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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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Magyar Gárda civil
szervezet, de mégis a
Jobbik Magyarország-
ért Mozgalom áll mö-
götte, mellyel a polgár-
mester úr pártja, a Fi-
desz együttmûködési
megállapodást írt alá. A
tények ismertetése után
Hrutka felkérte a pol-
gármestert, hogy hatá-
rolódjon el a Magyar
Gárdától, a Jobbiktól,
továbbá azt kérte tõle,
hogy a Fidesz ne nyújt-
son se anyagi, se politi-
kai, se erkölcsi támoga-
tást szélsõséges nézete-
ket valló csoportoknak.  

Riz Levente azt taná-
csolta a képviselõnek,
„hagyja az országos po-
litikát és helyi ügyekkel
foglalkozzunk ebben a
házban”. A helyi köz-
ügyek azok, amelyek
fontosak. A polgármes-
ter úgy gondolja, hogy
egy törvényesen be-
jegyzett, törvényesen
mûködõ párttól nem
kell elhatárolódnia. To-
vábbá megjegyezte: kí-
váncsi lenne arra, hogy
Hrutka Zsolt, mint a Fi-
atal Baloldal aktív tagja,
mikor határolódik el a
szervezet által példa-
képként tisztelt Che
Guevarától, a bolíviai

terroristától. Nem fogja
erre hasonlóképpen fel-
szólítani a képviselõ
urat, mert az egész
„elhatárolósdi játékot”
nevetségesnek tartja.
Egyet kért Hrutkától: a
nagypolitikát hagyja a
házon kívül.

Ezt követõen Dercz-
bach Istvánné (MSZP) a
rákoskerti járdák álla-
potáról beszélt. „Ezek a
járdák 30 éve készültek,
a fagyökerek kitürem-
kednek rajtuk, így azok
balesetveszélyesek. Ba-
bakocsit lehetetlen raj-
tuk tolni, így azokkal
kénytelenek az úttestre
merészkedni. Csak sza-
kaszos járdafelújítások
történtek, amelyek nem
elégítik ki az ott lakók
igényeit”- hangsúlyoz-
ta a képviselõ.

Riz Levente elmond-
ta: járdapályázatot írtak
ki, amelyre 12 millió fo-
rint a keret.

Fohsz Tivadar is fel-
szólalt a Keresztúr Ne-
vû Települések VIII. Ta-
lálkozója alkalmából, és
köszönetét fejezte ki a
szervezõknek. Az al-
polgármester a régi
képviselõ-testületnek,
Hoffmann Attila (MSZP)
volt polgármesternek is
köszönetet mondott.
Lázár Attila kiegészítet-
te a kört, akiket köszö-
net illet: a kerületi rend-
õrkapitányság, a kerü-
leti tûzoltóság és a Del-
ta Polgárõrség. 

A napirend elõtti fel-
szólalások után a testü-
let zárt ülésen hatósági
ügyekben benyújtott
fellebbezésekrõl dön-
tött, majd módosította

saját szervezeti és mû-
ködési szabályzatát ab-
ból a célból, hogy ezen-
túl az alpolgármesterek
is benyújthassanak sür-
gõsségi indítványokat,
és hogy a jegyzõ és az
aljegyzõ mellett a hiva-
tal Jegyzõi Irodájának a
vezetõje is elláthassa az
elõterjesztések törvé-
nyességi ellenõrzését.

Elfogadták az
új szervezeti
felépítést

A testület megszavazta
az új szervezeti struk-
túrát, a hivatali átszer-
vezés ez alapján meg-
történhet, a határidõ
szeptember 15. Az át-
alakítás részleteit la-
punk elõzõ számában
részletesen ismertet-
tük.

Ismét módosították
az önkormányzat költ-
ségvetési rendeletét,
amelynek következté-
ben a kiadási fõösszeg
15,825 milliárd forint-
ról 16,236 milliárdra
nõtt, a bevételi fõösz-
szeg 14,219 milliárdról
14,349 milliárdra, míg

a tervezett hiány 1,606
milliárdról 1,887 milli-
árd forintra nõtt.

A testületnek egy
idei törvénymódosítás
miatt módosítania kel-
lett az önkormányzati
tulajdonú lakások el-
idegenítésébõl szárma-
zó bevételek felhaszná-
lását szabályozó rende-
letét.

Ezeket a bevételeket
az önkormányzatnak
50-50 százalékban meg
kell osztania a fõvárosi
önkormányzattal. A fõ-
városnak járó összeg
felhasználásáról a köz-
gyûlés rendeletben ha-
tároz.

Talán kevesen tud-
ják, hogy ezeket a pén-
zeket vissza nem térí-
tendõ helyi önkor-
mányzati támogatás-
ként, illetve kamat-
mentes kölcsönként
nem csupán lakásvá-
sárlásra, vagy építésre,
hanem felújításra is le-
het igényelni. Tavaly
93,4 millió bevételbõl, a
fõvárossal történõ osz-
tozkodás után 36,3 mil-
lió forint volt az az ösz-
szeg, amit a kerület

használhatott fel, ebbõl
csaknem 24,5 millió fo-
rintot kaphattak a helyi
önkormányzati támo-
gatással lakást építõk,
illetve vásárló kerületi
lakosok. Lakásfelújítás-
ra 3,744 millió forint
helyi támogatást ítéltek
oda. A törvénymódosí-
tásnak köszönhetõen a
bevételt EU-pályáza-
tokhoz az önrész bizto-
sítására, városrehabili-
tációra, kényszerbérle-
tek felszámolására, la-
kóépületek korszerûsí-
tésére és felújítására is
fel lehet használni, sõt
a törvény szerint ön-
kormányzati lakbértá-
mogatásra is.

Lemondott 
a jutalomról  

Egy idei városrészi dí-
jazott is rendeletmódo-
sításra késztette a tes-
tületet azáltal, hogy le-
mondott a díjjal együtt
járó bruttó 160 ezer fo-
rint pénzjutalmáról
egy alapítvány javára.

(Tekintettel arra,
hogy a díjazottak áldo-
zatos munkájuk ered-
ményeként kiérdemelt
szerény jutalmat arra
használják fel, amire
akarják, akár anonim
módon is fordíthatják
jótékony célra is, a ki-
tüntetettek iránti tiszte-
letbõl és tapintatból ki-
vételesen nem közöljük
a pénzjutalmáról egy
alapítvány javára le-
mondó városrészi díja-
zott nevét – a szerk.) 

A testület rendeletet
alkotott a Rákoske-
resztúr Régivám utcai

„Szeretnék
olyan okos
lenni, mint 
az anyósom

utólag”
Kiss Lajos (MSZP)

A nap idézete

Lázár Attila és Hatvani Zoltán
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Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Megfejtéseiket nyílt pos-
tai levelezõlapon várjuk szerkesztõségünk címére: 1173
Egészségház utca 3. Beküldési határidõ: szeptember 24. A he-
lyes megfejtést beküldõk között három darab ezer forint érté-
kû könyvutalványt sorsolunk ki. A nyertesek nevét követke-
zõ lapszámunkban közöljük, nyereményüket telefonon (tele-

fonszám: 257-9589) történõ egyeztetés után szerkesztõsé-
günkben vehetik át. Elõzõ számunk rejtvényének helyes meg-
fejtései: Pósarákosa, Podmaniczky család. Nyertes olvasóink:
Keller Pálné, 1172 Robogó utca 50-52.; Németh Gyuláné, 1173
545. utca 30.; Márta Gyöngyi, 1171 Lajosház utca 39. Gratulá-
lunk!
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Immár harmadik alka-
lommal szervezett

nyárbúcsúztató bográ-
csozást a Rákoskerti Pol-
gári Kör. Idén augusztus
12-én várták barátaikat a
polgári körösök. A csak-
nem ötven fõbõl álló ven-
dégsereg - amelynek
Fohsz Tivadar alpolgár-
mester és Hatvani Zoltán
(Fidesz) önkormányzati
képviselõ is tagjai voltak -
szórakoztatásáról Zsuzsa
Mihály színmûvész, nóta-
énekes gondoskodott.

Bográcsozás Rákoskerten
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