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A képviselõ-testület tagjai
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csütör-
tökén 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 Mûvelõdé-
si Házban.
Hatvani Zoltán – Fidesz, 11. evk. VGB-elnök – a
hónap 1. keddjén 8.30-9.30-ig a Rákoskerti Mûve-
lõdési Házban, a hónap 2. péntekén 17-18-ig a

Rákoskerti Mûvelõdési Házban, telefonon történõ
bejelentkezés alapján a bejelentõ lakásán (mozgá-
sában 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.
keddjén 18 órakor a Diadal Úti Általános Iskolá-
ban.

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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� TORKOS MATILD

Az önkormányzat
május 7-i rendkí-

vüli képviselõ-testületi
ülésén zárt ajtók mögött
tárgyalták meg a jegyzõi
pályázat eredményét.
Mint utóbb megtudtuk,
a pályázat eredményte-
lenül zárult, 23-an je-
lentkeztek, közülük egy
késõbb visszalépett, a
testület elé 13 jelentkezõ
pályázatát vitte be az
elõterjesztõ, a kiírás fel-
tételeinek ennyien felel-
tek meg, ám egyetlen je-
lölt sem nyerte el a tes-
tület többségének bizal-
mát. Az önkormányzat
ezek után a jegyzõi ál-
lásra kiírta az újabb pá-
lyázatot. Hrutka Zsolt
szocialista képviselõ a
jobboldali frakciót azzal
vádolta meg, hogy nem
is akartak senkit megvá-
lasztani, Dunai Mónika, a
Fidesz frakcióvezetõje
ezt határozottan cáfolta,
elmondta, hogy a frak-
ció a legjobb, legalkal-
masabb embert keresi
erre a posztra.

Bényi Zsolt képviselõt
egyhangúlag megvá-
lasztották a Bajcsy- Zsi-
linszky Kórház Felügye-
lõ Tanácsába..

A személyi kérdések
után nyílt ülésen többsé-
gi szavazással elfogad-
ták az önkormányzati
tulajdonú Lakás 17 Va-
gyonkezelõ és az Ép-17
Kft. elmúlt évi mérleg-

beszámolóját, majd mó-
dosították az L4 jelû
kertvárosi övezetben
korábban elrendelt vál-
toztatási tilalmat. A mó-
dosítás lehetõvé teszi,
hogy az új építési sza-
bályzat hatályba lépésé-
ig is ki lehessen adni az
engedélyeket az egy tel-
ken egy családi ház épí-
tésére, valamint a kisebb
átalakításokra, a Heli-

kopter lakóparkra a vál-
toztatási tilalmi rendelet
nem vonatkozik. (A
Hírhozó elõzõ számá-
ban a rendeletmódosítás
részleteirõl már beszá-
moltunk.)

A rendkívüli ülés leg-
élesebb vitáját egy kon-
cepcionális elvi döntés,
az Ép 17 és a Lakás 17
Kft. összevonásáról be-
terjesztett javaslat vál-
totta ki. Az ellenzéki
képviselõk határozott,
az indulatokat sem nél-
külözõ hangon kifogá-
solták, hogy a fontos té-
mát rendkívüli ülésen
tárgyalhatják. A legéle-
sebb hangú kritikát ez-
úttal Hrutka Zsolt
(MSZP) fogalmazta
meg, aki többször is szót
kért az ügyben, és több
ízben is kérte, hogy azt a
jelentést is megtekint-
hesse, amit a belsõ ellen-
õrzés készített, és amire
utalnak az elõterjesz-
tésben.

Riz Levente polgár-
mester ígéretet tett rá,
hogy a képviselõ meg-
tekintheti a belsõ ellen-
õrzés által készített do-
kumentumot. A pol-

gármester az elõterj-
esztés kapcsán hang-
súlyozta, céljuk az,
hogy tisztességes, át-
látható gazdálkodást
teremtsenek, ezért a

vagyongazdálkodási
és a mûszaki ellenõri
feladatokat a Lakás 17
Kft.-tõl visszahozzák a
polgármesteri hivatal-
ba. Ezáltal ellenõrizhe-
tõbb lesz az ügymenet,
és komoly megtakarí-
tást lehet elérni. A
döntés nyomán a La-
kás 17 Kft. funkciói ki-
üresednek, ezért az
jogutód nélkül beolvad
az Ép-17 Kft.-be. A két
külsõs cégbõl egy új
városüzemeltetõ kft.
jön létre, amely a jövõ-
ben az utak, járdák,
közterületek, parkok,
közintézmények kar-
bantartási feladatait
fogja ellátni.

Mint a vita során ké-
sõbb Kiss Lajos (MSZP)
rövid összegzésébõl ki-
derült, tekintettel arra,
hogy csupán elvi dön-
tést kellett hozni a két
önkormányzati kft.
összevonásáról, a belsõ
ellenõrzés által készí-
tett jelentésre az elõter-
jesztõnek nem is kellett
volna utalnia, így meg-
spórolható lett volna a
hosszúra nyúlt vita.

A testület végül 18
igen, 5 nem és 2 tartóz-
kodás mellett elfogadta
a javaslatot a két cég
összevonásáról, esze-
rint a Lakás 17 Kft. fog
beolvadni az Ép 17-be,
a részletekre is kiterje-
dõ javaslatot május 31-
ig kell beterjeszteni a
testület elé. 

Eredménytelen jegyzõi pályázat
Lazították a változtatási tilalmi rendeletet

Bényi Zsolt 

Hrutka Zsolt
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� KILI TAMÁS

Két héten belül má-
sodszor rendeztek

lakossági fórumot má-
jus 15-én a Rákoskerti
Mûvelõdési Házban. A
fórumon Riz Levente
polgármester, Fohsz Ti-
vadar alpolgármester és
Hatvani Zoltán önkor-
mányzati képviselõ szá-
molt be az elvégzett, il-
letve tervezett rákosker-
ti fejlesztésekrõl.

Riz Levente vitaindító
beszédében elmondta:
Rákoskert 30 százaléka
még csatornázatlan, sok
a rossz minõségû asz-
faltút, ezért az önkor-
mányzat folytatja az út-
építési, útfelújítási mun-
kákat. Új aszfaltburkola-
tot kap a Rózsaszál utca
és a Rezgõ utca, s ha si-
kerül elnyerni a Regio-
nális Fejlesztési Tanács
pályázatát, akkor meg-
újul a Bodonyi utca és a
Nyomdász utca egy ré-
sze is, ezek megvalósítá-
sához a külszíni vízelve-
zetés megépítésével e-
gyütt körülbelül 30 mil-
lió forintra lesz szükség.
Központi támogatáshoz
300 millió forintra lehet
pályázni olyan utak
megépítésére, ahol je-
lenleg nincs szilárd bur-
kolat. Ehhez az önkor-
mányzat is hozzáad 300
milliót, így megvalósul-
hat az Andrásfa utca,
Andrásháza utca, vala-
mint a Toldi Miklós utca
aszfaltozása. A koráb-
ban elkészült útépítési,
felújítási tervek minõsé-
gével kapcsolatban sok
probléma vetõdött fel,
ezért minden „örökölt”
tervet felülvizsgáltat-
nak. Jelenleg folyik a
közbeszerzési eljárás a
Vida-dombi játszótér
megépítésére, várható-
an szeptember végére
elkészül. A Kucorgó téri
orvosi rendelõt bõvíteni

kell, akár a tetõtér beépí-
tésével is. A Rezgõ utcai
óvoda nem csak torna-
szobával, hanem új cso-
portszobával is bõvül. A
csatornázással kapcso-
latban Riz Levente
hangsúlyozta, hogy –
bár a fõváros 2010-re
vállalta Budapest teljes
csatornázottságát – re-
ményeik szerint ez egy
évvel korábban, 2009-
ben befejezõdik. A pol-
gármester elmondta,
hogy a fõvárosi önkor-

mányzat ebben az év-
ben egész Budapest te-
rületén összesen 300 da-
rab facsemetét kíván ül-
tetni, míg a XVII. kerület
csak Rákoskerten 236 db
fát ültet 2007-ben.

Hatvani Zoltán képvi-
selõ a nyesedékdarálás
sikerérõl, az ideiglenes
(kétfõs) parkõri szolgá-
lat beindításáról szá-
molt be. Mint elmondta,
a darálási akció jövõ ta-
vasszal folytatódik, vi-
szont a lakosság számá-
ra kiosztandó lomb-
zsákra 5 millió forintot
szánnak ebben az év-
ben. Kiemelte a Rákos-
kerti Polgári Kör hasz-
nos faültetési kezdemé-
nyezését, amelynek ke-
retében 10 darab cse-

resznyefát és 100 darab
cserjét ültettek el a kerü-
letrészben.

Fohsz Tivadar utalva
az új buszjáratról rende-
zett fórumon elhangzot-
takra elmondta: megke-
reste Ecser polgármes-
terét a kisajátítással kap-
csolatban, s kapott is
egy térképet arról a te-
rületrõl, ahol esetleg az
új buszjárat megközelít-
hetné a rákoskerti va-
sútállomást.  Szó esett a
lakó-pihenõövezetekrõl

is, amelyeknek elkészül-
tek a tervei. Hároméves
idõszakra 155 millió fo-
rintot szánnak a kivite-
lezésekre, ebbõl az idén
55 milliót használnak
fel. Miután a fekvõrend-
õröket sokan nem ve-
szik figyelembe, az ön-
kormányzat ezekben az
övezetekben betonból,
virágágyásokból álló
forgalomelterelõket
szándékozik elhelyezni
a forgalom lassítása ér-
dekében.  

A beszámolók után
záporoztak a kérdések,
vélemények. Az egyik
lakó az önkormányzat
forgalomlassító elkép-
zeléseit környezetvé-
delmi szempontból
nem tartja helyesnek.

Bár a Panoráma lakó-
park nem Rákoskerthez
tartozik, onnan is eljöt-
tek, hogy az önkor-
mányzat vezetése az õ
gondjaikat is meghall-
gassa, mert a gyerekeik
Rákoskertre járnak is-
kolába, óvodába. Azt
hiányolták, hogy a la-
kópark magasságában
nincs gyalogos átkelõ-
hely a Pesti úton, pedig
nagy szükség lenne rá.

Riz Levente válaszá-
ban elmondta: Miután

a fõváros nem tervezi a
Pesti út kiszélesítését
Rákoskeresztúr város-
központ és a Kucorgó
tér között, a már emlí-
tett „kapuztatást” a Sá-
ránd utcánál tervezik,
gyalogátkelõhellyel,
közlekedési lámpákkal. 

Természetvédelem-
mel kapcsolatos kérdé-
sek is szép számmal
akadtak. Valaki azt ja-
vasolta: a faültetéseknél
a hazai fajtákat részesít-
sék elõnyben, míg egy
másik lakó a Merzse
mocsár lerombolt kilá-
tójának felújítását és a
környéken lévõ szemét
összeszedését kérte.

A felszíni vízelveze-
tés megoldatlansága
visszatérõ kérdés min-

den rákoskerti lakossá-
gi fórumon. Most ép-
pen a focipálya és a
vasút közötti terület ke-
rült terítékre. 

Egy hozzászóló a
polgármesteri hivatal
közbenjárását kérte a
gyakori, sok kellemet-
lenséggel járó áramszü-
netek okának kivizsgá-
lásában. Önmagában
nem nagy dolog – fûzte
hozzá a felszólaló –, ám
rombolja az itt lakók é-
letminõségét, és a szá-
mítógépeket is tönkre-
teszi. Lipták György arra
kérte az önkormányzat
vezetõit, hogy minél
elõbb derüljön ki: lesz-e
a platánsoron buszköz-
lekedés?

Hatvani Zoltán vála-
szában kitért arra, hogy
a Merzse mocsárhoz
vezetõ utakon rendsze-
resen járõrözik a Delta
Polgárõrség, ugyanak-
kor arra kéri a lakókat,
hogy fényképezzék le a
szemetelõket. Vélemé-
nye szerint az esõvizet
nem szabad a Merzse
mocsárba vezetni, kör-
nyezetvédelmi szem-
pontból nem is lenne il-
domos.

Riz Levente zársza-
vában hangsúlyozta:
az új buszjárattal kap-
csolatban több alterna-
tíva is elképzelhetõ,
de  a döntés elõtt kiké-
rik a lakosság vélemé-
nyét, Ecserrel pedig
tárgyalnak a már emlí-
tett szántóterületrõl. A
Rákos-patak revital-
izációja szívügy, ha-
sonlóan a Merzse mo-
csár is, bár ez utóbbi-
nál a tulajdoni szerke-
zettel kapcsolatban is
vannak megoldandó
kérdések. Remélhetõ-
leg európai uniós pá-
lyázatokkal mindkét
területen sikerül meg-
valósítani az elképze-
léseiket.

Lakossági fórum Rákoskerten
Egy hozzászóló a hivatal közbenjárását kérte a gyakori áramszünetek okának kivizsgálásában

Hatvani Zoltán rákoskerti képviselõ, Riz Levente polgármester és Fohsz Tivadar alpol-
gármester a lakossági fórumon
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