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Nagy lehetôségek elôtt állunk
A ciklus végéhez értünk. Riz Levente polgármesterrel, aki most újra indul a posztért, az eltelt négy évrôl,
a jövôbeli tervekrôl, és a választás tétjérôl beszélgettünk.
Fiatalos lendülettel – ez volt a címe elsô polgármesteri interjújának. Azóta eltelt négy év. Hogy érzi, mire
volt elég az akkori lendület?
Minap mondta egy volt tanárom,
hogy az elmúlt négy évben több dolog történt itt a kerületben, mint az
elôzô 30 évben összesen. Nagyon jó
érzés volt hallani. Mi tagadás, valóban,
mintha egy maratoni futás, vagy egy
hosszú teljesítménytúra után lennénk. Szívünket, lelkünket beleadtuk
ebbe a négy évbe, igyekeztünk fiatalos lelkesedéssel felrázni a kerületet
hosszú téli álmából. Sok-sok minden
megváltozott: rengeteg fejlesztést
elindítottunk. Nem ígérgetésben, kifogásokban, hanem tettekben próbáltunk elôl járni. Ami történt, szemmel
látható, megtapasztalható.
Az induláskor, 2006-ban milyen célokat tûztek ki
maguk elé?
Amikor belevágtunk, az egyik elsô dolgunk az volt: eldönteni, honnan hova akarunk eljutni. Felrajzoltuk a jövôképet, amivé Rákosmentét tenni akarjuk. Egy modern
kertvárossá, ahol sok a zöld, jó a levegô, tágas a tér és
mellette megfelelô az infrastruktúra, jó a közlekedés, új
utak, játszóterek, új óvodák, bölcsôdék épülnek, színvonalas szolgáltatások állnak rendelkezésre. Meghatároztuk,
milyen út vezet ehhez, milyen teendôink vannak. Legyártottuk hozzá a fejlesztési terveket: az Integrált Városfejlesztési Stratégiát, a Gazdasági Programot és a Közlekedési Akciótervet, ezekben minden benne van, amit
meg szeretnénk csinálni a következô 12 évben. Ehhez
megszerezni a lehetô legtöbb pályázati forrást – ez volt
a következô cél. Elôfeltételként kialakítottunk a hivatalban egy csapatot, amely a fejlesztésekhez szükséges
pályázatokat és a megvalósítást koordinálja, végrehajtja.
Megkerestük a partnereket, kiépítettük az együttmûködés csatornáit: bevontuk a civil szervezeteket, a lakókat,
az utca emberét, a fôvárosi önkormányzatot. Mindez
meghozta a gyümölcsét.
Nézzük meg konkrétabban. A kerület közlekedése,
a belvárosba való eljutás például az itt élôk egyik elsô
számú problémája. Mi változott?
Bízom benne, hogy sokan érezték: az egyik legfontosabb
feladatunknak ezt tekintjük. 2007-ben elindítottuk a 17E
nevû útfejlesztési programot, amelynek keretében Rákosmentén négy év alatt összesen 261 utca újult meg. 110
rossz, kátyús aszfaltos utat felújítottunk, 44 földes utcában
új utat építettünk, 107 utcát bitumenpermetes eljárással
hoztunk rendbe. Több mint 300 fekvôrendôrt építettünk.
A jövôre gondolva újabb 58 utcának készíttettük el
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az útépítési terveit. 144 utcában járdát építettünk vagy
újítottunk fel. A kerékpárutak sorsa szívügyem. Sikeres
EU-s pályázatok révén jövô év tavaszáig 11 kilométer új
bicikliút épülhet Rákosmentén, a Pesti út és a Rákospatak mentén, ezáltal összefüggô kerékpáros-hálózat jön
létre.
A közösségi közlekedés kapcsán a BKV kerületi
buszhálózatának átalakítása volt a ciklus legnagyobb feladata. Az évtizedek óta változatlan rendszert újraépítettük.
Számos járatot meghosszabbítottunk, ma már minden városrészünkbôl egy buszjeggyel elérhetô a metró.
A keresztúri buszkorridor jövô tavaszi átadása után az eljutás tovább gyorsul. Mindent megtettünk azért is, hogy
többen használják a vasutat. Mind az öt állomás mellé
P+R parkolót építettünk, összesen 405 új férôhelyet. Két
helyen buszforduló is épült, hogy BKV-val közvetlenül is
el lehessen érni a vonatot.
Számos intézményt korszerûsítettek, játszótereket,
sportpályákat építettek. Számokban ez mit jelent?
A négy év alatt 20 játszóteret építettünk vagy újítottunk
fel. 7 új mûfüves pályát, egy streetball-pályát és egy salakos focipályát alakítottunk ki. 2007-ben átadtuk a rákoshegyi Kép utcai iskola megújult épületeit. Három óvodában
tornaszobát építettünk. Megépítettünk két új bölcsôdét,
a várólisták így harmadára csökkentek. Három új óvodát
is avatunk ebben a ciklusban, közel 300 új férôhellyel
bôvült az intézményrendszer. EU-s vagy Norvég Alapos
pénzekbôl sorban akadálymentesítjük intézményeinket.
Most zajlik a Diadal és Újlak utcai iskoláink felújítása.
Szembeötlô lesz a változás…
Jelenleg is folyamatban van keresztúri városközpont
átépítése. Hogyan haladnak?
Az Új Városközpont a legnagyobb beruházása négy
éves munkánknak. 2006-ban megörököltük a koszos,
környezetszennyezô buszpályaudvart, a környezô
rendetlen köztereket. Nulláról indultunk, nem volt
elôkészítve semmilyen fejlesztés. Mi megszüntettük
a végállomást, megterveztettük a beruházást, megegyeztünk a terület tulajdonosaival, megnyertük a megvalósításhoz szükséges pénzt. Még dolgoznak a munkások,
a rengeteg esô miatt kis csúszásban vagyunk, novemberben elkészülünk. Nem választási beruházás, nem
görcsöltünk azon, hogy október 3. elôtt szalagot vághassunk. Lényeg, hogy jó minôségben készüljön el, hiszen
évtizedekre meghatározza a kerület központját. Jó hír
még, hogy megnyertük a folytatáshoz szükséges pályázatot is: jövôre felújítjuk a szomszédos tízemeletes
házakat, a Népkertet.
Akkor térjünk is át a jövôre. Milyen tervekkel indul
neki az önkormányzat a következô éveknek?
A fejlesztési koncepciónk mentén haladunk, lépésrôllépésre tovább. Tudatosan építkezünk. Folytatódnak
az útépítések, útfelújítások, járdaépítések. Elkerülô fôutakat tervezünk, megvalósításukra már településfejlesztési szerzôdéssel rendelkezünk, a szükséges területek
kisajátítása zajlik. Indítunk egy közlekedésbiztonsági
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csomagot, amely új gyalogátkelôk, lámpás csomópontok
kialakítását jelenti a nagyobb fôutak mentén. Folytatódik
a városrehabilitáció, a külsô városrészek központjait is
rendbe akarjuk tenni. Elôkészítettük a terepet egy sportés rendezvénycsarnok felépítésére, egy komplex sport
és szabadidôs zóna kialakítására a Rákos-patak mentén.
Munkahelyteremtô programot indítunk, célunk, hogy
minél többen helyben kaphassanak munkalehetôséget. Nagyobb hangsúlyt helyezünk az egészségügyre,
felújítjuk több orvosi rendelônket, a szakrendelô kapcsán a fôvárossal közösen az emeletráépítést szeretnénk
megvalósítani.
És mi a helyzet az anyagi forrásokkal? Lesz pénz
a fejlesztésekre?
Szomorú, de az elôzô kormány sajnos azért is sújtotta
az önkormányzatokat, mert azok többségében ellenzéki
vezetésûek voltak. A fôvárosban ugyanakkor az ellenkezô
pártállás ellenére is sok mindent kiharcoltunk. A kerület
érdekében én mindig nyitott voltam az együttmûködésre
bárkivel, politikai színezettôl függetlenül. Az eddigi fejlesztéseink azt mutatják, hogy szorgalmas munkával,
pontos tervezéssel sok mindent elértünk ellenszélben
is. Rákosmente a fôvárosi kerületek közül elsô helyen
áll a sikeres uniós és hazai pályázatok terén. 4 év alatt
4,4 milliárd forint fejlesztési támogatást szereztünk.
Ezt a munkát folytatjuk, már most több megnyert
pályázattal rendelkezünk, amelyek megvalósítása

2011-2012 során esedékes. A fejlesztések tehát mennek tovább. Bizakodó vagyok a kormányzat kapcsán is:
pozitív, segítô hozzáállást tapasztalunk, véget érhetnek
az önkormányzatokat sújtó megszorítások.
A közvélemény-kutatások szerint a Fidesz gyôzelme
valószínûsíthetô az önkormányzati választásokon.
Ön szerint mi a mostani választások tétje?
A választásokat soha nem a felmérések döntik el, hanem
az emberek a szavazófülkékben. A mostani önkormányzati választásnak különlegesen nagy tétje van az ország
mai helyzetében. Komoly változás indult el az áprilisban. Létrejött egy széles összefogás, ami végre látható
módon kimozdította az országot a holtpontról. Ez egy
óriási lehetôség. Most az a tét, hogy megragadjuk ezt
a lehetôséget, vagy elszalasztjuk. Az a kérdés, hogy
megerôsítjük-e mindenütt helyi szinten is ezt az összefogást, ami nélkül nincs kilábalás, nincs talpra állás. Ezért
nagyon fontos például, hogy a fôvárosban is megtörténjen a fordulat, és hogy az emberek mindenütt, itt nálunk
is a kerületben, érezzék át az összefogás jelentôségét.
Annak a jelentôségét, hogy most egy irányba kell húzni
az ország szekerét. Meg kell erôsíteni a gazdaságot,
munkahelyeket kell teremteni, javítani a közbiztonságon, helyreállítani a szociális biztonságot, konszolidálni
az egészségügy helyzetét. Ezek most a legfontosabb
feladataink.
HT
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MODERN KERTVÁROS
Közlekedésfejlesztés » Közösségi közlekedés

Új buszhálózat Rákosmentén
Az utóbbi 30 év legnagyobb hálózati változtatását és teljesítménynövelését vittük keresztül
a BKV-n, melynek köszönhetôen ma már minden
városrészünkbôl egy buszjeggyel, átszállás nélkül
lehet eljutni a metróhoz. Miközben számos kerületben járatritkítás történt, mi kiharcoltuk, hogy a BKV
a buszok teljesítményét 15%-kal növelje a XVII.
kerületben. A járat-átszervezés révén megszüntettük
a környezetszennyezô rákoskeresztúri buszpályaudvart.
Buszfolyosó az Örsre
Európai uniós pályázatnak köszönhetôen 1,3 milliárd
forintos beruházás keretében 2011 tavaszán elkészül
a rákoskeresztúri buszfolyosó. A projekt révén Rákoskeresztúr és az Örs vezér tér között a járatok
menetideje jelentôsen csökkenni fog, a reggeli és
délutáni csúcsforgalomban sem haladja meg a 20-22
percet.

4

P+R parkoló minden vasúti megállónál
Négy év alatt mind az 5 kerületi vasúti megállóhelyen és vasútállomáson P+R parkolókat építettünk.
Elsôként Rákosligeten saját erôbôl, majd európai
uniós pályázat révén Rákoshegyen, Rákoskerten,
Rákoscsabán és Rákoscsaba-újtelepen hoztunk létre
összesen 405 férôhelyet. Az EU-pénzbôl megvalósított ingyenes, térfigyelô-kamerával ellátott P+R
parkolók helyet adnak fedett kerékpár-tárolóknak is,
ahol 80 kerékpár fér el.
Rákoskerten és Rákoscsabán kiépítettük a buszfordulót is, a vasúti menetrendhez igazodó rákoskerti
197-es ráhordó busz már elindult, hamarosan a rákoscsabai állomás is elérhetô lesz autóbusszal.
Új motorvonatok a vasúti közlekedésben

Metró Keresztúrra 2020-ig?
A Fôvárosi Közgyûlés Riz Levente polgármester
javaslatára döntött arról, hogy 2020-ig metró épüljön Rákoskeresztúrra. A tervek szerint eddig kell
elkészülnie a szomszédos XVI. kerülettel közösen
kezdeményezett 2-es metró-gödöllôi HÉV összekötésnek, és abból egy leágazó rákoskeresztúri metrószárnyvonalnak. Az elôkészítési, tervezési költségek
finanszírozására európai uniós pályázatot nyújtott be
Budapest. Brüsszeli támogatás esetén, kormányzati
együttmûködéssel a projekt a következô uniós ciklusban, 2014-2020 között valósulhat meg.

Közösségi
közlekedés

A Hatvan-Miskolc vasútvonalon az önkormányzat kérését figyelembe véve a MÁV Zrt. korszerû Flirt típusú motorvonatokra cserélte a régi
szerelvényeket. A modern megjelenésû, tiszta
vasúti jármûvek a menetidôt biztosabban tartják,
kevesebb a késés, az ingyenes P+R parkolók
használatával így gyorsabb és kényelmesebb
a belváros elérése. Bízunk benne, hogy hamarosan
sor kerülhet a Szolnok-Szeged vasútvonal jármûcseréjére is.
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MODERN KERTVÁROS
Közlekedésfejlesztés » Egyéni közlekedés

Útépítések

Járdafejlesztések

2006-2010 között 44 földes utcában építettünk új,
szilárd aszfaltburkolatú utat. Beruházásaink során
a teljes közterület megújult, kiépítettük az utak
vízelvezetését, a járdákat, korszerûsítettük a közvilágítást, kiterjesztettük a TEMPO 30-as zónát,
fekvôrendôröket telepítettünk, közlekedési táblákat
helyeztünk ki. A kertvárosi jelleg megôrzése érdekében fejlesztettük a zöldfelületet is – az utcákban fákat,
cserjéket ültettünk.

Az útépítésekhez és az útfelújításokhoz kapcsolódó
járdaépítéseken felül 2007-ben önálló járdaprogramot
indítottunk. Összesen 144 utcában építettünk járdát,
ez három év alatt megközelítôleg 31 km hosszúságú
újonnan épült, vagy felújított járdát jelent Rákosmentén.

Útfelújítások
A négy év alatt 110 régi aszfaltos utat újítottunk
fel. A rossz, töredezett kátyús burkolatok helyén
önerôbôl és nyertes pályázataink segítségével öszszesen 55,2 km hosszú új utcaburkolatot építettünk.
A mellékutak mellett a fôvárossal együttmûködésben végre a Pesti út, Ferihegyi út, Liget sor, Tarcsai
út, Keresztúri út is új aszfaltréteget kapott. Idén októberben a Diadal út is elkészül.
Útjavítások
A kerületben számos földes utcát ún. bitumenpermetes, martaszfaltos eljárással hoztunk rendbe,
amely révén a lakóknak nem kell többet a sárban
és porban közlekedni. 107 utca javítását végeztük el
ilyen módon, ami összesen 31 km javított útburkolatot jelent.

Fekvôrendôrök
Számos kertvárosi és lakótelepi utca biztonságát
fokoztuk forgalomlassító küszöbök építésével.
Az elmúlt négy évben összesen 339 db fekvôrendôrt telepítettünk a gyorshajtók megfékezésére
és a lakók nyugalmának biztosítása érdekében.

Egyéni
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Kerékpárutak fejlesztése
Célunk, hogy kerékpárutak hálózatát alakítsuk ki
Rákosmentén. Ennek elsô eleme napokon belül
elkészül: európai uniós pályázat segítségével megépítettük a Rákos-patak mentén a 3,6 km hosszú
kerékpárutat és gyalogos sétányt. A beruházást
összekapcsoljuk a 2011 tavaszán a Pesti út mentén épülô 7,1 km hosszú kerékpárúttal, amely
az 501. utcától egészen a Kucorgó térig ad lehetôséget

a biztonságos kerekezésre. A kerületben lévô kerékpárutak hossza így a jelenlegi 2,8 km-rôl 13,5 kmre, közel ötszörösére növekszik. A közterületen elhelyezett kerékpártárolók száma 2011 nyaráig 200
férôhellyel bôvül.
Átadták az MO autóutat
Az évtizede óta várt, állami beruházásban megépült
MO autóútnak köszönhetôen a kerületben jelentôsen csökkent az észak-déli irányú átmenô teherforgalom, de a kelet-nyugati irányú közlekedésben is
kevesebb kamionnal, teherautóval találkozhatunk.
Az új körgyûrû lehetôvé tette, hogy az észak-pesti
és észak-budai városrészeket csúcsidôben az eddigi
1-1,5 óra elérési idô helyett 20-30 perc alatt közelítsék meg a rákosmentiek.

közlekedés
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Városrehabilitáció

Rákoskeresztúron Új Városközpontot építünk

InfoPont a Fôtéren
A fôtér északnyugati részén egy izgalmas, félig
süllyesztett, a zöld felületbe illeszkedô, InfoPont
épületet építünk. Tavasztól ôszig egy látványos ponyvaszerkezet védi az esôtôl és a napfénytôl az itt helyet
kapó kávézó-cukrászda vendégeit. Bízunk benne, hogy
az épület nemcsak a kerületi fiatalok, hanem minden
generáció kedvenc találkozóhelye lesz.

Rákosmente városközpontja 30 évig nem változott:
a régi Rákoskeresztúr parasztházainak 70-es években
történô lebontását követôen lakótelep, buszpályaudvar
épült a Pesti út – Ferihegyi út találkozásánál. A sok-sok
beton, lepusztult pavilonok, kevés zöldfelület, hiányzó
közterek miatt a kerület szíve sokáig egy átjáró házhoz
hasonlított, ahol nem volt megfelelô hely, lehetôség,
hogy az emberek találkozzanak egymással, beüljenek
valahová, kikapcsolódjanak.
Pályázatot írtunk, a forrást megszereztük a fejlesztéshez. Rákosmente Önkormányzata sikeresen szerepelt az Európai Uniónál a „Térnyerô – Újítsuk meg
együtt Keresztúr köztereit! címû pályázatával, és 936
millió forintot nyert.
A munkálatok 2010 tavaszán elkezdôdtek és ez év
végéig elkészül a teljes beruházás.
Fôtér

A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése,
korszerûsítése
A Polgármesteri Hivatal épületét akadálymentessé
tesszük. Energetikai rendszerét korszerûsítjük, kicseréltük az ablakokat, egy modern, komfortos ügyfélvárót, recepciót alakítunk ki, akadálymentes lifteket
létesítünk.
Új étterem és irodák kialakítása

A Pesti út – Ferihegyi út csomópont északnyugati oldalán megszüntettük a régi buszpályaudvart, elbontottuk a BKV forgalmi irodát, a korszerûtlen pavilonokat.
A bontást követôen itt alakítjuk ki Rákosmente új
fôterét. Díszburkolatot építünk, számos pihenôpadot
helyezünk ki. Fák és minôségi zöldfelület teszi természetesebbé a központot. A tér ékessége egy különleges élményt nyújtó szökôkút, amely évszakonként
változó fényjátékkal szórakoztatja majd a nézôket.

Egy korszerû éttermet építünk fel a Polgármesteri Hivatal közvetlen szomszédságában, amely megnyitása
után ebédidôben menüválasztékkal, esténként pedig
széles ételválasztékkal áll a rákosmentiek rendelkezésére. Az étterem galériája lehetôséget nyújt kisebb
rendezvények lebonyolítására is. Az épület egy nagy
„kiülôs” terasszal kapcsolódik a Fuchs-kastély felújított kertjéhez. Az étterem felett irodahelységeket
alakítunk ki, ahol a helyi vállalkozások számára biztosítunk minôségi környezetet a munkavégzéshez és
az ügyfelek fogadásához.
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A Fuchs kastély kertjének felújítása,
közösségi térré alakítása

Az Újlak u. 17-21. sz. alatti beruházás a szigetelés
és a külsô burkolat-felújítás mellett a fûtésrendszer költséghatékonyabb kialakítását, valamint a
nyílászárók, radiátorok cseréjét is lehetôvé teszi.
A szabályozott, költségosztóval felszerelt fûtés segítségével a költségeket a fogyasztás mértéke határozhatja meg. Az önkormányzat pályázaton keresztül
121 millió forinttal támogatta a beruházást.
A Pesti út 157. alatti panelépületben az ablakcserék,
a tetô- és homlokzatszigetelés és a fûtéskorszerûsítés szeptember végére készül el. A 110 lakásos ház
felújításának összköltségének egyharmadát, 45 millió
forintot az önkormányzat finanszíroz.

A kastély elôtt díszburkolattal ellátott területet hozunk
létre, amely lehetôséget ad kisebb rendezvények
megtartására is. Megújítjuk a kastélykert zöldfelületeit: gondozott gyepet és virágágyásokat létesítünk.
Pesti úti zöldsáv, Szent Kereszt tér átalakítása
A Pesti út északi oldalán a fôtértôl a Szent Kereszttemplomig minôségi zöldfelületet alakítottunk ki, ami
nyár elejétôl jelentôs változást hozott a városközpont
képében. A templom elôtti díszburkolatot kibôvítettük,
új járdát építettünk a buszmegálló és a templom közé,
valamint a közelben lévô lámpás gyalogátkelôhelyet
áthelyeztük a templom elé.

A Kis u. 3. alatti 100 lakás épület felújításának összköltsége 168 millió, ebbôl önkormányzati támogatás
50 millió. Megvalósul a fûtéskorszerûsítés, a födém
és homlokzatszigetelés, a nyílászárók cseréje.
2011-ben folytatódik az Új Városközpont építése
2011-ben egy újabb sikeres európai uniós pályázatnak
köszönhetôen folytatjuk Rákoskeresztúr városközpont
fejlesztését. 800 millió forint pályázati pénzbôl, 200 millió forint önerô segítségével a Fôtér mellett felújítjuk a
Pesti út 158 - 168. szám alatti hat tízemeletes épületet.
Kicseréljük az összes nyílászárót, megújítjuk a házak
homlokzati hôszigetelését, elvégezzük az északi-déli
homlokzatok festését, az épületek akadálymentesítését. A Csicsergô Óvoda és a Gólyafészek Bölcsôde
épületének nyílászáróit ki-cseréljük, nyitott bölcsôdei
csoportot alakítunk ki.

Lendületben a panelprogram
Panelprogramunk keretében 2007-ben megvalósult
a Pesti út 27. és 29. szám alatti Garzonházak külsô
homlokzat-felújítása, hôszigetelése. Az önkormányzat
a portákon 24 órás biztonsági szolgálatot mûködtet,
felújítottuk a földszinti helységeket, ahová közintézmények költöztek.
2010-ben újabb három nagy keresztúri panelház, összesen 510 lakás felújítása kezdôdött meg.
A beruházások egyharmadát az önkormányzat, másik
egyharmadát az állam, harmadik részét pedig a lakók
finanszírozzák.

A Népkert végre élettel teli közpark lesz: közvilágítással ellátott körsétautat, ivókutakat, pihenôpadokat telepítünk, új játszótér és gördeszka-pálya
épül. Folytatódik a Vigyázó Sándor Mûvelôdési
Ház külsô homlokzati felújítása, a Pesti út déli oldalának zöldfelületi fejlesztése. Meghirdetjük a Társasházi elôkertek programot, melynek keretében
az akcióterületen található panelházak jelentôs támogatást nyerhetnek az elôkertek esztétikus kialakítására.

REHABILITÁCIÓ
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Környezetvédelem

Többezer fát ültettünk el

Muskátlik díszítik az utakat és erkélyeket
Muskátli programunk keretében a kerületrészek központjaiban az elmúlt négy évben összesen 1372 db
növénnyel díszítettük a közterületek oszlopait és
2000 db muskátlit ajándékoztunk a jelentkezôknek
a lakótelepi erkélyek díszítésére.

A modern kertvároshoz hozzátartozik a zöldterületek
védelme, fejlesztése. Büszkék vagyunk rá, hogy Budapesten egyedülálló faültetési programot valósítottunk meg az elmúlt három évben. Több mint hatezer
fát és nyolcezer cserjét ültettünk kerületszerte.
Új virágszigetek minden városrészben

Pihenôpadokat helyeztünk ki
A forgalmasabb közútjaink mentén és a központi
városrészekben 900 m2-en összesen 19 új virágszigetet alakítottunk ki, amelyet a Rákosmente Kft.
munkatársai gondosan ápolnak, és az évszaknak
megfelelôen cserélnek. Ezzel az elmúlt 4 év alatt
kilencszeresére növeltük a gondozott virágágyások
területét. Célunk, hogy újabb virágszigetek létesítésével Rákosmente hamarosan eséllyel pályázhasson
a virágvárosi cím elnyerésére.
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Kerületszerte 148 db köztéri padot helyeztünk el
elsôsorban a játszótereken, parkokban, zöldfelületek
mellett.

Ingyenes lombzsák-program

Küzdelem a ferihegyi zaj ellen

Az ôszi falevelek begyûjtéséhez az önkormányzat
évente átlagosan 80 000 darab lombzsákot osztott ki
ingyenesen a lakosság részére.

Rákosmente Önkormányzata az elmúlt négy évben
erôteljesen fellépett a repülôtéri zaj ellen. A rákoshegyiekkel közösen pereket indítottunk, beadványnyal fordultunk az Alkotmánybíróság felé a jogsértô
módon épült és használt 2-es futópálya használatát
megengedô rendelet megsemmisítése érdekében,
megkerestük a szakminisztériumokat, a közjogi méltóságokat, elértük, hogy az Országgyûlés Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottság foglalkozzon
a témával. A perek folyamatban vannak, az elsôfokú
döntések hamarosan megszületnek.

Ingyenes zöldhulladék-begyûjtés
A zöldhulladékok, nyesedékek ingyenes begyûjtését
2008-ban indítottuk el. A kertes házakban örömmel
üdvözölték ezt a lehetôséget, ezért a jövôben is megtartjuk ezt az önkormányzati szolgáltatást.

Környezetvédelem

Ingyenes konténeres hulladékgyûjtés
Az ingyenes konténer-akciókat annak érdekében
vezettük be, hogy a rákosmentiek a lehetô legkönnyebben megszabaduljanak a felesleges hulladékoktól. Az akció célja a lakosság segítése mellett a megelôzés: kerüljük el, hogy a közterületeken,
erdôszéleken jelenjenek meg az illegális hulladékkupacok.
Ingyenes veszélyes hulladék begyûjtés
Az elmúlt három évben az FKF Zrt-vel közösen minden évben lehetôséget biztosítottunk a veszélyes
hulladékok leadására a kijelölt helyeken.
Új csapadékvíz-elvezetô rendszereket építettünk
Nagy erôket mozgósítottunk a csapadékvíz elöntések megakadályozására: 1990 óta ebben a ciklusban fordította az önkormányzat a legtöbbet,
közel 1 milliárd forintot a probléma megoldására.
54 utcában építettük ki a csapadékvíz-elvezetô
rendszert. A rákoscsabai elöntések megszüntetése érdekében záportározót létesítettünk az Anna
utcában. A rákosligeti, rákoscsaba-újtelepi utcák
esôvízét
összegyûjtô
fôcsatornát
építettünk
a Bártfai, a Naplás, a Ferihegyi úton. Megoldottuk
a rákoskeresztúri Vanília utca csapadékgondjait.
A beruházásoknak köszönhetôen 4 év alatt 24,2
km-rel nôtt Rákosmentén a kiépített csapadékvízelvezetô rendszer hossza. 2010 szeptemberében két
újabb európai uniós pályázatot nyújtottunk be, amely
a Rákoskeresztúr-kertváros csapadékvíz elvezetését
megoldó Pesti úti csatorna kiépítését, Rákos-patakba
való bekötését célozza. A beruházást 2011-ben kívánjuk megvalósítani.
Vízvezeték-építés
Az elmúlt 4 évben 8 utcában 1,6 km hosszan
építettünk ki vízvezetéket annak érdekében, hogy
a vezetékes ivóvízhálózat a kerület külsô részein is
elérhetô legyen.
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Bölcsôdei fejlesztések
A XVII. kerületben a rendszerváltozástól 2006-ig
csak bezártak bölcsôdéket. Azóta Rákosmente
Önkormányzata Budapesten egyedülálló módon két
év alatt két új bölcsôdét épített. A Mirr Murr és a
Kippkopp bölcsôdék révén összesen 92-vel több
apróságot tudunk fogadni. Ezzel a bölcsôdei férôhelyek számát 25 százalékkal növeltük, így jelenleg
466 kisgyermek elhelyezkedését tudjuk biztosítani a
kerületben. További két bölcsôdénket (Csibe, Napraforgó) épületeit európai uniós pályázat segítségével
akadálymentesítettük, valamint saját forrásból felújítottuk a Dormánd utcai bölcsôde rossz állapotban
lévô épületrészét.
Rákosmente városvezetésének célja, hogy a bölcsôde férôhelyek bôvítése révén hatékonyan támogassa a gyermekelhelyezés megoldásával a családok
mindennapjait, elôsegítse a részmunkaidôben vagy
távmunkában foglalkoztatott édesanyák nyugodt, zavartalan munkavégzését.

Óvodai fejlesztések
Három új óvoda nyílik ebben a ciklusban: 2009
szeptemberében a Rákoscsabai Református Egyházközséggel közösen adtunk át egy megújuló energiaforrásokkal üzemelô, 150 férôhelyes ÖKO-ovit.
A Betlehem-óvoda régi épületét megvásároltuk, hazai pályázati forrásból felújítottuk, így a Mézeskalács
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óvoda tagóvodájaként 4 csoportban 110 gyermek
óvodai elhelyezését tudjuk biztosítani.
A Helikopter lakóparkban új óvodát építettünk, ahová
2010. októberétôl járhat 90 kisgyermek.
Az Összefogás óvodát egy újabb csoport-szobával és
a hozzá tartozó kiszolgáló egységekkel bôvítettük: itt
újabb 30 gyermek kaphat helyet.
Európai uniós forrásból két óvoda (Mákvirág és Csillagszem) akadálymentesítettünk, három óvodában
(Eszterlánc, Összefogás, Bóbita) tornaszobát
építettünk.
E beruházások segítségével elmúlt 4 évben közel 10
százalékkal növeltük az óvodai kapacitást, így jelenleg 3 000 gyermek ellátását tudjuk biztosítani annak
érdekében, hogy segítsük az édesanyák munkaerôpiaci elhelyezkedését.
Iskolák
2007-ben átadtuk a rákoshegyi Kép utcai iskola
megújult épületeit, amit tavaly a fennállásának
100 éves évfordulóját ünneplô Szabadság Sugárúti
Iskola homlokzatának és nyílászáróinak megújulása
követett.
2010-ben két újabb intézményünket, az Újlak Utcai
és a Diadal Utcai Általános Iskola újítjuk fel.
Pedagógus-képzést célzó európai uniós pályázaton 4
intézményünk (Balassi Bálint Gimnázium, Gyurkovics
Tibor Általános Iskola, Hétszínvirág Óvoda, Bóbita
Óvoda) nyert támogatást, melynek köszönhetôen
pedagógusaink új ismereteket is meghonosíthatnak
kerületünkben.
Az „Együtt Rákosmente tehetségeiért” európai
uniós nyertes pályázat megvalósítására létrehozott
konzorciumot négy kerületi iskola alkotja. A Balassi
Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium mellett, a Kôrösi
Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium, a Jókai
Mór Általános Iskola és a Laborcz Ferenc Általános
Iskola együttmûködése során a tehetséges diákok
azonosítása és tudatos fejlesztése, a kerületi iskolák
tehetség-gondozó tevékenységének összehangolása, speciális tehetséggondozó szakmai programok
indítása, pedagógus továbbképzés valósul meg.

Oktatás, kultúra, sport,

Oktatás, kultúra, sport, szabadidô, egészség

Akadálymentesítô beruházások

Új sportpályák, játszóterek
A szabadidô egészséges, családbarát eltöltése
érdekében a korábbi két évtized helybenjárásához
képest példanélküli gyors ütemben fejlesztettük
játszótér- és sportpálya hálózatunkat. Négy év alatt

Pezsgô kulturális élet
Rákosmentén sokszínû és színvonalas kulturális
programok kínálnak kikapcsolódást. Budapesten
egyedülálló módon a XVII. kerület 5 mûvelôdési házat
tart fenn, mellettük a múzeumként és kiállítóhelyként
mûködik az Erdôs Renée Ház, értékes elôadásokkal
várja a kerületieket a Bartók Zeneház és a Gózon
Gyula Kamaraszínház. Az elmúlt négy évben nagysikerû színházi elôadásokat, koncerteket, kórusfesztiválokat, kiállításokat, testvérvárosi találkozókat és
megannyi sikeres rendezvényt valósítottunk meg
önkormányzati támogatással.
Az ciklus egyik kiemelkedô eredménye a Vigyázó
Sándor Mûvelôdési Ház külsô-belsô megújítása.
Az épület új homlokzatot, új vendéglátó-helyiséget,
megújult Fórum-termet kapott, belépéskor pedig impozáns fogadótér köszönti a látogatót. Egy sikeres
európai uniós pályázatnak köszönhetôen a Vigyázó
elnyerte az akkreditált felnôttképzési intézmény
státust, ígv ez a jövôben képzéskínálatuk és felnôttképzési szolgáltatásaik minôségének biztosítását is
garantálja a rákosmentiek számára.
Támogatjuk a mûvészetet

20 játszóteret építettünk vagy újítottunk fel. 7 új
mûfüves, villanyfénnyel ellátott sportpályát létesítettünk iskoláinkban. Rákoskerten, a Vida dombon
egy streetball pályát, a Helikopter lakóparkban pedig
egy salakos focipályát alakítottunk ki.
Felújítottuk a Gregor József Általános Iskola tornatermét, az Újlak utcai Uszodát és a Ferihegyi úti
Tanuszodát és idén ôsszel elkészül a közvilágítással ellátott Rákos-patak menti kerékpárút és gyalogos sétány. Bízunk benne, hogy az elmúlt 4 év alatt
megvalósult fejlesztések sok rákosmenti rendszeres
mozgásához járulnak hozzá.
A tömegsport mellett az önkormányzat a helyi sportegyesületek támogatásával az élsportolók fejlôdéséhez is hozzájárul.

A városfejlesztés mellett fontosnak tartjuk
a szimbolikus és értékálló mûvészeti alkotások támogatását is. Büszkék vagyunk rá, hogy az országban elôször nálunk kapott egészalakos szobrot
II. János Pál pápa; a szobor mára zarándokhellyé vált.
Budapesten nálunk épült elôször Trianon-emlékmû,
rovásfeliratos helységtábla, köztéri Wass Albert szobor. Öt templomunkat díszkivilágítással láttuk el,
amely gyönyörû látványt mutat esténként az utcán
sétálóknak és az autózóknak egyaránt.
Hagyományteremtô
helyszíneken

rendezvények

megújuló

Új hagyományt teremtettünk azzal, hogy a kerületi nagyrendezvényeket a Városközpontban tartjuk
meg a négysávos Ferihegyi út lezárásával. 2007
óta minden évben itt rendezzük meg az Európai
Autómentes Napot, valamint megújult tartalommal
és formában a kerületi Majálist is. Ma már ezek a rendezvények olyan egész napos, a család minden tagját
megmozgató, tízezres közösségi rendezvényekké
nôtték ki magukat, amelyek során a környezettudatosság és a családi értékek egyaránt a középpontban
helyezkednek el.

szabadidÔ, egészség

Az elmúlt két évben 8 sikeres pályázatnak köszönhetôen összesen 8 épület, benne 12 intézmény
(1 általános iskola, 2 óvoda, 3 bölcsôde és 6 szociális intézmény) teljes körû akadálymentesítését valósítottuk meg, ezzel valószínûleg országos szinten is
elsôk vagyunk ezen a területen.
2010 szeptemberéig összesen 110,5 millió forintot
fordítottunk akadálymentesítés céljára, amelybôl
87 millió forintot európai uniós támogatásból finanszíroztunk.
A fejlesztéseknek köszönhetôen nemcsak a mozgássérültek, hanem a babakocsis kismamák, a gyengénlátók és egyéb érzékszervi fogyatékkal élôk is
egyenértékûen használhatják megújult intézményeinket. Ezúton is köszönjük két helyi Mozgássérült
Egyesületünk, valamint a Vakok és Gyengénlátók
helyi szervezetének együttmûködését a tervezés és
a megvalósítás során.
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Közbiztonság

Rákosmente Budapest egyik legbiztonságosabb
kerülete
Támogatjuk a rendôrséget

Erôs helyi rendôrséget szeretnénk, amely képes szavatolni a rákosmentiek biztonságát. Ennek érdekében - bár nem önkormányzati feladat - ebben a ciklusban összesen 120 millió forinttal támogattuk a
helyi kapitányság munkáját. Ebbôl további rendôrjárôröket finanszírozunk, rendôrautókat és egyéb
eszközöket vettünk, támogattuk iskolásainknak szóló
bûnmegelôzési programok indítását. A rendôrséggel
közösen újra megszerveztük a körzeti megbízottak
rendszerét.
Látványos adat: 2009-ben a rendôrség közrendvédelmi szolgálat járôrtevékenységének 35%-át az önkormányzat fi-nanszírozta, ez 16.500 órát jelentett.
A nyomozás eredményességi mutatója javult, amely
2009-ben a második legjobb volt Budapesten.

A lopott autók kiszûrésére egy kamerából, laptopból,
speciális szoftverbôl álló gépjármû felismerô rendszert vásároltunk számukra, amelyet a rendôrséggel
közös akciókban használnak.
A tûzoltóknak szintén gépkocsival, valamint bútorral
és hôkamerával segítjük munkájukat.
Megalakult a Mezôôri Szolgálat

Polgárôrség és Tûzoltóság

2009-ben a XVI. Kerülettel közösen megalakítottuk a Rákosmenti Mezôôri Szolgálatot.
A mezôrök külterületeink védelme, a termények
megóvása, az illegális szemétlerakás, az orvvadászat
és az illegális fakivágás megakadályozása érdekében
lépnek fel nap, mint nap eredményesen.
Létrehoztuk a Rákosmenti Közterület-felügyeletet

Évi 3-3 millió forinttal segítjük a Polgárôrséget és a Tûzoltóságot. Ezek mellett a polgárôrök
az önkormányzattól két terepjárót, kerékpárokat
kaptak önkéntes tevékenységüket ellátásához.

Rákosmente Önkormányzata 2009-ben alakította
meg a helyi Közterület-felügyeletet, abból a célból,
hogy rendet teremtsen a kerület belsô területein.
A munka részét képezte az illegális plakátok feltérképezése, eltávolítása, a lomgyûjtôkkel, szemetelôkkel
szembeni fellépés, a közterületen illegálisan tárolt
gépjármûvek eltávolítása. A helyi közterület-felügyelôknek is köszönhetô, hogy eltûnt a városközponthoz méltatlan Pesti úti illegális autópiac.

Közbiztonság
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Önkormányzat

Az ügyfélbarát hivatalért
Házipénztár bevezetése
Az ügyfelek illetékdíjakkal kapcsolatos csekkbefizetési procedúrájának csökkentése érdekében házipénztárakat hoztunk létre, így ügyintézés közben
nem szükséges a postára menni és ott csekken
az ügyintézés díját befizetve újra visszajönni ügyet
intézni, mert ez mindkét kerületi okmányirodában
a házipénztárak használatával helyben megoldható.

Rákosmente Képviselô-testülete
a 2006-2010 évi önkormányzati ciklusban:
102 alkalommal ülésezett
2566 döntést hozott, amelybôl
2341 határozatot és
225 rendeletet alkotott meg,
1559 benyújtott elôterjesztést tárgyalt meg
309 óra 33 perc ülésezés keretében.

2007. október 1-je óta mûködik a hivatali zöld szám,
amely nagy népszerûségnek örvend a lakosság
körében. Az eltelt 3 évben közel 1500 bejelentés
érkezett, melyek fôként a bennünket körülvevô
környezettel (illegális szemét és hulladék, parlagfû,
játszótéri hiányosságok, útépítés, útjavítás) kapcsolatosak. A hivatali zöld számnak köszönhetôen az
Önkormányzat Rákosmente problémáiról hamarabb
értesül, ezáltal gyorsabban és hatékonyabban tudja
azokat megoldani.
Kihelyezett ügyfélszolgálati irodák,
kihelyezett okmányiroda
Megteremtettük a lakóhelyhez közeli ügyintézés lehetôségét: a rákoskeresztúri ügyfélszolgálati irodán
kívül minden kerületrészben (Rákoskerten, Rákosligeten, Rákoshegyen és Rákoscsabán) kihelyezett
Ügyfélszolgálati Irodát nyitottunk, a Kucorgó téren pedig egy Okmányirodát is létrehoztunk.
Megszûnt a polgármesteri jutalom
1998-2006 között a kerületi városvezetôk fizetésük
mellé többmilliós prémiumot vettek fel munkájukért.
Riz Levente igéretének megfelelôen a ciklus kezdetén azonnal megszûntette a polgármesteri jutalmazást. Csökkent a képviselôk fizetése, kevesebb
bizottság alakult. A polgármester, alpolgármesterek,
képviselôk nyilvánossá tették vagyonnyilatkozatukat,
a bevallások évrôl-évre visszamenôleg olvashatók az
önkormányzat honlapjan.
Tudatos várospolitika
Az önkormányzat munkáját elôre tervezi, tudatos
fejlesztési koncepciók alapján dolgozik. A ciklusban elkészült a Rákosmenti Közlekedési Akcióterv
(RKA), az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS),
a Gazdasági Program (GP). Beruházásainkat ezek
alapján tervezzük és kivitelezzük. A fiatalok kapcsán készítettünk egy 13-29 éves generációt érintô
ifjúságkutatást, amely alapján idén ôsszel ifjúságpolitikai koncepciót fogad el a képviselôtestület.

4,4 milliárd forint elnyert pályázati támogatás
4 év alatt
Fontos ígéretünk volt négy éve, hogy aktívan és
eredményesen kívánunk pályázni az európai uniós
és a hazai pályázatokon. Ezt a célkitûzésünket maradéktalanul sikerült teljesítenünk. A siker érdekében
a ciklus elején kialakítottuk a Polgármesteri Hivatalon
belül az EU Programirodát, amely csapat a pályázatok
elôkészítésétôl a benyújtáson és a megvalósításon
keresztül az elszámolásig koordinálja a projekteket
és elvégzi az ehhez kapcsolódó feladatokat. Büszkék
vagyunk arra, hogy az elmúlt idôszakban 3200 millió forint európai uniós támogatást nyertünk, és ezzel
Budapest legsikeresebben pályázó kerülete vagyunk.
Az uniós források mellett hazai pályázatok révén is
jelentôs összeget, 1200 millió forint támogatást
nyertünk útjaink, közmûveink, közintézményeink és
köztereink megújítására.
Megvédjük a kerületiek érdekét
Megakadályoztuk a posta szombati bezárását
2007-ben aláírásgyûjtés keretében sikeresen demonstráltunk a rákoskeresztúri kerületi fôposta szombati
bezárása ellen. Elértük, hogy a posta ma is szombati
nyitvatartással üzemel.
Korlátoztuk a társasházak túlzott terjeszkedését
a kertvárosokban
2007-ben egy rendelet segítségével a kertvárosi jelleg megôrzése érdekében Önkormányzatunk korlátozta a hagyományos családi házas övezetekben
a soklakásos társasházak építését, ezzel megôrizte
Rákosmente kertvárosias arculatát és hozzájárult
a kertvárosban élôk nyugalmához.

Önkormányzat

Népszerû az ingyenesen hívható hivatali zöld
szám (06 80 217-217)
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civil vélemények

Hajnal Gábor (38 éves): „Utak épültek, közterületek szépültek, emlékmûveket adtak át, városközpontot építenek, utakat javítottak. Felsorolni is nehéz, hogy ki ne maradjon valami. Bár én kevesebbet
használom a tömegközlekedést, de a buszok is sokkal „jobban járnak”, családbarát lett a menetrend és
az útvonal. Jó úton jár Rákosmente.”
Rátkai Károlyné (67 éves): „Szemmel láthatóan
fejlôdik Rákosmente. Utak épültek, a városközpont
felújítása is szépen halad. Nagyon fontos, hogy óvoda
és bölcsôde épült, amivel a férôhelyek nôttek, remélem így az unokám is maradhat a közelünkben. Béke
szigete Rákosmente, ami köszönhetô annak, hogy
nem hallani nap mint nap arról, hogy a politikusok
és a pártok vitatkoznak, ez jó hangulatot kölcsönöz
a mindennapoknak a közéletben is. Úgy hiszem, hogy
sokat köszönhetünk az elmúlt négy évnek.”
Lázár Vilmos (világbajnok fogathajtó):
„Az elmúlt négy évben látványosan és sokat fejlôdött
Rákosmente. Elég csak végigautózni a kerületen
és már láthatóvá is válnak az eredmények. Nagyon
várom, hogy elkészüljön a városközpont is, úgy gondolom méltó lesz a kerülethez. Az önkormányzat
sokat tesz azért, hogy jobb legyen az emberek hangulata, egészségesen éljenek. Sportrendezvényeket,
sportpályák építését támogatják, sôt a polgármester
is igen sportos életmódot követ. Úgy gondolom, hogy
jó kezekben van Rákosmente, jó úton jár a kerület.”
Martonosiné Orosz Márta (a Vigyázó Sándor
Mûvelôdési ház korábbi igazgatója):
„Riz Levente polgármestersége óta új történelmet
írhat Rákosmente, hiszen naponta észleljük azt
a pozitív változást, ami által szebbé és élhetôbbé vált
a szûkebb pátriánk.
Mindezt a Vigyázó Sándor Mûvelôdési Ház megújulása jelképezheti legjobban, mely új arculatával,
elegáns külsejével, impozáns belsô tereivel minden
látogató csodálatát kivívta.
Az Önkormányzat eddigi kimagaslóan eredményes
pályázásai reményt adnak arra, hogy Rákosmentén
ez a megújulás tovább folytatódjon, és akkor az emberek még jobban magukénak érezhetik a létesítményeket, az utcákat, tereket, melyek a közösségi
együttlétek legfontosabb színterei!”

VÉLEMÉNYEK

Tallián Pál (79 éves): „Rengeteg minden változott az elmúlt években Rákosmentén. Én 1938
óta lakom itt, de ilyen rövid idô alatt senki nem tett
ennyit a kerületért mint ezek a „fiatalok”. Elég
csak az utcákon sétálni vagy elmenni a központba.
Le a kalappal elôttük, jó kezekben van Rákosmente.”
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