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Hírhozó
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Magyar Gárda civil
szervezet, de mégis a
Jobbik Magyarországért Mozgalom áll mögötte, mellyel a polgármester úr pártja, a Fidesz együttmûködési
megállapodást írt alá. A
tények ismertetése után
Hrutka felkérte a polgármestert, hogy határolódjon el a Magyar
Gárdától, a Jobbiktól,
továbbá azt kérte tõle,
hogy a Fidesz ne nyújtson se anyagi, se politikai, se erkölcsi támogatást szélsõséges nézeteket valló csoportoknak.
Riz Levente azt tanácsolta a képviselõnek,
„hagyja az országos politikát és helyi ügyekkel
foglalkozzunk ebben a
házban”. A helyi közügyek azok, amelyek
fontosak. A polgármester úgy gondolja, hogy
egy törvényesen bejegyzett, törvényesen
mûködõ párttól nem
kell elhatárolódnia. Továbbá megjegyezte: kíváncsi lenne arra, hogy
Hrutka Zsolt, mint a Fiatal Baloldal aktív tagja,
mikor határolódik el a
szervezet által példaképként tisztelt Che
Guevarától, a bolíviai

A nap idézete

„Szeretnék
olyan okos
lenni, mint
az anyósom
utólag”
Kiss Lajos (MSZP)
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terroristától. Nem fogja
erre hasonlóképpen felszólítani a képviselõ
urat, mert az egész
„elhatárolósdi játékot”
nevetségesnek tartja.
Egyet kért Hrutkától: a
nagypolitikát hagyja a
házon kívül.
Ezt követõen Derczbach Istvánné (MSZP) a
rákoskerti járdák állapotáról beszélt. „Ezek a
járdák 30 éve készültek,
a fagyökerek kitüremkednek rajtuk, így azok
balesetveszélyesek. Babakocsit lehetetlen rajtuk tolni, így azokkal
kénytelenek az úttestre
merészkedni. Csak szakaszos járdafelújítások
történtek, amelyek nem
elégítik ki az ott lakók
igényeit”- hangsúlyozta a képviselõ.
Riz Levente elmondta: járdapályázatot írtak
ki, amelyre 12 millió forint a keret.
Fohsz Tivadar is felszólalt a Keresztúr Nevû Települések VIII. Találkozója alkalmából, és
köszönetét fejezte ki a
szervezõknek. Az alpolgármester a régi
képviselõ-testületnek,
Hoffmann Attila (MSZP)
volt polgármesternek is
köszönetet mondott.
Lázár Attila kiegészítette a kört, akiket köszönet illet: a kerületi rendõrkapitányság, a kerületi tûzoltóság és a Delta Polgárõrség.
A napirend elõtti felszólalások után a testület zárt ülésen hatósági
ügyekben benyújtott
fellebbezésekrõl döntött, majd módosította
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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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Lázár Attila és Hatvani Zoltán

saját szervezeti és mûködési szabályzatát abból a célból, hogy ezentúl az alpolgármesterek
is benyújthassanak sürgõsségi indítványokat,
és hogy a jegyzõ és az
aljegyzõ mellett a hivatal Jegyzõi Irodájának a
vezetõje is elláthassa az
elõterjesztések törvényességi ellenõrzését.

Elfogadták az
új szervezeti
felépítést
A testület megszavazta
az új szervezeti struktúrát, a hivatali átszervezés ez alapján megtörténhet, a határidõ
szeptember 15. Az átalakítás részleteit lapunk elõzõ számában
részletesen ismertettük.
Ismét módosították
az önkormányzat költségvetési rendeletét,
amelynek következtében a kiadási fõösszeg
15,825 milliárd forintról 16,236 milliárdra
nõtt, a bevételi fõöszszeg 14,219 milliárdról
14,349 milliárdra, míg

a tervezett hiány 1,606
milliárdról 1,887 milliárd forintra nõtt.
A testületnek egy
idei törvénymódosítás
miatt módosítania kellett az önkormányzati
tulajdonú lakások elidegenítésébõl származó bevételek felhasználását szabályozó rendeletét.
Ezeket a bevételeket
az önkormányzatnak
50-50 százalékban meg
kell osztania a fõvárosi
önkormányzattal. A fõvárosnak járó összeg
felhasználásáról a közgyûlés rendeletben határoz.
Talán kevesen tudják, hogy ezeket a pénzeket vissza nem térítendõ helyi önkormányzati támogatásként, illetve kamatmentes
kölcsönként
nem csupán lakásvásárlásra, vagy építésre,
hanem felújításra is lehet igényelni. Tavaly
93,4 millió bevételbõl, a
fõvárossal történõ osztozkodás után 36,3 millió forint volt az az öszszeg, amit a kerület
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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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használhatott fel, ebbõl
csaknem 24,5 millió forintot kaphattak a helyi
önkormányzati támogatással lakást építõk,
illetve vásárló kerületi
lakosok. Lakásfelújításra 3,744 millió forint
helyi támogatást ítéltek
oda. A törvénymódosításnak köszönhetõen a
bevételt EU-pályázatokhoz az önrész biztosítására, városrehabilitációra, kényszerbérletek felszámolására, lakóépületek korszerûsítésére és felújítására is
fel lehet használni, sõt
a törvény szerint önkormányzati lakbértámogatásra is.

Lemondott
a jutalomról
Egy idei városrészi díjazott is rendeletmódosításra késztette a testületet azáltal, hogy lemondott a díjjal együtt
járó bruttó 160 ezer forint
pénzjutalmáról
egy alapítvány javára.
(Tekintettel
arra,
hogy a díjazottak áldozatos munkájuk eredményeként kiérdemelt
szerény jutalmat arra
használják fel, amire
akarják, akár anonim
módon is fordíthatják
jótékony célra is, a kitüntetettek iránti tiszteletbõl és tapintatból kivételesen nem közöljük
a pénzjutalmáról egy
alapítvány javára lemondó városrészi díjazott nevét – a szerk.)
A testület rendeletet
alkotott a Rákoskeresztúr Régivám utcai
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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.

2007. SZEPTEMBER 6.

SZABADIDÕ –

Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Megfejtéseiket nyílt postai levelezõlapon várjuk szerkesztõségünk címére: 1173
Egészségház utca 3. Beküldési határidõ: szeptember 24. A helyes megfejtést beküldõk között három darab ezer forint értékû könyvutalványt sorsolunk ki. A nyertesek nevét következõ lapszámunkban közöljük, nyereményüket telefonon (tele-
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fonszám: 257-9589) történõ egyeztetés után szerkesztõségünkben vehetik át. Elõzõ számunk rejtvényének helyes megfejtései: Pósarákosa, Podmaniczky család. Nyertes olvasóink:
Keller Pálné, 1172 Robogó utca 50-52.; Németh Gyuláné, 1173
545. utca 30.; Márta Gyöngyi, 1171 Lajosház utca 39. Gratulálunk!

Bográcsozás Rákoskerten
 VÁRSZEGI VIKTÓRIA
mmár harmadik alkalommal
szervezett
nyárbúcsúztató bográcsozást a Rákoskerti Polgári Kör. Idén augusztus
12-én várták barátaikat a
polgári körösök. A csaknem ötven fõbõl álló vendégsereg - amelynek
Fohsz Tivadar alpolgármester és Hatvani Zoltán
(Fidesz) önkormányzati
képviselõ is tagjai voltak szórakoztatásáról Zsuzsa
Mihály színmûvész, nótaénekes gondoskodott.
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