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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
Házban.
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 törté-
nõ bejelentkezés alapján a bejelentõ lakásán

(mozgásában korlátozottak esetén) tel.: 06-30-
944-0203.
Dr. Hoffmann Attila – MSZP, PB-elnök – a hó-
nap 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.
Lázár Attila – Fidesz – hónap 1. hétfõje 17–18 óra,
Fidesz-iroda, Péceli út 106.
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� KILI TAMÁS

A napirend elõtti fel-
szólalások sorát

Hatvani Zoltán (Fidesz)
kezdte az új szilárd bur-
kolatú rákoskerti utcák-
ról. Az Andráshida, az
András és a Toldi Mik-
lós utca aszfaltburkola-
tot kapott, a felszíni víz-
elvezetést is kiépítették,
továbbá közel egy kilo-
méter hosszon végeztek
útfelújítást a 11-es vá-
lasztókörzetben. 

Elsõként megtárgyalta
és elfogadta a testület a
rákoskeresztúri piac, va-
lamint a Családi és Tár-
sadalmi Rendezvények
Háza bérleti díjainak
emelésérõl szóló elõter-
jesztéseket. A bérleti dí-
jak mindkét intézmény-
ben 10-10 százalékkal
emelkednek 2009. janu-
ár 1-tõl.

Kisebb vihart kavart a
helyi Közterület Fel-
ügyelet létrehozására
irányuló elõterjesztés.
Derzbach Istvánné
(MSZP), Oláh László
(SZDSZ), Soltiné Kis Ka-
talin (SZDSZ) és Kiss La-
jos hangsúlyozta, hogy
mivel jövõre kevesebb
pénz jut gazdálkodásra,

a kötelezõen ellátandó
feladatokat kell elõny-
ben részesíteni, a Közte-
rület Felügyelet mûköd-
tetése pedig nem az. Az
elõterjesztõ Dombóvári
Csaba alpolgármester
hangsúlyozta, hogy a
testület februári határo-
zatával már elviekben
egyetértett a Közterület
Felügyelet létrehozásá-
val, az erre vonatkozó
elõterjesztés kidolgozá-
sával. Fontosnak tartja a
Közterület Felügyelet
létrehozását, hiszen je-
lenleg a fõvárosi önkor-
mányzat látja el ezt a fel-
adatot, de Rákosmentén
alig érzékelhetõ a mûkö-
dése, szükség van vál-
toztatásra a belsõ terüle-

tek rendjének érdeké-
ben. A testület végül el-
fogadta a Közterület Fel-
ügyelet felállításról szó-
ló elõterjesztést, ennek
értelmében 2009. május
1-tõl egy vezetõvel és tíz
felügyelõvel megkezd-
hetik munkájukat a ke-
rületben.

Ezt követõen a helyi
vállalkozások munka-
helyteremtõ támogatá-
sát célzó elõterjesztésrõl
tárgyalt a képviselõ-tes-
tület. 

Az önkormányzat erre
a célra 30 millió forintos
keretet biztosít a 2009.
évi költségvetésében.
Több ellenzéki képviselõ
azt szorgalmazta, hogy
inkább adócsökkentéssel
támogassák a vállalko-
zásokat. A rendeletter-
vezet készítõ Hegedûsné
dr. Hovánszki Tímea ön-
kormányzati tanácsadó
válaszában hangsúlyoz-
ta: a helyi adórendeleten
keresztül nem tudnak

adókedvezményt bizto-
sítani a vállalkozások
számára, másrészt ezzel
a rendelettel úgy tudják
támogatni a vállalkozá-
sokat, hogy egyben új
munkahelyek is létesül-
nek. Kiss Lajos javasolta,
hogy a kedvezményben
ne csak a kerületi szék-
hellyel rendelkezõ vál-
lalkozások részesülhes-
senek. Kovács István (Itt-
hon Rákosmentén Egye-
sület) elmondta: vélemé-
nye szerint a félmilliós
támogatás reményében
nem fognak új munka-
helyeket teremteni a vál-
lalkozások, inkább a már
meglévõ dolgozóikat
szeretnék valahogy
megtartani. Riz Levente
hangsúlyozta: önmagá-
ban ez a rendelettervezet
nem oldja meg a vállal-
kozások és a kerületi
munkanélküliség prob-
lémáját, de ez is egy fon-
tos lépés. Azt is tudni
kell, hogy a kerület jelen-

tõs szociális hálót tart
fenn, sõt egy külön vál-
ságkezelési keretet is lét-
re kívánnak hozni. Barna
Andor (SZDSZ) csatla-
kozva az elõtte szólók-
hoz hangsúlyozta: a kis-
vállalkozások akkora lét-
számot foglalkoztatnak,
amelyre éppen szüksé-
gük van. Javasolta, hogy
a pályázatokkal a hivatal
egy erre kijelölt csoportja
foglalkozzon. Riz Leven-
te elmondta: csak a dön-
téshozatal lesz a Va-
gyongazdálkodási Bi-
zottság feladata, az elõ-
készítést a hivatal végzi. 

Az elõterjesztést elfo-
gadta a testület, mint
ahogy a következõ napi-
rendi pontot is, amely
szerint az önkormány-
zat 2009-ben az elõzõ
évek támogatási össze-
gével azonosan 30 millió
forinttal támogatja a ke-
rületi rendõrkapitány-
ság munkáját.

Amint az várható volt,
a Rákosmente Kft. pénz-
ügyi beszámolójáról, il-
letve a tõkeemelésrõl és
a tagi kölcsön visszafize-
tési határidejének módo-
sításáról szóló javaslat
vitát generált. A korábbi
riasztó adatok mostanra
szelídülni látszanak -
mondta Riz Levente.
Úgy tudták növelni az
eredményességet, hogy
közben a cég személyi
állománya jelentõsen
csökkent, és a munkák
mennyisége, minõsége is

Költségvetési koncepció már van 
A testület 30 milliót szán a helyi vállalkozók munkahelyteremtõ támogatására

Maratoni ülésen, mintegy százhúsz határozatot
hozott a képviselõ-testület december 11-én. A
képviselõk többek között döntöttek a helyi Köz-
terület Felügyelet létrehozásáról, a vállalkozá-
sok munkahelyteremtéséhez nyújtandó támoga-
tásról, a Rákosmente Kft. tõkeemelésérõl és az
önkormányzat fejlesztési célú hitelfelvételérõl.

Bényi Zsolt Derzbach Istvánné Dunai Mónika
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Dr. Morauszky András – MSZP, 2. evk. – a hónap
elsõ keddjén 17-18 óráig az MSZP-irodában, a Ka-
száló u. 45. alatt.
Nagy Anikó – Fidesz, 7. evk. – Minden hónap negye-
dik hétfõjén 17-18 óráig a Családi és Társadalmi
Rendezvények Házában, Csabai út 20. Lehetséges
más idõpontokban 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
hónap 2. hétfõjén 17-18 óráig a Polgármesteri Hi-

vatal 305-ös szobájában környezetvédelmi fogadó-
órát 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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lényegesen javult az au-
gusztus hónap elõtti idõ-
szakhoz képest. A cég az
év utolsó negyedében
nyereséget fog produ-
kálni. A javaslat szerint
60 millió forintra emel-
nék a kft. törzstõkéjét, a
tagi kölcsön visszafizeté-
si határidejét pedig 2009.
második félévére kíván-
ják meghosszabbítani. A
polgármester benyújtás
elõtt egyeztetett minden
frakcióvezetõvel. Mora-
uszky András (MSZP) to-
vábbra is veszteség ke-
letkezését, a mérleghi-
ány okait firtatta. Hrutka
Zsolt (MSZP) megkér-
dezte, hogy az iratokba
való betekintés vissza-
menõleg is érvényes-e.
Riz Levente hangsúlyoz-
ta, a nyilvánosságot visz-
szamenõlegesen is bizto-
sítják. Kiss Lajos szerint
a hiány egyik oka lehet,
hogy a béreket a Lakás17
és az ÉP17 Kft.-nél alkal-
mazott bérekhez képest
jelentõsen emelte a Rá-
kosmente Kft. korábbi
ügyvezetõ igazgatója.
Míg a két cég egészen a
megszûnésig nyereséges
volt, a Rákosmente Kft.
eddig csak hiányt ter-
melt. Riz Levente arra
kérte az MSZP frakció-
vezetõjét, hogy amikor
visszautal a két korábbi
cég mûködésére, egy
dolgot ne felejtsen el: a
trehányul elkészített bi-
tumenpermetes utak
kapcsán, csupán egy
munkával 200 millió fo-
rintos kárt okoztak a ke-
rületnek.

Fachet Gergõ (Itthon
Rákosmentén Egyesü-
let) azon a véleményen

volt, hogy a probléma
nem a két cég összevo-
násából adódik, mert õk
is úgy látják, hogy a
Lakás17 Kft. és az ÉP17
Kft. mûködése nem volt
megfelelõ, ugyanakkor
az sem volt törvénysze-
rû, hogy a jogutód gaz-
dálkodása így alakuljon.
Oláh László (SZDSZ) vi-
szont abban látja az em-
lített hiány okát, hogy a
Rákosmente Kft. az elsõ
háromnegyed évben
nem kapott annyi meg-
rendelést, amennyi a
nyereséges mûködéshez
kell. Kleinheincz Gábor
pénzügyi szakértõ a
törzstõkeemelés szüksé-
gességét hangsúlyozta.
A jelenlegi 17,5 millió fo-
rintos tõke lényegesen
kisebb, mint például a
befektetett tõke értéke
(eszközök, gépek), ez
szeptember végén 37,5
millió forint volt, amibõl
következik, hogy ennek
a finanszírozása is a mû-
ködõ tõkébõl történt. A
vita lezárásaként Oláh
László módosító indít-
ványt nyújtott be, mely-
ben azt javasolta, hogy a
törzstõkeemelést három

egyenlõ részletben fo-
lyósítsák, az indítványt
az elõterjesztõ befogad-
ta. A képviselõ-testület
elfogadta mind a törzs-
tõke 60 millió forintra
történõ megemelését,
mind a Rákosmente Kft.
részére nyújtott 80 millió
forint tagi kölcsön lejára-
ti idejének meghosz-
szabbítását 2009. decem-
ber 31-ig.

Az önkormányzat
2009-2011 évekre vonat-
kozó fejlesztési hitel
igénybevételére irányu-
ló elõterjesztés megvita-
tása során Riz Levente
elmondta: a fejlesztési
hitel elsõsorban infrast-
rukturális fejlesztésekre
nyújthat fedezetet. Ilyen
például a közoktatási in-
tézmények felújítása, út-
építés, vízelvezetõ rend-
szerek, nem utolsó sor-
ban az európai uniós pá-
lyázatokhoz szükséges
önrész biztosítása. Hoff-
mann Attila (MSZP) jó-
nak minõsítette az elõ-
terjesztést, mert sok po-
zitívumot tartalmaz,
ugyanakkor aggályos
kérdések is felmerülnek
a hitellel kapcsolatban.

Fennáll az a veszély,
hogy négy-öt ciklusra a
kerület összes fejlesztési
lehetõségét fölhasznál-
ják. Valóban fejleszteni
kell, de valahol egyen-
legbe kell hozni a pozití-
vumokat és a kockázato-
kat. Oláh László csatla-
kozott az elõtte szóló-
hoz, hogy a fejlesztések-
re szükség van, azonban
a 4 milliárdos hitelt nem
az elõterjesztésben fog-
lalt kondíciók szerint
kellene felhasználni. Vé-
leménye szerint jobb
lenne a pályázati önré-
szek biztosítására na-
gyobb hangsúlyt fektet-
ni. Papp Péter Pálné
(MSZDP) hangsúlyozta,
hogy õ alapjában véve
fejlesztés párti, de ebben
a gazdasági helyzetben
ezt a hitelfelvételt nem
szabadna meglépni. Ha-
sonlóan vélekedett Bar-
na Andor is, aki arra
hívta fel a képviselõk fi-
gyelmét, hogy addig
nyújtózkodjunk, amed-
dig a takarónk ér. Riz
Levente elmondta: fej-
leszteni kell, ez az itt
élõk elvárása is, és a je-
lenlegi gazdasági hely-

zetben a kormányzati el-
vonások miatt nincs más
forrás fejlesztésre, mint a
hitel. Csak annyit vesz
fel az önkormányzat,
hogy ne lépje át azt a ha-
tárt, ami a mûködést ve-
szélyezteti. Piláth Károly
(Fidesz) hangsúlyozta, a
józan ész azt diktálja,
hogy éljünk a lehetõség-
gel, mert legalább az
esélyt megszerezzük ar-
ra, hogy a fejlesztési ter-
vek megvalósulhassa-
nak. Bényi Zsolt (Fidesz)
szerint a lehetõségek
most adottak, nem pe-
dig két-három év múlva.
A testület elfogadta
Morauszky András ko-
rábbi, névszerinti szava-
zásra benyújtott módo-
sító indítványát, ezt kö-
vetõen a hitel felvételére
irányuló elõterjesztést is.

A Rákoscsabai Közös-
ségi Ház Alapító Okira-
tának módosításáról
szóló elõterjesztés meg-
vitatása után a testület
elfogadta hogy a Rákos-
csabai Közösségi Házat
2009. január 1-tõl a Csa-
ba Ház nevet viselje.

Az önkormányzat
költségvetési koncepció-
jának megtárgyalása
elõtt Riz Levente részle-
tesen beszélt a koncepci-
ót körülvevõ gazdasági
helyzetrõl. 

A jövõ évi költségve-
tési törvénytervezet az
elõzõ évekhez képest az
önkormányzatoktól 150
milliárd forintot vesz el.
A 2009-tõl várható nor-
matívák a 2001-2002. évi
szintet ütik meg, ami re-
álértékben körülbelül a
2002-es évnek a fele. Ez-
zel szemben a kötelezõ

Barna Andor Fachet Gergõ Morauszky András
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állami feladatok - me-
lyeket törvény által az
önkormányzatokra tes-
táltak - nem csökkentek.

Papp Péter Pálné vé-
leménye szerint a jövõ
évi önkormányzati költ-
ségvetési koncepció in-
kább koncepciótlansá-
got tükröz. Az elõter-
jesztés nem tartalmazza
a legfontosabb sarok-
számokat. Kiss Lajos
szerint az önként vállalt
feladatokat kellene
csökkenteni. Nem lehet,
hogy a XVII. kerületi
önkormányzat úgy adja
át a következõ ciklus-
nak a stafétabotot, hogy
komoly fizetési kötele-
zettséggel terheli a költ-
ségvetést. Barna Andor
úgy gondolja, hogy nem
teljesen felelõsségteljes a
körvonalazódó költség-
vetési koncepció. Ami-
kor hatalmas mûködte-
tési hiánnyal kell szem-
benézni, akkor egy sor
nem kötelezõ feladat el-
látását szavazza meg a
képviselõ-testület, mint
például a Mezõõri Szol-
gálat, vagy a Közterület
Felügyelet felállítását,
melyek növelik a mûkö-
dési költségeket. Riz Le-
vente elõterjesztõi zár-
szavában elmondta: há-
rom komoly beruházás
készül a kerületben,
amely hasznos lehet az
önkormányzatnak adó-
bevétel szempontjából,
de energiamegtakarítás-
sal is lehet csökkenteni a
kiadási oldalt. Rákos-
mente Önkormányzatá-

nak költségvetési kon-
cepcióját végül elfogad-
ta a testület.

A bevétel növelésére
irányult ezután az az
elõterjesztés is, amely-
ben reklámgazdai tevé-
kenység ellátása tárgyá-
ban pályázat kiírására
tett javaslatot a polgár-
mester.  Ezt szintén elfo-
gadta a testület.

A Fidesz és a KDNP-
MIÉP frakciója javasla-
tára a testület felszólítot-
ta a kerület országgyûlé-
si képviselõjét, hogy a
költségvetésrõl szóló
parlamenti végszavazá-
son a XVII. kerület érde-
keit képviselje és  ne sza-
vazza meg a megszorí-
tásokat okozó törvényt.
A vita során Kiss Lajos
ismertette Alexa György
országgyûlési képviselõ
- az elõterjesztõknek
címzett - levelét. 

Dunai Mónika (Fidesz)
hangsúlyozta, hogy
nincs ma olyan gazdasá-
gi, társadalmi terület,
ami ne lenne válságban.

Az oktatásügyi megvo-
násokra példaként hozta
fel, hogy egy elsõ osztá-
lyos tanuló állami nor-
matívként 2006-ban 204
ezer forintot kapott, ami
2009-re csak az inflációt
követve is 240 ezer fo-
rint lenne. Ezzel szem-
ben a sorrendben har-
madik költségvetési ter-
vezet erre a célra 140
ezer forintot irányoz elõ. 

Csorba Béla (KDNP)
Alexa György levelét
nem tartotta komoly vá-
lasznak. Az országgyû-
lési képviselõ levele töb-
bek közt említi, hogy a
frakciók kérése szaksze-
rûtlen, mert elkésett. Ez
szerinte nem valós in-
dok, mert a végszavazá-
son minden parlamenti
képviselõ lelkiismerete
szerint szavazhat. Kiss
Lajos azt ecsetelte, hogy
mekkora káosz alakulna
ki az országban és az ön-
kormányzatoknál, ha a
parlament nem fogadná
el a költségvetést. Riz
Levente kijelentette,

nem akarja, hogy az or-
szágnak ne legyen költ-
ségvetése, mert tudja
milyen hátrányokkal jár.
Azt szeretné, hogy tisz-
tességes költségvetést
terjesszenek a parlament
elé, ne olyat, amely elle-
hetetleníti a családokat
és tönkreteszi az önkor-
mányzatokat.

A képviselõk tárgyal-
tak a Hírhozó címû ön-
kormányzati lap új fele-
lõs szerkesztõjének sze-
mélyérõl. 2009-ben a ki-
adói és felelõs szerkesz-
tõi feladatok egyidejû el-
látására a lap jelenlegi
olvasószerkesztõjét,
Varga Orsolyát bízták
meg. (Torkos Matild
2008. december 31-éig
vállalta a fõszerkesztõi
megbízást, szerzõdése
december 31-én jár le.)

2007 decemberében a
testület a Rákosmente
Közlekedésfejlesztési
Akcióterv elfogadásáról
szóló döntéssel egyide-
jûleg elfogadta, hogy
minden év utolsó testü-

leti ülésén a polgármes-
ter Monitoring jelentés-
ben számoljon be a pro-
jektek adott évi elõreha-
ladásáról. Riz Levente
hangsúlyozta, hogy az
elmúlt évben lelkiisme-
retesen próbálták a
programban megfogal-
mazott célokat képvisel-
ni. Számos területen
tudtak elõrelépni, úgy
mint a P+R parkolók, az
útépítések és a buszkor-
ridor ügyében. Sajnos a
MÁV-ot is érintõ kérdé-
sekben - mint például új
vasúti megállóhelyek ki-
építése - viszont kevés
sikerrõl számolhat be.
Fejér Gyula és Bényi
Zsolt közös indítvá-
nyukban azzal a kérés-
sel fordultak a hivatal il-
letékeseihez, hogy kez-
deményezzék a Volán-
busz rákoskeresztúri
végállomásának áthe-
lyezését. Ez jelenleg a
Ferihegyi út - Pesti út
keresztezõdésénél talál-
ható, és a Ferihegyi út
jobbra - Pesti útra - ka-
nyarodó sávját jelentõs
hosszban elfoglalja, ve-
szélyeztetve a biztonsá-
gos közlekedést. Végül a
polgármester közleke-
dési ügyekben tett tájé-
koztatóját nagy többség-
gel elfogadták.

A napirend utáni fel-
szólalások során Dombó-
vári Csaba alpolgármes-
ter hivatalosan is beje-
lentette, hogy alpolgár-
mesteri címérõl 2008.
december 11-i hatállyal
lemond.

Papp Péter Pálné Kiss Lajos Kovács István
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SZÕLÕHEGYI 
BEÉPÍTÉS 

Az MSZP-SZDSZ több-
ségû képviselõ-testület
2005-ben belterületbe
vonta a Rákos mezeje
Zrt. addig szántó besoro-
lású területét, elfogadott
egy olyan szabályozási
tervet, amely 1600 lakás
építését tette lehetõvé. 

Közcélú igény, megál-
lapodás: nulla. 

Közcélra átadott terü-
let, vállalt beruházás:
nulla. 

Óriási környezeti,
közlekedési terhelés
elõtt nyitották meg a ka-
put, úgy hogy ennek
kompenzálására semmit
sem fordítottak.  

Ezt örököltük meg
2006-ban. 

Miben más,
ahogy mi 
csináljuk, milyen 
gyakorlatot 
követünk? 

Világos volt, hogy a
korábbi gyakorlatot nem
szabad folytatni.  

SZÕLÕHEGY
Az építési jogokkal ren-
delkezõ új tulajdonossal
(BOH Hungary Zrt.),
aki 2007-ben megvette a
Rákos Mezejétõl a terü-
letet, leültünk tárgyalni,
azzal a szándékkal,
hogy mentsük a ment-
hetõt. Elõtte minden jo-
gi eszközt végigjártunk,
hogyan lehetne mégis
megakadályozni, hogy
beépítsék a szõlõt, a te-
lepülésrendezési eljárás
jogi hibái miatt a Köz-
igazgatási Hivatalnak
írtam levelet, felkértük,
hogy forduljon (ehhez
csak neki van joga eb-
ben az esetben) az Al-
kotmánybírósághoz,
hogy helyezze hatályon
kívül a beépítést meg-
engedõ kerületi rende-
letet. Nem tette, sõt
kilátásba helyezte, hogy
a tulajdonos kártérítési
igénnyel léphet fel az
önkormányzattal szem-
ben. Így nem lehetett
más célunk, minthogy
tárgyaljunk és csök-

kentsük a lakásszámot
és kérjünk, elõírjunk
közcélú fejlesztéseket. 

A tárgyaláson további
stratégiai cél volt, hogy a
fejlesztõ lakás helyett in-
kább irodát építsen (kö-
zel az M0, reptér, rentá-
bilis lehet), ez adót,
munkahelyet jelent a ke-
rületnek. 

Mit értünk el? 
A lakásszámot sikerült
1000-re csökkenteni, a ki-
esõ lakások helyett helyi
gazdaságfejlesztésként
400 ezer nm2 irodafelü-
let épül. 

A beépítés a hagyomá-
nyos kertvárossal szom-
szédságban csak ikerhá-
zas lehet, a társasházas
jelleg a belsõ magban
alakul ki. 

Követtük az alapelvet:
a beruházás által gene-
rált közlekedési, környe-
zeti, oktatási, szociális,
egészségügyi többletter-

helést, illetve igényt a fej-
lesztõnek kell kompen-
zálnia. Kemény, egy
éven át tartó tárgyalások
voltak, de megállapod-
tunk:  a beruházó a XVII.
kerületben - mai áron -
kb. egy milliárd forint ér-
tékû közcélú beruházás
megvalósítását vállalja. 

Így 
- saját költségén megépí-
ti a Vidor utca meghosz-
szabbítását (Cinkotai út
és Keresztúri út régen
várt összekötése), amely
út a fejlesztési területet a
rákoskeresztúri lakóte-
lep érintése nélkül köz-
vetlenül köti össze a Ke-
resztúri úttal, megvaló-
sítva ezzel egy évtizedes
kerületi fejlesztési
igényt, amely Rákoske-
resztúr közúti forgalom-
terhelésének enyhítését
is szolgálja 

- fele részben finanszí-
rozza (legfeljebb 50 mFt-

ig) a megépítendõ út
nyomvonalába esõ in-
gatlanok megvásárlásá-
nak és/vagy kisajátításá-
nak költségeit, 

- a Szõlõhegy területén
80 fõs bölcsõdét és 100
fõs óvodát épít, amelye-
ket ingyenes alapellátást
biztosító férõhelyként
üzemeltet, 

- Rákoscsaba-Újtele-
pen egy legalább 250 nm
hasznos alapterületû or-
vosi rendelõt épít, 

- a fejlesztési terület
déli határán legalább
1500 facsemetét ültet, 

- a Szõlõhegy kéthar-
mada beépítetlen zöldte-
rület marad, itt golfcent-
rumot alakít ki 

Mindezek mellett a be-
ruházó állja mindkét sza-
bályozási terv módosítá-
sának valamennyi költ-
ségét, a Szõlõhegyen ki-
alakítandó, általa meg-
építendõ utakat pedig -
azok jogszabályok sze-

rinti tartozékaival együtt
- ingyenesen az Önkor-
mányzat tulajdonába ad-
ja. A beruházó vállalja to-
vábbá, hogy a fejlesztést
végrehajtó társaság(ok)
székhelye a XVII. kerü-
letben lesz, azaz ide fize-
tik az adókat, s törekszik
arra, hogy a beruházás
keretében a munkák el-
végzésébe elsõsorban
XVII. kerületi vállalkozá-
sokat illetve munkaválla-
lókat vonjon be. 

A tárgyalások során
sikerült a beruházóval
megállapodni abban,
hogy a bölcsõde- és
óvodaépület valamint
az orvosi rendelõ hasz-
nálatbavételi engedély
iránti kérelmét az elsõ
ütemben megépíteni
szándékozott lakások
használatbavételi kérel-
mével egyidejûleg
nyújtja be az eljáró ható-
sághoz. Így biztosítha-
tó, hogy e közcélú beru-
házások már a legelsõ
beköltözések idejére el-
készüljenek, s rendelke-
zésre álljanak. 

PESTI PARK 
A Rákos Mezeje Zrt. új
tulajdonosa, az Elephant
Holding birtokában van
ez a terület, amely az
Összekötõ út után, de
még a Kucorgó tér elõtt
található, kifelé menet
jobb kéz felé. Arról is-
mert leginkább, hogy
villanyoszlopok állnak
az üres "prérin". 

Intézményi terület,
ahol ma 250 lakás építhe-
tõ, de a cég kérte, hogy
készítsünk új szabályo-
zási tervet, amely ennél
többet is lehetõvé tesz. A
fejlesztõ-tulajdonos 800
lakást célzott meg. 

Mi azt mondtuk egy
éve indulásképp: maxi-
mum 400 lakás lehet,
valamint számos közcé-
lú beruházást kell meg-
valósítaniuk, amelyek a
közlekedési, környezeti
többletterhet kompen-
zálják, valamint a helyi
gazdaságot fejlesztik. A
tárgyalások innen in-
dultak.A Pesti Park beruházás színhelye

A rákosligeti szõlõ: kényszerpályán az önkormányzat

MofS
Highlight



2008. DECEMBER 22. ÖÖÖÖ NNNN KKKK OOOO RRRR MMMM ÁÁÁÁ NNNN YYYY ZZZZ AAAA TTTT 9

Hova jutottunk? Há-
rom beruházás lett belõ-
le, 400 lakás épül az üres
területen, de mellette
számos közcélú építke-
zés és gazdaságfejlesztés
valósul meg. 

A beruházások az
alábbi három területet
érintik: 

1. Pesti Park (400 lakás
+ egy élelmiszeráruház)
- Rákos mezeje központi
telephelye, ipari park bõ-
vítése- Pesti Park projekt 

2. Bökényföldi raktá-
rozási, logisztikai és ke-
reskedelmi célú bõvítés -
Bökényföldi projekt 

3. Határhalom úti ipari
- kereskedelmi célú üz-
letközpont Határhalom
projekt 

Az összesen 400 épülõ
lakás mellett mindhá-
rom projekt új vállalko-
zási övezeteket hoz létre,
illetve bõvít a kerület-
ben, munkahelyeket te-
remt, elõsegítve a foglal-
koztatás növelését. A
vállalkozási övezetek-
ben megtelepedõ cégek
által fizetett adó pedig
növeli az önkormányzat
bevételeit. 

Lássuk a közcélú beru-
házásokat. Kiemelt
szempontunk volt a
közlekedés. A település-
rendezési szerzõdésben
a beruházó legfonto-
sabb kötelezettség-vál-
lalásai: 

1. Kialakítanak egy
közlekedési csomópon-
tot a Pesti út - Vécsey Fe-
renc utca által határolt
közterületen, valamint
az illetékes hatóságok ál-
tal kötelezõen elõírt mér-
tékû úthálózatot és az
ahhoz kapcsolódó köz-
világítást. 

2. Kiépítik az Összekö-
tõ út meghosszabbítását
- amely így össze fogja
kötni a Pesti utat a Feri-
hegyi úttal - a hozzá tar-
tozó, a Pesti úton kialakí-
tásra kerülõ körforga-
lommal együtt. 

3. Hozzájárulnak az út-
építéshez szükséges in-
gatlanok átruházásához. 

4. Megépítenek egy
100 férõhelyes óvodát, és
az Önkormányzat tulaj-
donába adják az ehhez
szükséges területet. 

5. Kialakítanak egy
közparkot és játszóteret
cca. 4.000m2 területen

6. Kiépítik a tehermen-
tesítõ csatornának a
(128576) hrsz-ú út és a
Cinkotai út közötti sza-
kaszát, amennyiben a
Fõvárosi Önkormányzat
részérõl ez a beruházás
meghiúsul. 

7. Megépítenek egy
játszóteret a korábbi Pes-
ti úti lakóparknál a
Home Center kereske-
delmi központnál. 

8. Vállalják a Pesti
Park projekt területén
keletkezõ csapadékvíz
elõírások szerinti elveze-
tését 

A legnagyobb tétel
egy elkerülõ, tehermen-
tesítõ út, a Pesti út - Feri-
hegyi út összekötése, az-
az az Összekötõ út meg-
hosszabbítása, Erdõ ut-
cán való bekötése a Feri-
hegyi útba. Közel 500
milliós beruházás. Ez
összhangban van az ön-
kormányzat azon szán-
dékával, hogy folytatás-
ként kiépíti a Ferihegyi
út meghosszabbítását,
bekötését a Bélatelepi út-
ba. Onnan pedig már a
XVIII. kerület területén
egy másik fejlesztõ építi
meg a Bélatelepi útból
(Csévézõ útból) kiindu-
ló, a Ferihegyi gyorsfor-
galmi úthoz bekötõ,
egyelõre Szemeretelep-

nél végzõdõ új útkap-
csolatot (Külsõ Kerületi
Körút részlete). Így lesz
az útfejlesztés rendszer-
be ágyazva, egy déli el-
kerülést biztosítva a ke-
rületnek. 

Gazdaságfejlesztés: 
A cég párhuzamosan
fejleszti, bõvíti Összekö-
tõ úti ipari parkját, fej-
leszti, bõvíti Bökényföl-
di úti ipari parkját, elin-
dítja Havashalom úti ke-
reskedelmi beruházását
(bevásárlóközpont épül-
ne a vasút túloldalán, a
Baumax-áruház mö-
gött). Mindehhez az ön-
kormányzat minden se-
gítséget megad - mert
munkahelyet teremt,
adóbevételt növel a ke-
rületben. A beruházó
vállalja továbbá, hogy a
fejlesztést végrehajtó tár-
saság(ok) székhelye a
XVII. kerületben lesz,
azaz ide fizetik az adó-
kat, s törekszik arra,
hogy a beruházás kere-
tében a munkák elvég-
zésébe elsõsorban XVII.
kerületi vállalkozásokat
illetve munkavállalókat
vonjon be. 

Ezek voltak a legerõ-
sebb érvek a mostani
gazdasági helyzetben,
ezért engedjük el ezt a
projektet. 

KUCORGÓ TÉR 
Itt egy tisztán kereske-
delmi beruházás fog
megvalósulni egy ma-
gántulajdonú telken
(ahol vaskereskedés, bü-

fé, igénytelen pavilonok
találhatók manapság).
Egy üzletközpont épül a
tér déli oldalán, benne
egy nagy élelmiszeráru-
házzal, valamint kisebb
üzletekkel. 

A közlekedésfejlesztés
volt az elsõ, amit megkö-
veteltünk. A fejlesztõ
vállalta, hogy: 

-  saját költségén kiala-
kítja a Kucorgó téri, vala-
mint a Pesti út-Hegy-
alatti utca közlekedési
csomópontokat (két kör-
forgalom épül vagy két
új lámpás csomópont,
sávbõvítéssel - hogy me-
lyik verzió valósul meg,
a közlekedési szakható-
ság fogja elõírni) 

-  A kerékpárút, járda,
buszmegálló kivitelezési
költségeit vállalja 

-  A beruházással kap-
csolatos bármely közmû
átépítési, illetve közmû-
kontingens bõvítés költ-
ségét fizeti. 

- 60 millió forint érték-
ben megvesz tõlünk egy
gazos közterületet (ide
nem lehet építeni, játszó-
tér és parkoló lesz rajta) 

És még két területileg
illetékes fontos fejlesztést
megvalósít: 

- A Beruházó a a jelen-
leg felnõtt- és gyermek
háziorvosi rendelõként
funkcionáló épület
(Csongrád utca) mellé a
jelenlegi orvosi rendelõk
kibõvítésének és egy új
okmányiroda kialakítá-
sának céljára épületet
épít (+ 300 nm2) 

- Továbbá 1 db föld-

szinti csoportszobával és
hozzá tartozó mellékhe-
lyiségekkel, valamint 1
db emeleti tornaszobá-
val és hozzá tartozó mel-
lékhelyiségekkel és az
Önkormányzattal le-
egyeztetett 5 millió forint
értékû berendezési tár-
gyakkal kibõvíti Rákos-
kerten a Rezgõ utca 15.
szám alatt elhelyezkedõ
Százszorszép Óvodát. 

A projekt új kereske-
delmi övezetet hoz létre
a kerületben, munkahe-
lyeket teremt elõsegítve
a foglalkoztatás növelé-
sét. Az üzletközpont ál-
tal fizetett adó pedig nö-
veli az önkormányzat
bevételeit. A beruházó
vállalja, hogy a fejlesztést
végrehajtó társaság(ok)
székhelye a XVII. kerü-
letben lesz, azaz ide fize-
tik az adókat, s törekszik
arra, hogy a beruházás
keretében a munkák el-
végzésébe elsõsorban
XVII. kerületi vállalkozá-
sokat illetve munkavál-
lalókat vonjon be. 

Összefoglalva: három
beruházás, mindenhol
közcélú beruházások a
terhelés kompenzálása-
ként (csak a közcélú
pluszmunkák összértéke
3 milliárd forint!), gazda-
ságfejlesztés, munka-
helyteremtés, adóbevé-
tel-növelés. 

Minden esetben tele-
pülésrendezési szerzõ-
dést kötünk, amely már
most fönn van a honla-
punkon, nincs titkolni-
való mutyi, minden át-
látható, nyilvános. 

Felelõsségünk, hogy
mindent megtegyünk
azért, hogy a magántõke
idejöjjön, beruházzon,
növelje adóbevételein-
ket, munkahelyeket
teremtsen,  és a saját fej-
lesztései mellett, azok
terheit kompenzálva je-
lentõs közcélú beruházá-
sokat valósítson meg. Az
önkormányzat így tudja
megvédeni polgárait, és
ezzel egyidejûleg így
képes fejleszteni a helyi
gazdaságot.

Kucorgó tér: a dzsungel helyén üzletközpont épül

MofS
Highlight
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� MUNKATÁRSUNKTÓL

Évekkel ezelõtt je-
lezték  az András-

hida és a Bodonyi utca
környéken lakók  ön-
kormányzati képvise-
lõjüknek, hogy a Bo-
donyi utca 12. számú
telek oldalsó kerítésé-
re hibásan helyezték el
az Andráshida utca-
név táblát. 

Rengeteg telefonálás
és mérgelõdés után, az
õszi útfelújítások után
leszerelték a rossz
helyre elhelyezett táb-
lát, amit karácsony
elõtt végre egy oszlo-
pon elhelyeztek a ke-
resztezõdés sarkán. A
környéken élõk de-
cember 20-án a hely-
színen kaptak tájékoz-
tatás a városzrész kép-

viselõjétõl, Hatvani
Zoltántól a saroktelek-
re tervezett további
fejlesztésekrõl. A he-
tekkel ezelõtt elülte-
tett tizenhárom fát, ta-
vasszal virágpalántá-
zás és pihenõpadok
kihelyezése követi, a
tervek között szerepel
a madarak itatójáról
való gondoskodás is
Rákoskerten .

Utcatábla karácsonyra

Ülésezett a Fõvárosi Közgyûlés
Több kerületi ügyben is döntöttek 

� HORVÁTH TIBOR

Teherforgalmi
stratégia

A Fõvárosi Közgyûlés
december 18-án elfo-
gadta Budapest teher-
forgalmi stratégiáját,
mely szerint Budapest
egész területén 12 ton-
nás súlykorlátozás lép
érvénybe 2009. január
1-jétõl. A rendelet
egyúttal keretbe fogta a
ma is létezõ súlykorlá-
tozásos övezeteket me-
lyek elsõsorban Buda,
Kispest, Pestszentlõ-
rinc és Pesterzsébet
egyes területein jelen-
tenek szigorúbb, azaz
3,5 illetve 7,5 tonnás
súlyhatárt. Riz Levente
polgármester, fõvárosi
képviselõ módosító ha-
tározati javaslatokat
nyújtott be a közgyûlés
elé, mely szerint
Rákosmente szinte tel-
jes területét 3,5 tonnás
súlykorlátozás alá java-
solja vonni. Ennek oka,
hogy Rákosmentén
egyetlen, jól körülhatá-
rolható részen, neveze-
tesen a kerület észak-
nyugati sarka és a Pesti
út - Cinkotai út által
határolt területen talál-
ható ipari övezet,
melyre nem vonatkoz-
na ez a korlátozás. Az
összes többi városrész-

re viszont teljes mér-
tékben, hiszen Rákos-
mente területének dön-
tõ része családi házas
illetve lakótelepi jelle-
gû. Az indítvány sze-
rint minden mellékut-
cában és egyes, ma fõ-
útnak számító utcák-
ban is érvénybe lépne a
3,5 tonnás korlátozás,
míg a jelentõsebb fõ-
utakon (Pesti út, Csa-
bai út, Péceli út, Ferihe-
gyi út, Zrínyi utca, He-
likopter út, Bélatelepi
út, Lõrinci út, Táncsics
Mihály, Bakancsos ut-
ca) a fõvárosi rendelet-
ben szereplõ 12 tonna
helyett 7,5 tonnás kor-
látozás lépne érvénybe.
A 3,5 tonnás övezet
esetén naponta kétszer,
10 és 12 óra illetve 17 és
19 óra között külön en-
gedély nélkül - pl. köl-
tözés, árufeltöltés okán
- behajthatnának a 3,5
tonnánál nagyobb tö-
megû jármûvek, míg a
fõutak esetében a kor-
látozás idõtartama 0-
tól 24 óráig lenne érvé-
nyes, azaz az ennél ne-
hezebb jármûvel csak
külön engedéllyel le-
hetne behajtani. 

A módosító indítvá-
nyokat a közgyûlés
baloldali többsége nem
fogadta el - Devánszki-
né dr. Molnár Katalin,

kerületünk egykori or-
szággyûlési képviselõ-
je, polgármestere sem
támogatta. Hagyó Mik-
lós fõpolgármester-he-
lyettes azonban Riz Le-
ventének megígérte,
hogy a kérdést a köz-
gyûlés a jövõ év elején
újra napirendre fogja
venni és a kerületi igé-
nyeket megpróbálják
beépíteni a rendeletbe.

Kettes metró-
HÉV összekötés

A Fõvárosi Közgyûlés
ülésén további, más, a
kerületünk számára
fontos döntések is szü-
lettek. Riz Levente mó-
dosító indítványt nyúj-
tott be Budapest Fõvá-
ros Integrált Városfej-
lesztési Stratégiájához,
hogy szerepeljen benne
a kettes metró és a gö-
döllõi HÉV összeköté-
se. Amint Rákosmente
Közlekedésfejlesztési
Akcióterve is tartal-
mazza, a kerület ki-
emelt célja a metró és a
HÉV összekötését túl
egy Rákosmentére le-
ágazó szárnyvonal
megépítése, mellyel Rá-
koskeresztúrról a Deák
Ferenc térre átszállás
nélkül 25 perc alatt le-
hetne bejutni. A polgár-
mester javaslatát a Fõ-
városi Közgyûlés egy-

hangúlag támogatta,
így Budapest városfej-
lesztési stratégiájának
részévé vált mindez,
amely kerületünk mel-
lett a XVI. kerület és
számos agglomerációs
település számára fon-
tos projekt. Ahogy Riz
Levente megfogalmaz-
ta, bízik benne, hogy a
négyes metró minden
más fejlesztést megfojtó
hatása enyhül és né-
hány éven belül végre a
külsõ kerületek közle-
kedésének érdemi fej-
lesztése is elkövetkezik.

Keresztúri 
városközpont

Szintén döntött a Fõvá-
rosi Közgyûlés Rákos-
mente városközpontjá-
nak megújításához el-
engedhetetlen fõvárosi
hozzájárulásról. Ennek
lényege, hogy a Fõváros
a tulajdonában lévõ te-
rületen használati jogot
alapít Rákosmente Ön-
kormányzatának, lehe-
tõvé teszi, hogy a járat-
összekötéseknek kö-
szönhetõen feleslegessé
vált, lerobbant, oda nem
illõ buszvégállomás he-
lyén az önkormányzat
uniós forrásokból 2010-
re gyalogosbarát, zöld,
egyszersmind Rákos-
mentéhez méltó fõteret
építhessen. 

Közös tiltakozás
a vasúti 
menetrend 
ritkítása ellen

A fejlesztések mellett
a napi problémák is
terítékre kerültek: Riz
Levente azt javasolta a
közgyûlésnek, hogy a
fõvárosi képviselõk
tiltakozzanak közösen
a 2009-es vasúti me-
netrend ellen, mely
minden vonattal köz-
lekedõ budapestit
érint, de a 30 percrõl
60 percre ritkuló vona-
tok miatt Rákosmentét
különösen.  Az elõter-
jesztés felhívta  a fi-
gyelmet, hogy a vasúti
járatritkítás éppen el-
lentétes azzal a fõvá-
rosi szándékkal, me-
lyet a 2009-tõl életbe
lépõ, egységes buda-
pesti bérlet testesít
meg, hiszen hiába a
vonaton is használha-
tó bérlet, ha egy órát
kell várni a szerel-
vényre. Riz Levente
javaslatát a közgyûlés
egyhangúlag fogadta
el, így a vasúti közle-
kedést ellehetetlenítõ
menetrend ellen már
nem csak a szakmai ci-
vil szervezetek, kerü-
letek és vidéki telepü-
lések, hanem a fõváro-
si önkormányzat is til-
takozik.
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� SZAKÁCS ZSUZSA

A Kossuth Lajos Ál-
talános Iskola de-

cember 13-án rendezte
meg a Rákoskerti Torna
Kupa országos torna-
versenyt, hatvan csapat
részvételével. Ezen a
napon az iskolában tor-
naszobát neveztek el
Kolonics György kétsze-
res olimpiai és tizenöt-
szörös világbajnok ke-
nusról, aki július 15-én,
a pekingi olimpiára va-
ló felkészülés közben
rosszul lett, és elhunyt.
Személyében valódi
példakép távozott.

Kolót sok diák  ismer-
te, hisz ellátogatott hoz-
zájuk, hogy meséljen
szeretett sportágáról, a
kenuról és a határtalan
örömrõl, amelyet a
sport tud nyújtani.

Áldási Edit igazgató
hívására eljöttek Kolo-
nics György szülei, Gu-
czogi György olimpiai
bronzérmes tornász,
Fohsz Tivadar alpolgár-
mester, Hatvani Zoltán
és Lázár Attila képvise-
lõk, valamint a tornász-
csapatok képviselõi,
hogy együtt emlékezze-
nek Kolóra, a kiváló
sportemberre.

Kolonics-tornaszoba
a Kossuthban

Évadzáró karácsonyi gála
a keresztúri kosarasoknál

� MUNKATÁRSUNKTÓL

N agyszabású kará-
csonyi gálával bú-

csúztak el az évtõl a Ke-
resztúri Kosár Suli
sportolói a Pál Apostol
Katolikus Iskola és
Gimnázium tornater-
mében december 19-én,
amelyen egyszerre volt
jelen mind a nyolc kor-
osztály csapata, közel
120 gyerek. 

Kanazirev Iván, a Ke-
resztúri Kosársuli Egye-
sület elnöke köszöntötte
a megjelenteket, és kö-
szönetét fejezte ki a
sportolóknak és az
edzõknek az eredmé-
nyes munkáért, vala-
mint annak a három lel-
kes anyukának, akik az
ötletbõl valóságot ková-
csolva, idõt és fáradtsá-
got nem kímélve intéz-
kedtek, szervezkedtek a
sikeres est megteremté-
se érdekében. 

A gála fõszereplõje a
sport, a kosárlab-
dameccs volt, de nem
maradt el a dobóver-
seny és a bulizás sem. 

A Kenguru, Gyer-
mek,  Serdülõ A és Ser-
dülõ B, Kadet, Junior,
Felnõtt D (18-19 éves fi-
úk), valamint a Nõi B (
16-17 éves lányok) csa-
pat tagjaiból sorsolás út-
ján állt össze az erre a
napra alakult ALL-
STAR válogatott, és ját-
szottak összesen négy
mérkõzést, hogy lehetõ-
leg minden korosztály-
ból részt vegyenek a ba-
rátságos mérkõzésen,
az ünnepi meccsen.
Legnagyobb sikere a
dobóversenynek volt.
Az elsõ helyezett a Kirá-
lyok királya feliratú pó-
ló tulajdonosává válva
egy évig hirdetheti e di-

csõségét. A  sportgála
játékeseményei között
ajándékokat kaptak a
gyerekek. Az egyik leg-
becsesebb ajándék az az
elektromos kijelzõ tábla
volt, ami a tengerentúl-
ról érkezett, és már
használatba is vették
ezen az estén. Domokos
Éva edzõ sokat tett ed-
dig is a kosárlabda  meg-
honosításáért és sikerei-
ért a kerületben, így
most e rendezvénnyel
talán elõtte is tiszteleg-
tek mindazok, akik
anyagi és egyéb támoga-
tásukkal segítették az est
létrejöttét, ami remélhe-
tõleg hagyománnyá
váljon.

Tekeverseny Rákoshegyen
� SZAKÁCS ZSUZSA

E bben az évben utol-
jára mérte össze ere-

jét a rákoshegyi, vala-
mint az önkormányzat
tekecsapata december
12-én. A legutóbbi meg-
mérettetésen Riz Levente
polgármester és csapata
vihette el a vándorku-
pát, de ezen az estén
nem sikerült újból le-

gyõzni a rákoshegyieket,
döntetlenre végzõdött a
csata.  A teke szerelme-
sei közösen megegyez-
tek, hogy a kupát az ön-
kormányzat csapata õrzi
a jövõ évi visszavágóig.
A sportélményt kuliná-
ris élmények követték
Kis Horváth István helyi
vállalkozó, valamint  a
rákoshegyi polgári kör
jóvoltából. 
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Kolonics György szülei az emléktábla elõtt
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