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Megújulnak a fõútvonalak

Tájékoztató
a talajterhelési díjról,
valamint a luxusadóról

Újraaszfaltozzák a BKV buszjáratai által használt utakat

Tájékoztatjuk a kerület lakosait és vállalkozásait, hogy a talajterhelésidíj-bevallásokat 2008.
március 31-ig kell benyújtaniuk, valamint a
mentességre vonatkozó kérelmet 2008. február 28-ig kell eljuttatni az önkormányzat Adócsoportjához.
További információért forduljanak bizalommal a Budapest Fõváros XVII. kerületi
Önkormányzat Adócsoportjához:
személyesen ügyfélfogadási idõben a 1173,
Pesti út 170/a szám alatti irodában, vagy telefonon/faxon: 256-5333.
Ügyfélfogadás: hétfõ 13–18 óra, szerda
8–16 óra, péntek 8– 11.30 óra.
A talajterhelési díj fizetésérõl szóló többször módosított 33/2004. (VI.24) rendelet
megtalálható a www.rakosmente.hu honlapon is. A bevalláshoz szükséges nyomtatvány szintén letölthetõ a honlapról.
Luxusadó-bevallást kell benyújtani annak a
tulajdonosnak, akinek lakóingatlanának a luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény, valamint az ezt módosító 2007. évi CXXVI. törvény szerinti számított értéke a 100 millió forintot eléri.
A számított érték egyszerû és gyors kalkulációjára a www.budapest.hu portálon a helyi adók menüponton keresztül van lehetõség.
Tájékoztató anyag és a bevalláshoz nyomtatvány beszerezhetõ az önkormányzat Adócsoportjánál, vagy Budapest Fõváros Fõpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
(V.kerület Bárczy u. 1-3.).

 MUNKATÁRSUNKTÓL
Fõvárosi Közgyûlés december 20-i
ülésén döntött a 2008–
2010 közötti budapesti
útfelújítási programról
– tájékoztatta a Hírhozót Riz Levente polgármester, fõvárosi képviselõ.
Ez a program olyan
utakat érint, amelyek
fõvárosi tulajdonban
vagy kezelésben vannak: ezek a BKV buszjáratai által használt
utak.
A XVII. kerületben
az elmúlt idõszakban
számos fõvárosi útszakaszt újítottak fel –
mondta a polgármester. 2007-ben megújult
a korábban borzalmas
állapotban lévõ Liget
sor, új aszfaltszõnyeget
kapott a XVII. utca, a

A

Sáránd, 513., 501.,
Melczer utcák és a Lõrinci út egy szakasza.
2008-ban megvalósul
a Pesti út régen várt
felújítása. A fõváros tavaly tervezte a beruházást, de a rosszul szervezett, egy idõben esedékes kelet-pesti útfelújítások torlódása és a
közlekedési káosz elkerülése érdekében ezt a
munkát 2008-ra halasztotta. Így viszont lehetõség nyílt az útfelújítás és a Rákoskeresztúr–Örs vezér tér buszfolyosó terveinek öszszehangolására.
2008-ban még számos út kap új aszfaltburkolatot. Riz Levente
polgármester az elõzetes egyeztetéseken soron kívül kérte a Ferihegyi út felújítását a
rákoshegyi Szabadság

utcától
egészen
a
rákosligeti Ananász utcáig. Ennek nyomán a
kerület egyik legrosszabb állapotban lévõ fõútját 2008-ban teljes körûen felújítják,
sõt, a Ferihegyi út folytatását, a hasonló rossz
állapotban lévõ Ananász utcát is leaszfaltozzák idén. Az Akadémia-Újtelepen található 525. tér is új aszfaltburkolatot kap.
2009–2010-ben a következõ fõutak felújítására kerül sor: Baross utca, Bélatelepi
út, Keresztúri út kerületi szakasza, Lázár
deák utca, Rákoskert
sugárút, Tarcsai út,
Czeglédi Mihály utca,
Csabagyöngye utca,
Diadal út, Helikopter
út, Lemberg utca,
Naplás út.

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Értesítjük a Tisztelt Szülõket és azokat, akik
a Bulyovszky-Gyökér utcai Óvoda Gyermekeiért
Alapítvány javára utalták adójuk 1%-át, hogy a
számlánkon 2007-ben 315.091 Ft gyûlt össze.
Ezt az összeget a gyermekek fejlesztését szolgáló eszközökre fogjuk fordítani. Köszönjük
támogatásukat!
A Ferihegyi úton a buszok jelentik a legnagyobb próbatételt az aszfalt számára
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Országgyûlési képviselõ
Alexa György – MSZP – minden hónap utolsó
csütörtöke 17-19 óráig az MSZP Kaszáló u. 45. szám
alatti irodájában. Parlamenti látogatásra jelentkezés a
06-20-663-0019-es telefonszámon.

Polgármester
Riz Levente – Fidesz – február 11. – bejelentkezés: 2533306.
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Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: március 3. Bejelentkezés:
257-5054.
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desz február 18. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati
irodában lehet.

Tanácsnokok
Alpolgármesterek
Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz – február 25. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Fohsz
Tivadar – Fidesz – február 25. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás – Fi-

Dunai Mónika – Fidesz, oktatási, kulturális és civil
kapcsolatok – minden hónap 2. csütörtökén 18–19
óra között a Rákoscsabai Közösségi Házban. * Lázár
Attila – Fidesz közbiztonsági és sporttanácsnok – a
hónap 1. hétfõje 18 óra Fidesz-iroda, Péceli út 106. *

