert, hogy kövesse meg a kerület csaknem felét, akik nem „megszálló törökök”, hanem szintén magyarok.
Dr. Hoffmann Attila továbbá megerõsítést kért abban, hogy a polgármester
nem tervez politikai tisztogatást. Riz Levente válaszában jelezte, hogy Gárdonyi
Géza: Egri Csillagok címû mûvét idézte,
amely egyik kedvenc olvasmánya. Hozzátette: örül annak, ha „az MSZP helyi
politikusai nem azonosulnak az egykori
szocialista diktatúrával és az MSZP jelenlegi pénzbehajtó módszereivel”.
Lázár Attila képviselõ (Fidesz) elmondta, hogy a kerületben október 23án „végre gyönyörû emlékmûvet kaptak
a pesti srácok, soha ennyien nem ünnepeltek a kerületben, mint most, soha
ilyen beszédet nem mondott polgármester Rákosmentén mint 2006-ban”. Emlékeztetett viszont arra, hogy „a fõvárosban ezzel egy idõben, rohamrendõrök
gumilövedékkel,
könnygázgránáttal,
vízágyúval támadtak a fegyvertelen emlékezõkre, akik akkor és ma is a
hazugság ellen emelték fel szavukat.”
Hatvani Zoltán képviselõ (Fidesz) felhívta a figyelmet arra, hogy Rákoskerten
– a korábbi híradásokkal ellentétben –
még mindig egy tucat utcában nincs,
vagy csak részben van csatorna. Ez a
kertiek 28%-át, 432 családot érint. Hatvani Zoltán kérte képviselõtársait, hogy
támogassák a probléma megoldását.
Nagy Anikó képviselõ (Fidesz) felhívta
a figyelmet arra, hogy 2001-ben a testü-

let egy 7000 négyzetméteres terület eladásáról és beépítésérõl döntött az
Erzsébet-Lakás Kft.-vel kötött vegyes
vállalkozói szerzõdés keretében. A vevõ
öt lakás átadásával vállalta a 70 millió forintban magállapított vételárat. A lakásokat az önkormányzat a mai napig nem
tudta értékesíteni – se bérbe adni, mivel
a lakások többsége lakhatatlan mûszaki
állapotban van. Igazságügyi szakértõi
vizsgálat (2005-ben) megállapította,
hogy a mûszaki hibák a hibás és hiányos
kivitelezési munkákból adódnak. Ennek
ellenére a mai napig nem történtek jogi
lépések az önkormányzatot ért károk
megtérítéséért a kivitelezõvel szemben.
Dr. Fenke Ferenc képviselõ (KDNPMIÉP) aggodalmának adott hangot, hogy
Alexa György, a kerület országgyûlési
képviselõje (MSZP) szavazatával megerõsítette a parlamentben Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt a kormányzat élén.
Dr. Fenke Ferenc szerint Alexa Györgynek mérlegelnie kell, hogy „a választóinak tisztelete a fontosabb vagy a tiszteletdíja, illetve nem lenne-e tisztességesebb
most felállni?” Alexa György – aki jelen
volt a testületi ülésen – úgy reagált: „szavazóim nagy részének más a véleménye,
õk a nem támogatnák lemondásomat”.
Koszorúsné Tóth Katalin képviselõ
(független) arról számolt be, hogy az
502. utca szilárd burkolattal történõ ellátása során a lakosság részérõl rendkívül sok reklamáció merült fel. A képviselõ jelezte a kifogásokat a mûszaki ellenõrnek, de intézkedés és változás eddig nem történt. Az 502. utca útépítési
képe nem egységes és nem került átépítésre az 501. utcai sárrázó sem.
Koszorúsné kérte a testületet, hogy oldja meg egy színvonalas, összefüggõ útfelület kivitelezését. A polgármester írásban ígért választ.
Kovács István frakcióvezetõ (Itthon
Rákosmentén) azt nehezményezte, hogy
az Itthon Rákosmentén Egyesületnek – a
kért öt hely helyett – csak egy belsõ bizottsági tagja van, az önkormányzat vezetõsége pedig elutasította az ügy újragondolását. Mivel a választáson a harmadik helyet szerezték meg, ezen döntés felülvizsgálatát kéri. Riz Levente azt
válaszolta, hogy három helyet ajánlottak, de mivel Kovács István azt nem fogadta el. Riz Levente válaszában elmondta, hogy az egyesületnek három
helyet – közöttük egy bizottsági elnöki
tisztséget – ajánlottak fel, de Kovács István ezt nem fogadta el.
Dunai Mónika tanácsnok, rákoscsabai
képviselõ (Fidesz) az elmaradt infrastrukturális fejlesztésekrõl beszélt. Véleménye szerint a kerületrész addig fejlõdött, amíg a fõvároshoz nem csatolták,
erre bizonyíték az is, hogy néhány rész
még mindig nem csatornázott. Dunai
Mónika kérte a testület jövõbeni igen
szavazatát e témát illetõen.

Dr. Fachet Gergõ, az Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke (Itthon Rákosmentén) bejelentette, hogy minden képviselõ idõben leadta vagyonnyilatkozatát.
Riz Levente polgármester (Fidesz) elmondta, hogy lépéseket tett a közlekedési helyzet javítására, tárgyalásra hívta a
BKV, a MÁV és a BKSZ képviselõit, valamint társadalmi párbeszédet kezdeményezett a VEKE-tanulmányról (részletesen a 18. oldaltól olvashatják a Hírhozóban). A MÁV december 12-tõl új, ütemesebb menetrendet vezet be, a BKV
szintén ígéretet tett a 67-es busz sûrítésére, a 68-as csuklóssá tételére, a 168-as útvonalánál az ipari területek kihagyására.
A ritka 192-es busz helyett új járat indítása várható a XVII.-XVI.-XV. kerületek
összekötésére. Továbbá 2007-tõl várhatóan elindul a Jászberényi úton a buszsáv
kiépítése. A BKSZ segítségét kérte Riz
Levente a rákoskerti és csabai vasútállomások jobb megközelíthetõsége érdekében. Megegyezés született, hogy jövõre ott buszfordulókat építenek ki a „ráhordó” járatoknak, és amint ez elkészült, a BKV buszokat fog odairányítani.

Rendeletek
 A testület 26 igen, 1 nem szavazat
és 2 tartózkodás mellett aktualizálta az
önkormányzat által megépült és megvalósuló út, járda- és közmûépítési beruházásokhoz történõ lakossági hozzájárulásról szóló rendeletet az 50 ezer forintos házzájárulási díj változatlanul hagyásával (33/2006.).
 A képviselõk 19 igen, 2 nem szavazat, 8 tartózkodás mellett módosították a
2006. évi költségvetésrõl szóló rendeletet (34/2006.), így 150 E Ft mûködési célú támogatást nyújtva a Rákosmenti ’56os Alapítvány részére. A testület úgy
döntött, hogy nem nyújt anyagi támogatást a Laborcz Ferenc Szobrászmûhely
Alapítvány részére, egy tárlatot bemutató katalógus nyomdai elkészítése és kiadása költségeihez.
 A testület 16 igen, 6 nem szavazat, 7
tartózkodás mellett módosította a helyi
adókról szóló rendeletet (35/2006.).
(A helyi adóváltozásokról késõbb tájékoztatjuk olvasóinkat.)

Határozatok
 A képviselõ-testület egyhangúlag –
2011-ig – meghosszabbította és közös
megegyezéssel módosította dr. Mile
Gabriella egyéni vállalkozóval a házi
gyermekorvosi tevékenység vállalkozási formában történõ ellátására létrejött
szerzõdést.
 A képviselõk egyhangúlag jóváhagyták a 2007. évi belsõ ellenõrzési
munkatervet.

ÖNKORMÁNYZAT
 Az önkormányzat egyhangúlag úgy
döntött, hogy vállalja a Keresztúr Nevû
Települések VIII. Nemzetközi Találkozójának Rákoskeresztúron történõ megrendezését. A testület elõzetes kötelezettséget vállalt arra, hogy a találkozó
megrendezésének költségeihez a 2007.
évi költségvetésben 15 M Ft összeget
biztosít.
 A testület – dr. Fachet Gergõ képviselõ (Itthon Rákosmentén) javaslatára –
nem hozott határozatot a Ferihegyi út –
Pesti út keresztezõdésének jelzõlámpái
mellé kiegészítõ idõmérõ lámpák felszerelésének, elhelyezésének költségére
vonatkozó elõterjesztésrõl.
 Az önkormányzat egyhangúlag úgy
döntött, hogy a tulajdonában lévõ
138551/3, 138569/2 hrsz-ú ingatlanokból az M0-ás autópálya megépítése miatt kisajátításba vont és kiszabályozásra
kerülõ 156 m2, 133 m2 nagyságú területrészekre a dr. Korn József Ügyvédi Iroda által tett vételi ajánlatot, valamint a
megajánlott 310 E Ft és 270 E Ft vételárat elfogadja és a kiszabályozásra kerülõ ingatlanrészre a kisajátítást helyettesítõ adásvételi szerzõdést megköti.
 A képviselõk egyhangúlag hozzájárultak a Vida-dombi új játszótér fedezetének biztosításához. A testület a fõvárosi
önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága által kiírt játszótér építési pályázaton elnyert 8 M Ft felhasználásával a 20,8
M Ft összértékû Vida-dombi új játszótér
kivitelezését 2007-ben valósítja meg.
 A képviselõ-testület egyhangú szavazással úgy döntött, hogy 1 M Ft összegû támogatást nyújt a Csekovszky Árpád Mûvészeti Közalapítvány részére a
Közalapítvány és a Csekovszky-gyûjtemény Kiállítóháza 2007. évi mûködési
költségeire, valamint 960 E Ft összegû
támogatást nyújt a közalapítvány részére abból a célból, hogy 2007-ben felsõfokú szakirányú végzettségû szakembert
bízzon meg a kiállítóház szakmai feladatainak ellátására.
 A képviselõk egyhangúlag megszavazták a közigazgatási hivatalnak a kerületi önkormányzat 2006. évi költségvetésérõl szóló 5/2006. rendelet törvényességi észrevételével kapcsolatos vélemény kialakításáról szóló javaslatot.
Eszerint elfogadták a költségvetési szervek címrendjére vonatkozó észrevételt
azzal, hogy azt majd a 2007. évi költségvetés normaszövegébe is beépítik úgy,
hogy az önkormányzat költségvetési
szervei mind a bevételi, mind a kiadási
elõirányzatokat részletezõ mellékletben
azonosan kerüljenek meghatározásra. A
testület nem fogadta el azon észrevételt,
hogy a bevételek és a kiadások fõösszegét azonosan állapította meg. A pénzellátás rendjének szabályozására vonatkozó észrevételt azzal fogadta el, hogy a
2007. évi költségvetés normaszövegébe
a nettó finanszírozásra és a kiskincstári
rendszer alkalmazására vonatkozó eljárási rendet rögzíteni fogja.
 18 igen, 1 nem szavazat, 10 tartózkodás mellett a testület elfogadta az ön-

kormányzat tulajdonában álló lakások
lakbér-megállapításának rendeletben
történõ kidolgozására tett koncepciót. A
rendeleti javaslatot a decemberi ülésen
tárgyalja majd az önkormányzat.
 Az önkormányzat 18 igen szavazat,
11 tartózkodás mellett – dr. Fachet Gergõ és Kovács István képviselõk (Itthon
Rákosmentén) elõterjesztésére, dr.
Dombóvári Csaba alpolgármester (Fidesz) módosító indítványára – úgy határozott, hogy elviekben egyetért a Pesti
út 136. szám alatti Szent Kereszt Felmagasztalás Plébániatemplom közvilágításának megvalósításához tárgyú elõterjesztésben megfogalmazott céllal, ezért
felkérte a polgármestert, vizsgáltassa
meg, hogy a kerület közlekedési tengelyében mely épületek esetén indokolt, illetve lehetséges díszkivilágítás jellegû
közvilágítás létesítése, s az milyen költséget igényel.
 A képviselõ-testület 15 igen, 11 nem
szavazat, 3 tartózkodás mellett elfogadta
az önkormányzat fenntartásában mûködõ nevelési-oktatási intézményekben
mûködõ óvodaszékbe, illetve iskolaszékbe képviselõk delegálására tett javaslatot. Az alábbi intézményekbe a következõ képviselõket delegálták: Hófehérke Napköziotthonos Óvoda: Lázár Attila (Fidesz), Robogó Napköziotthonos
Óvoda: dr. Piláth Károly (Fidesz), Mézeskalács Napköziotthonos Óvoda: Virág
Mihály
(Fidesz),
Balassi
Bálint
Nyolcévfolyamos Gimnázium: Nagy Anikó (Fidesz), Bartók Béla Zeneiskola és
Mûvészeti Iskola: Fejér Gyula (Fidesz),
Hõsök Terei Általános Iskola: dr. Dombóvári Csaba (Fidesz), Jókai Mór Általános Iskola: dr. Fenke Ferenc (KDNPMIÉP), Kossuth Lajos Általános Iskola:
Hatvani Zoltán (Fidesz), Szabadság Sugárúti Általános Iskola: Dunai Mónika
(Fidesz), továbbá külsõsként a Laborcz
Ferenc Általános Iskola: Sarkadi-Nagy
Adrienn (bizottsági tagságának megszûnéséig), Újlak Utcai Általános, Német
Nemzetiségi és Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvû Iskola: Ligeti Péter.
 Az önkormányzat 15 igen, 13 nem
szavazattal, 1 tartózkodással úgy döntött, hogy az Egyesített Szolgáltató Központhoz tartozó Gondozási Központokban, Idõsek Klubjaiban, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában és Átmeneti Otthonában, valamint a bölcsõdékben 2006. december 1-jétõl, mint az
intézményeket fenntartó szervezet, az
érdekképviseleti fórumok tagjaiként a
következõ személyeket jelöli ki: Holdsugár Gondozási Központ: Fejér Gyula (Fidesz), Liget Gondozási Központ: dr.
Dombóvári Csaba (Fidesz), Fehér Akác
Gondozási Központ: dr. Fenke Ferenc,
Diadal utcai Idõsek Klubja: dr. Piláth
Károly (Fidesz), Rákoskerti Idõsek
Klubja: Hatvani Zoltán (Fidesz), Virágoskert Értelmi Sérültek Napközi és Átmeneti Otthona: dr. Bényi Zsolt (Fidesz), valamint: Csibe Bölcsõde: Virág
Mihály (Fidesz), Gólyafészek Bölcsõde:
Rózsahegyi Péter (Fidesz), Napraforgó
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Bölcsõde: Nagy Anikó (Fidesz), Nefelejcs Bölcsõde: Horváth Tamás (Fidesz).
 A képviselõ-testület elfogadta a következõ beszámolókat: szociális célú
gazdálkodási tartalék III. negyedévi felhasználásáról, valamint a Szociális és
Lakásügyi Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Környezetvédelmi és Mezõgazdasági Bizottság, a Vagyongazdálkodási Bizottság, az Egészségügyi Bizottság, az Ifjúsági és Sport Bizottság, az Oktatási Bizottság és a Mûvelõdési és Tájékoztatási Bizottság 2006. III. negyedévben az általános célú gazdálkodási tartalékkeret felhasználásáról, illetve az átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl.

Rendkívüli ülésen
 November 29-én rendkívüli ülésen
döntöttek a képviselõk arról, hogy a Külsõ keleti körút Pesti út – Ócsai út közötti szakasza által érintett területek szabályozási tervének fõvárosi véleményezési eljárásában részt kívánnak venni.
 December 4-én 16 igen, 9 nem és 3
tartózkodás mellett véleményezte a testület a Budapesti Építési Keretszabályzat kerületet érintõ részét.

Felhívás
A Delta XVII. kerületi Polgárõrség a XVII.
kerület közrendje és a magántulajdonok
védelme érdekében bûnmegelõzõ szolgálatokat tart a kerület teljes területén. Várjuk
minden olyan XVII. kerületi lakos jelentkezését, aki 18. életévét betöltötte, büntetlen elõéletû és önkéntes jelleggel minimum havi két szolgálattal segíteni kívánja
bûnmegelõzõ munkánkat. A szolgálatok ellátásához minden felszerelés és szakmai
felkészítést biztosítunk. Ne feledjük! A
nyugodt biztonságos környezet mindannyiunk érdeke. Együtt a közbiztonságért,
együtt mindenkiért! Jelentkezéseket a 0620-991-1663-as telefonszámon várunk. További információ: www.delta17.hu.
Marton Rudolf (elnök)

Tájékoztató
szabályozási tervrõl
Elkészült a 382/2005. (VIII. 25.) számú Kt. határozat alapján a Budapest
XVII. kerület, Podmaniczky u. – Vigyázó kastély (Gyökér u.- 125393/49)
hrsz-ú – Pesti út – Bakancsos utca által határolt terület Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata. A
terv és a hozzá tartozó szabályzat kifüggesztésre került a polgármesteri
hivatal portáján (Pesti út 165.), illetve
megtekinthetõ a www.rakosmente.hu
honlapon 2006. december 8. – 2007.
január 8. között. A tervekkel kapcsolatos esetleges véleményeket a Budapest Fõváros XVII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodájára (312. szoba) vagy
az Ügyfélszolgálati és Okmányirodán
lehet leadni.

KÖZÉRDEKÛ

FOGADÓÓRÁK
Országgyûlési képviselõ
Alexa György – MSZP – fogadóórája decemberben elmarad, a soron következõ 2007. januárjában a megszokott utolsó csütörtökön 17-19
óra között lesz. Parlamenti látogatásra folyamatosan lehet jelentkezni a 06-20-663-0019-es
számon.

Polgármester
Riz Levente FIDESZ – 2007. január 8., február
12., március 19., április 23. Bejelentkezni az
Ügyfélszolgálati és Okmányirodán lehet.

Jegyzõ/aljegyzõ
Dr. Nagy István jegyzõ/Keserû Lajosné aljegyzõ az irodájában, elõzetes bejelentkezésre
2007. január 8., február 5., március 12., április
16., május 21. Bejelentkezni az Ügyfélszolgálati és Okmányirodán lehet.

Alpolgármesterek
Dr. Dombóvári Csaba – FIDESZ – 2006. december 18., 2007. január 22., február 26., április 2., május 7.
Fejér Gyula – FIDESZ – 2006. december
11., 2007. január 15., február 19., március 26.,
április 30.
Fohsz Tivadar – FIDESZ – 2006. december
18., 2007. január 29., március 5., április 9., május 14.
Bejelentkezni az Ügyfélszolgálati és Okmányirodán lehet.

Tanácsnokok
Dunai Mónika – FIDESZ, oktatási, kulturális
és civil kapcsolatok – – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai
Közösségi Házban.
Lázár Attila – FIDESZ közbiztonsági és
sport tanácsnok – hónap 1. hétfõje 18 óra Fidesz iroda, Péceli út 106.

A képviselõ-testület tagjai
Barna Andor – SZDSZ 5. evk. ISB elnök –
minden hó 1. szerdáján 17-18-ig a Kaszáló utcai Csicsergõ óvodában
Dr. Benkõ Péter – MSZP – telefonon egyeztetés után a Kaszáló u. 45. sz. alatt.
Dr. Bényi Zsolt – FIDESZ, 9. evk. EB elnök
– a hónap utolsó csütörtök 17–18 óra,
Rákoshegyi Közösségi Ház.
Csorba Béla – KDNP–MIÉP, VFB elnök –
minden hónap 3. keddjén 18–19 között a
Csekovszky Árpád Mûvelõdési Házban.
Derczbach Istvánné - MSZP - minden hónap
1. keddjén 17-18-ig az Újlak utcai iskolában.
Dr. Dombóvári Csaba – FIDESZ, 17. evk. –
minden hónap 1. csütörtökén 18-19 óráig a
Csekovszky Árpád Mûvelõdési Házban.
Dunai Mónika – FIDESZ, 14. evk. – minden
hónap 2. csütörtökén 18–19 között a
Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Fachet Gergely – Itthon Rákosmentén
Egy. – elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 2533330, (képviselõ-testületi iroda).
Fejér Gyula – FIDESZ, 8. evk. – hónap utolsó csütörtök 17–18 órától a Rákoshegyi Közösségi Házban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP–MIÉP, 12. evk.
SZLB elnök – minden hónap 2. csütörtökén
18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.

A Hírhozóhoz beküldött írásokat, a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül, mondanivalójuk tiszteletben tartásával, rövidítve jelentetjük meg. A lapban megjelenõ vélemények,
hozzászólások nem feltétlenül azonosak a szerkesztõségével. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelõsséget. Az
újság arculata, tartalma, írásai, az internetes változat szerzõi
jogi védelmet élvez, abból írást, részleteket kivenni, csak a
forrás megjelölése mellett lehetséges. (Szerk.)

Fohsz Tivadar – FIDESZ, 10. evk. – a hónap
1. csütörtökén 17-18 óráig a Rezgõ utcai óvoda, a hónap 2. csütörtökén 17-18-ig a Sági utcai bölcsõdében, a hónap 2. péntekén 17-18-ig
a Rákoskerti Mûvelõdési Házban.
Hatvani Zoltán – FIDESZ, 11. evk. – VGB
elnök – a hónap 1. keddjén 8.30-9.30-ig a
Rákoskerti Mûvelõdési Házban, a hónap 2.
péntekén 17-18-ig a Rákoskerti Mûvelõdési
Házban, telefonon történõ bejelentkezés alapján a bejelentõ lakásán (mozgásában 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. – a hónap 1. páros keddjén 18 órakor a Diadal Úti
Általános 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. – hónap 1. hétfõjén 17-18-ig a Hófehérke
óvodában.
Kovács István – Itthon R. Egy. – elõzetes
egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300
Lázár Attila – FIDESZ – hónap 1. hétfõje
17–18 óra, Fidesz iroda, Péceli út 106.
Dr. Morauszky András – MSZP 2. evk. – a
hónap 1. keddjén az Újlak utcai iskolában
Nagy Anikó – FIDESZ, 7. evk. – hónap 1.
hétfõje 17 órától 18 óráig a Családi és Társadalmi Rendezvények Házában, a Csabai út 20.
sz. alatt. Minden hónap második csütörtökén
17–18 óráig a Sági utcai bölcsõdében. T.: a körzetében lakóknak 06-20-336-6058.
Oláh László – SZDSZ, KB elnök.
Papp Péter Pálné – MSZP – a hónap 3. szerda 18-19-ig a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Piláth Károly – FIDESZ, 16. evk. OKB
elnök – a hónap elsõ páros keddjén 18 órakor a
Diadal úti Általános Iskolában.
Rózsahegyi Péter – FIDESZ KVB elnök – a
hónap 2. hétfõjén 18-19 óráig a polgármesteri
hivatal ebédlõjében környezetvédelmi fogadóórát tart.
Ruthner György – MSZP 4. evk. EUB elnök–
a hónap 1. hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45ben
Soltiné Kis Katalin – SZDSZ 3. evk. – a hónap utolsó péntek 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.

Körzeti megbízotti irodák
Kucorgó tér 1. (tel.: 256-8917): Rákoscsaba, Rákoskert körzeti megbízottja
Újlak u. 110. (tel.: 253-5844): Újlak utcai
lakótelep körzeti megbízottja
Ferihegyi út 24. (tel.: 258-6102): Rákosliget és Rákoscsaba-Újtelep körzeti
megbízottja
Ady Endre u. 58. (tel.: 258-3180): Rákoshegy körzeti megbízottja
A rendõrkapitányság épületében – Ferihegyi út 79. I. 102. (tel.: 2532300/57-158): Kaszáló utcai lakótelep
körzeti megbízottja
A rendõrkapitányság épületében – Ferihegyi út 79. I. 102. (tel.: 2532300/57-158): Ferihegyi út–Gyökér
utcai lakótelep körzeti megbízottja
Az irodákban a körzeti megbízott távollétében üzenetrögzítõ mûködik, sürgõs
esetben hívja a rendõrség 107-es számát, vagy a 112-es nemzetközi segélyhívószámot.
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Közérdekû címek,
telefonszámok
ÁLTALÁNOS SEGÉLY
MENTÕK
RENDÕRSÉG
TÛZOLTÓSÁG

112
104
107
105

Felnõttorvosi ügyelet
256-6272
Gyermekorvosi ügyelet
256-2699
Kerületi rendõrkapitányság
1173 Ferihegyi út 79.
253-2300
Kerületi tûzoltó-parancsnokság
1173 Bakancsos u. 1.
459-2317
Polgári védelmi parancsnokság
1173 Bakancsos u. 3.
257-4887
Kerületi polgármesteri hivatal
1173 Pesti út 165.
257-3333, fax: 256-0661
Ügyfélszolgálati és Okmányiroda
1173 Pesti út 163.
Ügyfélszolgálati Csoport
253-3438
Okmányirodai Csoport
253-3436
Szakorvosi rendelõintézet
Ferihegyi út 95.
257-2445
Egyesített Szolgáltató Központ
Pesti út 170/b.
256-7418
Gyermekjóléti Szolgálat
Pesti út 80.
256-2090
Családsegítõ Központ
Újlak u. 106.
257-1624

Következõ lapszámunk tervezett
megjelenése:

2007. január 12-én jelenik meg.
Lapzárta: 2006. december 19.
A szerkesztõség 2006. december 22-tõl 2007.
január 2-ig zárva lesz!

HÍRHOZÓ
A XVII. kerületi önkormányzat
díjtalan havi lapja
Megjelenik 33.000 példányban

www.hirhozo17.hu
Lapalapító tulajdonos:
Budapest Fõváros XVII. kerület Önkormányzata

www.rakosmente.hu
A kiadást az önkormányzat
megbízásából gondozza:
Alcyone Kft.
Szerkesztõség:
1173 Bp. XVII., Egészségház u. 3.
Tel./fax: 257-9589
E-mail: hirhozo@enternet.hu
Felelõs szerkesztõ: P. Tóth Erzsébet
E-mail: ptoth@hirhozo.e-box.hu
Üzenet: 06-204-203-204
Szerkesztõségi munkatársak:
Gálfi Irén (fõmunkatárs),
Szabó Anikó (rovatszerkesztô),
Farkas Dóra (rejtvény),
Dudás László, Katona Csaba,
Kohári Attila, Krémer József
(újságíró munkatársak)
Karaszi Ágnes (fotó)
Szerkesztõségi órák: kedd, csütörtök: 12–16-ig
Nyomdai elõkészítés: VOLOS BT.
Nyomás: SZIKRA LAPNYOMDA RT.
Terjesztés: FEIBRA KFT.
T.: 340-9921

