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EU-pályázat iskolák felújítására
Offshore-vita a testületben
KILI TAMÁS

ákosmente képviselõ-testülete január
21-i ülésén Riz Levente
polgármester tájékoztatójában egy tavaly õsszel
elkezdõdött jelenségrõl
beszélt. Kiveszõben van
a politikai szereplõk között az a norma, az az
együttmûködés, amely legalább helyi szinten korábban még jellemzõ
volt. Olyan stílus vette
kezdetét itt Rákosmentén is, amely nagyon
rossz irányba viszi a helyi közéletet. A polgármester példaként említette Szabó Zoltán szocialista országgyûlési képviselõ vádaskodásait, aki
két ízben is megszólalt
XVII. kerületi ügyekben.
Riz Levente kifejtette,
hogy igazi gyurcsányi,
hazug állításokkal van
dolgunk, majd hozzátette, hogy 2008 õszén
Morauszky
András
(MSZP) rendõrségi feljelentést is tett a Rákosmente Kft. ügyében. A
rendõrség egy éven keresztül vizsgálódott a
cég körül, de semmilyen
törvénybe ütközõt nem
találtak, nemrég lezárták
a nyomozást. Az ezzel
kapcsolatos határozat
megállapította, hogy „a
kft. mûködése során a
gazdasági társaság döntéshozói a vagyonkezelõi kötelezettségeiknek
eleget tettek. Az adott
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pénzügyi és gazdasági
környezetben a lehetõségeikhez mérten megfelelõen gazdálkodtak, és
mûködtették a céget. Az
a körülmény, hogy a kft.
a vezetés pozitív szándékú intézkedései ellenére
is veszteséges volt, önmagában nem elegendõ
a hûtlen kezelés, vagy
más
bûncselekmény
megállapítására.” Riz
Levente
bejelentette,

milyen valóságalapja, és
összegszerûen is hatalmasat csúsztatott. Szabó
úr ellen mindkét ügy
kapcsán feljelentést tesznek – tette hozzá a polgármester, majd folytatta azzal, hogy úgy tûnik,
nem csak az MSZP politikusai haladnak a gyurcsányi úton, a Rákosmenti Jobbik is erre az
útra lépett. Riz Levente
emlékeztetett a tavaly

pártokat, hogy a következõ hónapokban, a
kampány során a vitát
tisztességesen folytassák
le. Tiszteljék az ellenfeleiket, az igazságot, és ne
lépjék át az etikai, erkölcsi normákat.
Napirend elõtt Koszorúsné Tóth Katalin (független) arról számolt be,
hogy választási körzetében többen érdeklõdtek
nála, hol húzódik majd a

hogy ezek után amenynyiben bárki közpénzek
elszivárgásáról beszél a
cég kapcsán, súlyos kártérítési perre számíthat,
„amely révén ismét lehetõség nyílik támogatni
Rákosmente rászoruló
családjait.”
Szabó képviselõ úr tavaly decemberben megszólalt a kerületi közétkeztetés ügyében is, az
ott megfogalmazott állításainak sem volt sem-

decemberi testületi ülésre, ahol Lázár Attila Jobbikba átigazolt képviselõ
bûncselekménnyel, hivatali visszaéléssel vádolta meg az önkormányzatot és a polgármestert. Riz Levente az
alaptalan rágalmazás
miatt büntetõfeljelentést
tett Lázár Attila ellen a
Budapesti
Nyomozó
Ügyészségen. Zárszavában a polgármester arra
kérte a képviselõket és a

külsõ kerületi körút tervezett nyomvonala. Bizonyos információk szerint a körút nyomvonala
áthaladna a telep szomszédságában elterülõ
kiserdõn,
amelynek
mindkét oldalán amiatt
aggódnak a lakók, hogy
vége a környék békés
nyugalmának, ha a terv
ebben a formájában
megvalósul – mondta a
képviselõ asszony. Riz
Levente
válaszában
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Országgyûlési képviselõ
Alexa György – MSZP – minden hónap utolsó csütörtöke
17–19 óra között a Kaszáló u. 45. alatt.

Polgármester
Riz Levente – Fidesz – Elõzetes bejelentkezés: 2533306, 253-3398.
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Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: február 15. Elõzetes bejelentkezés: 257-5054.

Alpolgármesterek
Fohsz Tivadar – Fidesz – február 15. Bejelentkezni
az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás
– Fidesz – március 1. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet.
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hangsúlyozta, hogy fõvárosi
képviselõként
személy szerint semmi
olyan elõterjesztést nem
támogat, ami a külsõ kerületi körúttal bárminemû hátrányt okozna a
Rákosmentén élõk számára. Sõt. A Fõvárosi
Közgyûlés 2007-ben tárgyalta a külsõ kerületi
körút tervezett nyomvonaláról szóló elõterjesztést, amely az itt élõk
számára hátrányos vonalvezetést tartalmazott.
Riz Levente beszámolt
arról, hogy egyéni módosító indítványt nyújtott be a XVII. kerületi
szakasz törlésére, majd a
két kerületi szocialista
képviselõt, Devánszkiné
Molnár Katalint és Gy.
Német Erzsébetet is sikerült meggyõzni, így közös módosító indítványt
nyújtottak be arra vonatkozóan, hogy a Csévézõ
út - Pesti út közötti szakaszt töröljék az elõterjesztésbõl. Ezt a Fõvárosi
Közgyûlés akkor elfogadta, így jelen pillanatban a külsõ kerületi körútnak XVII. kerületi
nyomvonala nem létezik. Az azóta tartó
egyeztetéseken Rákosmente Önkormányzata
azt kívánja elérni, hogy a
nyomvonalat a kerületen kívül vezessék, az ne
érintse sem a Helikopter
lakóparkot, sem Akadémia-újtelepet.
Lázár Attila felszólalá-
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Tanácsnokok
Dunai Mónika – Fidesz, oktatási, kulturális és civil
kapcsolatok – minden hónap 2. csütörtökén
18–19 óra között a Rákoscsabai Közösségi Házban. * Nagy Anikó – Fidesz, szociális tanácsnok –
elõzetes egyeztetés a 06-20-225-5396-os telefonszámon * Fejér Gyula – Fidesz, mûszaki tanácsnok – bejelentkezni a 258-3394-es telefonszámon
lehet.
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sában arra kért magyarázatot a polgármestertõl,
hogyan sikerült a hivatali készülékén a 2008-as
év két hónapjában kiugróan magas, többszázezres mobilszámlát produkálnia? Riz Levente válaszában elmondta, hogy
egyszer valóban 400 ezer
forintos számlát kapott a
szolgáltatótól, de azt
megreklamálták, mert
egyszerûen képtelenség,
hogy egyetlen telefonnal
ekkora forgalmat bonyolított volna. A szolgáltató késõbb elismerte a hibát és jóváírta a számlát tette hozzá Fohsz Tivadar
alpolgármester.
Riz Levente arról is beszélt: a testület tagjai puritán polgármesterként
ismerhetik, nincsenek
extra igényei, egy ötéves
hivatali Skodát használ,
nincs sofõrje, és a rendszerváltozás óta az
egyetlen XVII. kerületi
városvezetõ, aki lemondott a polgármesteri jutalomról.
Ezt a gondolatot folytatta Csorba Béla (KDNP)
is, aki hangsúlyozta,
hogy nem tiszte a polgármester védelmére
kelni, de azzal, hogy Riz
Levente lemondott a jutalmáról, legalább 16
millió forinttal kevesebbe kerül, mint bármelyik
elõdje. A tényszerûséghez az is hozzátartozik tette hozzá a frakcióvezetõ, hogy az 1998-tól
2006-ig terjedõ két ciklusban a korábbi MSZPSZDSZ-es polgármesterek és alpolgármesterek
mintegy 95 millió forint
jutalmat vettek fel az
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adófizetõk kontójára.
Panamai offshore cég
Rákoscsabán? címmel
Hatvani Zoltán (Fidesz)
kért szót napirend elõtt.
Utalt a képviselõ-testület
decemberi ülésére, ahol
eddig soha nem tapasztalt durva stílusban zajlott a munka. A vita során, valamint a korábbi

Complex Kft., az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium által közzétett nyilvános cégadatok szerint a XVII. kerületi székhelyû kft. ügyvezetõje Kovács István.
A tagok Kovács István,
valamint többségi szavazati aránnyal a Minestrone Kereskedelmi és Ven-

hogy a jövõben a közbeszédben ne Offshore Rákosmentén Egyesületnek hívják szervezetét adjon megnyugtató magyarázatot a felvázolt
gyanús hátterû cégekkel
kapcsolatban. Kovács
István azzal védekezett,
hogy bár õ a Pet Complex Kft. ügyvezetõje, sza-

Kovács István

Hatvani Zoltán

Ruthner György

lakossági fórumokon az
Itthon
Rákosmentén
Egyesület képviselõi Kovács István frakcióvezetõvel az élen azzal az indokkal is ellenezték a
Kucorgó téri fejlesztést,
hogy a munkákat szerintük egy részben offshore
tulajdonú cég végezné.
Ez év januárjában megjelent egy internetes oldal,
amiben egy bizonyos
Kovács „nem fizetek”
Istvánról és cégeirõl lehet olvasni. Az információforrást nem tartotta
teljesen hitelesnek - folytatta Hatvani Zoltán, hiszen ez a lejáratás eszköze is lehet, ezért maga
próbált meggyõzõdni a
hír igazságtartalmáról.
Az egyik közösségi portálon Kovács István
adatlapján az olvasható,
hogy munkahelye a Pet

déglátóipari Kft. A Minestrone Kft. 1/1 tulajdonosa a Gerlando Investment Corporation,
címe: Panama City, panamai székhellyel, és a
nyilvántartási hatóság is
panamai illetõségû. Ez
tehát egy offshore cég tette hozzá Hatvani Zoltán, majd leszögezte,
hogy ismeretei szerint
ma még nem törvénytelen offshore cégek bevonásával elkerülni a helyi
adóztatást, de nem szerencsés ez egy közszereplõ esetében, fõleg akkor, ha õ az egyik valótlanul offshorozó - talán
csak a hangulatkeltés
okán - a Kucorgó téri kereskedelmi és szolgáltató központ építésének
vitája kapcsán. Végezetül felkérte Kovács Istvánt - annak érdekében,

vazati aránya kevesebb,
mint 50 százalék, így kevés ráhatása volt arra,
hogy a korábban magyar tulajdonú cég többségi tulajdonosa egy
olyan vállalatnak adta el
a tulajdoni hányadát,
amely Panamában van
bejegyezve. Felhívta a figyelmet, hogy a Pet
Complex Kft. Magyarországon van bejegyezve,
a magyar pénzügyi szabályok értelmében itt
tesz eleget adózási kötelezettségeinek is. Véleménye szerint az említett honlap hazugságokkal, csúsztatásokkal terhes, ezért a rendõrségen
tesz feljelentést, és az
egyesület is jogi úton fog
igazának érvényt szerezni - mondta Kovács István.
Ruthner
György
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A képviselõ-testület tagjai
Barna Andor – SZDSZ 5. evk., ISB-elnök – minden hó 1.
szerdáján 17-18-ig a Kaszáló utcai Csicsergõ óvodában.
Dr. Benkõ Péter – független, EUB-elnök – megbeszélés szerint a Polgármesteri Hivatalban (06-209509-381).
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 9. evk., EB-elnök – a hónap
utolsó csütörtökén 17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.

*

F

O G A D Ó Ó R Á K

Csorba Béla – KDNP, VFB-elnök – elõzetes telefonos egyeztetés után (253-3328) a KDNP Péceli út
220. szám alatti székházában.
Derczbach Istvánné – MSZP – minden hónap 1.
keddjén 17-18-ig az Újlak utcai iskolában.
Dunai Mónika – Fidesz, 14. evk. – minden hónap 2.
csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi
Házban.
Dr. Fachet Gergõ – Itthon Rákosmentén Egyesület,
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(MSZP) arról tájékoztatta a képviselõket, hogy
az önkormányzat honlapján a 2009. júniusi testületi ülésrõl készült
jegyzõkönyv az utolsó
ilyen jellegû elérhetõ dokumentum. Azt kérdezte a polgármestertõl, ki a
felelõs azért, hogy a testületi ülések szakmai vitái, a képviselõk hozzászólásai nem kerültek
nyilvánosságra immár
217 napja, és mi az oka a
késlekedésnek? Riz Levente válaszában hangsúlyozta, hogy októberig
hiánytalanul megtalálható minden jegyzõkönyv a szerveren, a tavaly novemberi, decemberi anyag viszont még
nem került hozzá aláírásra.
Napirend elõtt Kovács
István kijelentette, hogy
csatlakozik Riz Levente
gondolataihoz, amelyek
a választási kampány
tisztaságára hívta fel a
politikai résztvevõk figyelmét. Ugyanakkor
felkérte a polgármestert,
hogy a Fidesz háza táján
is tartassa be a már említett normákat. A Fidesz
nevében Riz Levente
megerõsítette, hogy tisztességes és etikus kampányt szeretnének folytatni
Rákosmentén
mindkét választáson.
Ugyanakkor emlékeztette képviselõ urat, hogy
az Itthon Rákosmentén
Egyesület tisztességtelen
eszközökkel kampányolt a Kucorgó téri beruházás ellen, amikor beteg gyermekekkel riogatta az embereket. Folyamatosan offshoroz-
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ÜEB-elnök – egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (képviselõ-testületi iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – minden hónap utolsó
csütörtökén 17–18 óra között a Rákoshegyi Közösségi
Házban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP, 12. evk., SZLB-elnök –
minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csütör-

