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Eredménytelen jegyzõi pályázat
Lazították a változtatási tilalmi rendeletet
 TORKOS MATILD
z önkormányzat
május 7-i rendkívüli képviselõ-testületi
ülésén zárt ajtók mögött
tárgyalták meg a jegyzõi
pályázat eredményét.
Mint utóbb megtudtuk,
a pályázat eredménytelenül zárult, 23-an jelentkeztek, közülük egy
késõbb visszalépett, a
testület elé 13 jelentkezõ
pályázatát vitte be az
elõterjesztõ, a kiírás feltételeinek ennyien feleltek meg, ám egyetlen jelölt sem nyerte el a testület többségének bizalmát. Az önkormányzat
ezek után a jegyzõi állásra kiírta az újabb pályázatot. Hrutka Zsolt
szocialista képviselõ a
jobboldali frakciót azzal
vádolta meg, hogy nem
is akartak senkit megválasztani, Dunai Mónika, a
Fidesz frakcióvezetõje
ezt határozottan cáfolta,
elmondta, hogy a frakció a legjobb, legalkalmasabb embert keresi
erre a posztra.
Bényi Zsolt képviselõt
egyhangúlag megválasztották a Bajcsy- Zsilinszky Kórház Felügyelõ Tanácsába..
A személyi kérdések
után nyílt ülésen többségi szavazással elfogadták az önkormányzati
tulajdonú Lakás 17 Vagyonkezelõ és az Ép-17
Kft. elmúlt évi mérleg-
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beszámolóját, majd módosították az L4 jelû
kertvárosi övezetben
korábban elrendelt változtatási tilalmat. A módosítás lehetõvé teszi,
hogy az új építési szabályzat hatályba lépéséig is ki lehessen adni az
engedélyeket az egy telken egy családi ház építésére, valamint a kisebb
átalakításokra, a Heli-
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A képviselõ-testület tagjai
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
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kopter lakóparkra a változtatási tilalmi rendelet
nem vonatkozik. (A
Hírhozó elõzõ számában a rendeletmódosítás
részleteirõl már beszámoltunk.)
A rendkívüli ülés legélesebb vitáját egy koncepcionális elvi döntés,
az Ép 17 és a Lakás 17
Kft. összevonásáról beterjesztett javaslat váltotta ki. Az ellenzéki
képviselõk határozott,
az indulatokat sem nélkülözõ hangon kifogásolták, hogy a fontos témát rendkívüli ülésen
tárgyalhatják. A legélesebb hangú kritikát ezúttal Hrutka Zsolt
(MSZP)
fogalmazta
meg, aki többször is szót
kért az ügyben, és több
ízben is kérte, hogy azt a
jelentést is megtekinthesse, amit a belsõ ellenõrzés készített, és amire
utalnak az elõterjesztésben.

Riz Levente polgármester ígéretet tett rá,
hogy a képviselõ megtekintheti a belsõ ellenõrzés által készített dokumentumot. A pol-
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gármester az elõterjesztés kapcsán hangsúlyozta, céljuk az,
hogy tisztességes, átlátható gazdálkodást
teremtsenek, ezért a
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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.
keddjén 18 órakor a Diadal Úti Általános Iskolában.
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vagyongazdálkodási
és a mûszaki ellenõri
feladatokat a Lakás 17
Kft.-tõl visszahozzák a
polgármesteri hivatalba. Ezáltal ellenõrizhetõbb lesz az ügymenet,
és komoly megtakarítást lehet elérni. A
döntés nyomán a Lakás 17 Kft. funkciói kiüresednek, ezért az
jogutód nélkül beolvad
az Ép-17 Kft.-be. A két
külsõs cégbõl egy új
városüzemeltetõ kft.
jön létre, amely a jövõben az utak, járdák,
közterületek, parkok,
közintézmények karbantartási feladatait
fogja ellátni.
Mint a vita során késõbb Kiss Lajos (MSZP)
rövid összegzésébõl kiderült, tekintettel arra,
hogy csupán elvi döntést kellett hozni a két
önkormányzati
kft.
összevonásáról, a belsõ
ellenõrzés által készített jelentésre az elõterjesztõnek nem is kellett
volna utalnia, így megspórolható lett volna a
hosszúra nyúlt vita.
A testület végül 18
igen, 5 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta
a javaslatot a két cég
összevonásáról, eszerint a Lakás 17 Kft. fog
beolvadni az Ép 17-be,
a részletekre is kiterjedõ javaslatot május 31ig kell beterjeszteni a
testület elé.
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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 Rákosmentén Egyesület –
elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300.
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Lakossági fórum Rákoskerten
Egy hozzászóló a hivatal közbenjárását kérte a gyakori áramszünetek okának kivizsgálásában
 KILI TAMÁS
ét héten belül másodszor rendeztek
lakossági fórumot május 15-én a Rákoskerti
Mûvelõdési Házban. A
fórumon Riz Levente
polgármester, Fohsz Tivadar alpolgármester és
Hatvani Zoltán önkormányzati képviselõ számolt be az elvégzett, illetve tervezett rákoskerti fejlesztésekrõl.
Riz Levente vitaindító
beszédében elmondta:
Rákoskert 30 százaléka
még csatornázatlan, sok
a rossz minõségû aszfaltút, ezért az önkormányzat folytatja az útépítési, útfelújítási munkákat. Új aszfaltburkolatot kap a Rózsaszál utca
és a Rezgõ utca, s ha sikerül elnyerni a Regionális Fejlesztési Tanács
pályázatát, akkor megújul a Bodonyi utca és a
Nyomdász utca egy része is, ezek megvalósításához a külszíni vízelvezetés megépítésével együtt körülbelül 30 millió forintra lesz szükség.
Központi támogatáshoz
300 millió forintra lehet
pályázni olyan utak
megépítésére, ahol jelenleg nincs szilárd burkolat. Ehhez az önkormányzat is hozzáad 300
milliót, így megvalósulhat az Andrásfa utca,
Andrásháza utca, valamint a Toldi Miklós utca
aszfaltozása. A korábban elkészült útépítési,
felújítási tervek minõségével kapcsolatban sok
probléma vetõdött fel,
ezért minden „örökölt”
tervet felülvizsgáltatnak. Jelenleg folyik a
közbeszerzési eljárás a
Vida-dombi játszótér
megépítésére, várhatóan szeptember végére
elkészül. A Kucorgó téri
orvosi rendelõt bõvíteni

K

kell, akár a tetõtér beépítésével is. A Rezgõ utcai
óvoda nem csak tornaszobával, hanem új csoportszobával is bõvül. A
csatornázással kapcsolatban Riz Levente
hangsúlyozta, hogy –
bár a fõváros 2010-re
vállalta Budapest teljes
csatornázottságát – reményeik szerint ez egy
évvel korábban, 2009ben befejezõdik. A polgármester elmondta,
hogy a fõvárosi önkor-

resznyefát és 100 darab
cserjét ültettek el a kerületrészben.
Fohsz Tivadar utalva
az új buszjáratról rendezett fórumon elhangzottakra elmondta: megkereste Ecser polgármesterét a kisajátítással kapcsolatban, s kapott is
egy térképet arról a területrõl, ahol esetleg az
új buszjárat megközelíthetné a rákoskerti vasútállomást. Szó esett a
lakó-pihenõövezetekrõl

Bár a Panoráma lakópark nem Rákoskerthez
tartozik, onnan is eljöttek, hogy az önkormányzat vezetése az õ
gondjaikat is meghallgassa, mert a gyerekeik
Rákoskertre járnak iskolába, óvodába. Azt
hiányolták, hogy a lakópark magasságában
nincs gyalogos átkelõhely a Pesti úton, pedig
nagy szükség lenne rá.
Riz Levente válaszában elmondta: Miután

Hatvani Zoltán rákoskerti képviselõ, Riz Levente polgármester és Fohsz Tivadar alpolgármester a lakossági fórumon

mányzat ebben az évben egész Budapest területén összesen 300 darab facsemetét kíván ültetni, míg a XVII. kerület
csak Rákoskerten 236 db
fát ültet 2007-ben.
Hatvani Zoltán képviselõ a nyesedékdarálás
sikerérõl, az ideiglenes
(kétfõs) parkõri szolgálat beindításáról számolt be. Mint elmondta,
a darálási akció jövõ tavasszal folytatódik, viszont a lakosság számára kiosztandó lombzsákra 5 millió forintot
szánnak ebben az évben. Kiemelte a Rákoskerti Polgári Kör hasznos faültetési kezdeményezését, amelynek keretében 10 darab cse-

is, amelyeknek elkészültek a tervei. Hároméves
idõszakra 155 millió forintot szánnak a kivitelezésekre, ebbõl az idén
55 milliót használnak
fel. Miután a fekvõrendõröket sokan nem veszik figyelembe, az önkormányzat ezekben az
övezetekben betonból,
virágágyásokból álló
forgalomelterelõket
szándékozik elhelyezni
a forgalom lassítása érdekében.
A beszámolók után
záporoztak a kérdések,
vélemények. Az egyik
lakó az önkormányzat
forgalomlassító elképzeléseit környezetvédelmi
szempontból
nem tartja helyesnek.

a fõváros nem tervezi a
Pesti út kiszélesítését
Rákoskeresztúr városközpont és a Kucorgó
tér között, a már említett „kapuztatást” a Sáránd utcánál tervezik,
gyalogátkelõhellyel,
közlekedési lámpákkal.
Természetvédelemmel kapcsolatos kérdések is szép számmal
akadtak. Valaki azt javasolta: a faültetéseknél
a hazai fajtákat részesítsék elõnyben, míg egy
másik lakó a Merzse
mocsár lerombolt kilátójának felújítását és a
környéken lévõ szemét
összeszedését kérte.
A felszíni vízelvezetés megoldatlansága
visszatérõ kérdés min-

den rákoskerti lakossági fórumon. Most éppen a focipálya és a
vasút közötti terület került terítékre.
Egy hozzászóló a
polgármesteri hivatal
közbenjárását kérte a
gyakori, sok kellemetlenséggel járó áramszünetek okának kivizsgálásában. Önmagában
nem nagy dolog – fûzte
hozzá a felszólaló –, ám
rombolja az itt lakók életminõségét, és a számítógépeket is tönkreteszi. Lipták György arra
kérte az önkormányzat
vezetõit, hogy minél
elõbb derüljön ki: lesz-e
a platánsoron buszközlekedés?
Hatvani Zoltán válaszában kitért arra, hogy
a Merzse mocsárhoz
vezetõ utakon rendszeresen járõrözik a Delta
Polgárõrség, ugyanakkor arra kéri a lakókat,
hogy fényképezzék le a
szemetelõket. Véleménye szerint az esõvizet
nem szabad a Merzse
mocsárba vezetni, környezetvédelmi szempontból nem is lenne ildomos.
Riz Levente zárszavában hangsúlyozta:
az új buszjárattal kapcsolatban több alternatíva is elképzelhetõ,
de a döntés elõtt kikérik a lakosság véleményét, Ecserrel pedig
tárgyalnak a már említett szántóterületrõl. A
Rákos-patak revitalizációja szívügy, hasonlóan a Merzse mocsár is, bár ez utóbbinál a tulajdoni szerkezettel kapcsolatban is
vannak megoldandó
kérdések. Remélhetõleg európai uniós pályázatokkal mindkét
területen sikerül megvalósítani az elképzeléseiket.

