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Van egy bibliai példázat, amikor az Úr a szolgáira bíz
tálentumokat. Az egyikre négyet, a másikra kettôt, a harmadikra egyet. Aztán elmegy, elutazik. Mikor visszatér,
akkor számon kéri a szolgáit: Mi lett a talentumokkal? Az
elsô szolga büszkén mondja, hogy a négybôl nyolc lett és
örömmel adja át az urának. A másik azt mondja, kettôbôl
négy lett, ô is örömmel adja át. A harmadik mit mond?
Hát uram, én elástam, de megôriztem, itt van, tessék.
Nekünk nem elásnunk kell az értékeinket, hanem ki kell
ôket bontani és többet kell belôlük létrehozni.
Véleményem az, hogy össze kell fognunk, csak együtt
tudjuk a kerület sorsát elôre lendíteni.”
(† Riz Levente közéleti hitvallása, elhangzott 2006.
október 12-én, a Képviselô-testület alakuló ülésén)

„A polgármesteri program legfontosabb üzenete, hogy
»lehet másképp, lehet jobban« vezetni ezt a várost.
Lehet sokkal szakszerûbben, ôszintébben, tisztességesebben ezt a várost irányítani és mi erre készülünk. Van két nagyon fontos alapelv a munkánkban és
ez a polgármesteri programnak is az alapköve vagy a
fundámentuma. Az egyik az ôszinteség, a másik pedig
az odafigyelés. Ôszinteségre van szükség. Ezért a mi
dolgunk, hogy az ôszinte szót kövessük, tartsuk meg itt
a Képviselô-testületben, kint a nyilvánosságban. Csak
olyat vállaljunk, amit meg tudunk valósítani, ami reális,
megvalósítható program. A másik nagyon fontos alapelv
az odafigyelés. Sokkal több odafigyelésre van szükség
az emberek problémái iránt. Sok a gond, a hétköznapi, mindennapi kisebb nehézség az emberek számára.
… A polgármester ebben a kérdésben élen szeretne járni
és a munkánkban remélem, hogy ez az odafigyelés meg
fog látszani.
Úgy gondolom, hogy a kerületnek számos olyan
tálentuma van, amit nem használtunk még ki. Számos
olyan lehetôsége van, amely még parlagon hever.
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„Hosszú évek vezetôi tapasztalata alapján, erôs bizalommal javaslatot tettem arra a jelöltre, aki helyettem méltó
módon képviselheti a rákosmentiek érdekeit. Ajánlom figyelmetekbe Horváth Tamás alpolgármester kollégámat,
aki eddig is megbízhatóan és alázattal végezte munkáját a kerületi polgárokért és biztos vagyok benne, hogy
Rákosmente vezetése jó kezekben lesz nála. … Hálásan
köszönöm mindenkinek az elmúlt tizenhárom év bizalmát
és támogatását. Együtt olyan élhetô, modern kertvárost
építettünk fel, amelyre méltán büszkék lehetünk.”
(† Riz Levente facebook-bejegyzése, 2019. augusztus 12.)
„2006 ôszétôl, amikor polgármesternek választották
meg a XVII. kerületben, a legfontosabb feladatának a
kerület felvirágoztatását, az itt élôk életkörülményeinek
folyamatos javítását tartotta. Hihetetlen elszántsággal,
tenni akarással és akaraterôvel látott neki a munkának.
Folyamatosan és szisztematikusan azon dolgozott, hogy
Rákosmentét – célkitûzésének megfelelôen – modern
kertvárossá alakítsa, fejlessze.
Kézben tartotta és figyelemmel kísérte a kerületi beruházásokat, felújításokat és átalakításokat, rajta volt a szeme
minden változáson és változtatáson.
»Csak az hal meg igazán, akit elfelejtenek« – mondják.
Ha igaz ez a mondás, akkor mi Leventérôl soha nem fogunk, soha nem tudunk megfeledkezni.”
(Horváth Tamás alpolgármester)

Riz Levente és
Horváth Tamás

Hogy éli meg jelöltségét?
Nehezen találja az ember az illô szavakat ilyenkor, a fájdalom, a gyász, a magára hagyatottság érzése hatja át
napjainkat. Talán egy idézet segíthet ezt megvilágítani:
„Jobban járnak, akik ketten vannak, mint a magányos,
mert fáradozásuk meghozza jutalmát. Ha elestek, az
egyik a másikat fölsegítheti.” (Prédikátor könyve 4,9-10.)
Eszerint gondoltam az elkövetkezô öt évünket, támogatva, továbbra is segítve Polgármester úr munkáját, elképzeléseit. Most egyedül érzem magam, hiszen ketten már
nem haladhatunk együtt a közösen tervezett úton.
Megtisztelô és egyben óriási feladat polgármesterjelöltként helytállni. Mindent elkövetek azért, hogy méltó
követôje lehessek Riz Leventének, aki az évek folyamán
hallatlan népszerûségre tett szert, kerületünk közössége
nagyra értékelte a Rákosmente fejlesztése terén végzett kitartó munkáját, elért eredményei elévülhetetlenek.
Ô bizalommal volt irányomban, amikor lehetséges utódjaként ajánlott a Rákosmentiek figyelmébe. Remélem,
ezt a bizalmat a választóktól is megkaphatom. Kollégáimmal együtt mindent megteszünk azért, hogy méltó módon folytathassuk a megkezdett munkát. Tizenkét éven
át dolgoztunk együtt Polgármester úrral. Ô állt szilárdan
az elsô vonalban, de nekem, mint városüzemeltetésért
és vagyongazdálkodásért felelôs alpolgármesternek minden fejlesztési kérdést alaposan ismernem kellett, csapatmunkában valósítottuk meg a városvezetés ötleteit,
elgondolásait.

Milyen elképzelésekkel vágna neki a következô önkormányzati ciklusnak?
Úgy gondolom, egy város vezetése akkor jár a helyes
úton, ha az ott élôk igényeire figyelemmel határozza meg
jövôképét. A kerületünkben élôk visszajelzései alapján a
helyiek elsôsorban Rákosmente élhetôségének javítását
várják el, és ennek részeként nagy igény van kerületünk
zöldebbé tételére, sportcélú fejlesztésekre, kikapcsolódási lehetôségek biztosítására, közösségi terek kialakítására.
A következô öt év legnagyobb beruházásai az útépítések – köztük a Vidor utca megépítése a Cinkotai út és
a Keresztúri út között, valamint a Naplás út és a Tarcsai
út összekötése – lesznek. A fôvárosi önkormányzattal
együttmûködve megépítjük a Rákos-patak menti kerékpárutat a kerülethatárig. A kerület orvosi rendelôinek
felújítása után a Szakrendelô átépítését és bôvítését
tervezzük. A közösségi közlekedést a jövôben is fejlesztjük, további P+R parkolók építése, bôvítése szükséges
a vasúti megállóhelyeken. Új játszótereket építünk,
a meglévôket korszerûsítjük, a kultúra területén pedig
fenntartjuk a kerület gazdag programkínálatát. Elkészültek a tanulmánytervek egy jelentôsebb uszodabôvítési
projekthez is, s a fejlesztések részeként szeretnénk az
M0 autóút mellett egy ipari parkot létesíteni. Végezetül
Riz Levente régi álmát kívánjuk beteljesíteni: egy leágazással kihozni a kerületbe a metrót.
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projekt, melyhez eszközbeszerzés is kapcsolódik,
a Magyar Kormány 98/2017 (IV.27.) Korm. rendelete alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentôségû ügy és 1.657 milliárd forint támogatásban részesült. A támogatás nem fedezi a beruházás
teljes költségét, ezért a kórház és az önkormányzat
együttesen kezdeményezte a kormányhatározat módosítását és többletforrás hozzárendelését.

Felújítottuk a rákosligeti gyermek háziorvosi
rendelôt
A Hôsök terei épület felújítása során elkészült a teljes
homlokzat és a padlásfödém utólagos hôszigetelése,
valamennyi külsô nyílászáró cseréje. Megerôsítettük
és új héjazattal láttuk el a tetôszerkezetet. A fejlesztés
során a korszerû energetikai szempontok érvényesítése mellett igyekeztünk megôrizni a ligeti utcaképet
meghatározó épület eredeti karakterét: anyaghasználatában, homlokzatképzésében és a nyílászárók osztásrendszerében egyaránt. A fejlesztés során a belsô
teret is korszerûsítettük.

Folytatjuk a Ferihegyi úti szakrendelô felújítását
A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelôintézet által
üzemeltetett szakrendelô épületét Rákosmente Önkormányzata nyertes európai uniós pályázati forrás
segítségével 2015 ôszén felújította: a fejlesztés során elvégeztük a falak és a tetôk, elôtetôk utólagos
hôszigetelését, a külsô nyílászárók cseréjét, valamint
az épület árnyékolásához az ablakokat külsô alumínium redônyökkel láttuk el. Az épület bôvítéséhez szükség volt a telkek rendezésére, ehhez 2016-ban egy
szabályozási tervet készítettünk. Ennek segítségével
már nemcsak ráépítéssel, hanem a meglévô épület
mellé történô építéssel is megvalósíthatóvá vált a
rendelô bôvítése, ami az építkezés ideje alatt lehetôvé
teszi a jelenlegi épületben a rendelések zavartalan
mûködését. A kétemeletesre tervezett új épület
pinceszintjében többek között mélygarázs is helyet
kapna, a meglévô szakrendelések kiegészülnének
tüdôgondozó és tüdôgyógyászattal, kardiológiával,

foglalkozás-egészségüggyel, gasztroenterológiával,
belgyógyászat-diabetológia-endokrinológia ellátással,
bôrgyógyászattal és onkológiával. Az új épületbe három akadálymentes liftet terveztünk, melybôl egy
alkalmas fekvôbetegek szállítására is. A tervezett
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Az épület szerkezetét acélelemekkel erôsítettük
meg, egy nagyobb, komfortosabb várórész kialakítása érdekében üvegezett szerkezettel bôvítettük az
alapterületet, a padlásfödémet hôszigeteltük és új lemezfedést készítettünk. Az energetikai felújítás során
utólagos dryvit rendszerû homlokzati és teljes padlásszinti hôszigetelést kapott a rendelô, és valamennyi
nyílászárót korszerû, hôszigetelt üvegezésû nyílászáróra cseréltünk. Az épület alapterületén a belsô átalakítás során – a meglévô válaszfalak teljes elbontását
követôen – két rendelôhelyiséggel, nôvérszobákkal,
közös fektetôvel ellátott felnôtt háziorvosi rendelôt
alakítottunk ki. A telken belül új, gyeprácsos burkolattal fedett, 15 férôhelyes parkolót építettünk, a bejáratnál kiszélesítettük a gépkocsibehajtót, új, motoros
tolókaput szereltünk fel, és térkôburkolatos felhajtót
készítettünk.
Felújítottuk és átalakítottuk a rákoscsaba-újtelepi
gyermekorvosi rendelôt
A Naplás úti kedvezôtlen talajviszonyok okozta épületmozgások megszüntetése érdekében elsô feladatként elvégeztük az épület injektálásos talajszilárdító megerôsítését, majd a szükséges helyeken
a szerkezeti falak összekapcsolását. Ezt követte az
épület energetikai felújítása, melynek során utólagos
hôszigetelést kaptak a külsô tartószerkezeti elemek,
a padlásfödém és a pincefödém alsó síkja. A nyílászárókat korszerû, hôszigetelt üvegezésû mûanyag
nyílászáró szerkezetekre cseréltük, és felújítottuk
a fûtési rendszert. A használati melegvíz-elôállítás
gazdaságosabbá tételéhez napkollektoros kiegészítô
rendszert létesítettünk.
Az épület belsô átalakítása során a teljes alapterületen
kettô gyermek háziorvosi rendelônek biztosítottunk
helyet. A korábbi gyermekrendelôi épületrészben az
egészséges rendelô, terhes tanácsadó, védônôi szoba
és kiszolgáló helyiségei, a volt felnôtt rendelôi részen
a fertôzô és beteg rendelôk és kiszolgáló helyiségei, a
kettô közötti épületrészben a vizesblokkok és egyéb
közös kiszolgáló helyiségek (öltözô, teakonyha) jöttek
létre. Ezzel párhuzamosan az épület teljes belsô felújítását is elvégeztük, valamint rendeztük a külsô környezetet. Ez utóbbi magában foglalta az épület körüli
burkolt felületek teljes felújítását, az akadálymentes
bejutást biztosító rámpa kialakítását, az udvari (személyzeti, dolgozói) parkolók kialakítását, valamint az
udvari csatornahálózat átalakítását, korszerûsítését.
Megvalósítottuk továbbá a Diadal utca és a hátsó telekhatár menti, balesetveszélyes kerítés teljes felújítását egy új, nagyméretû támfal építésével.

EGÉSZSÉGÜGY

Új háziorvosi rendelôt alakítottunk ki a Diadal
úton

Felújítottuk és átalakítottuk a Péceli úti rendelôkomplexumot
Az épület felújításának elsô ütemében elkészítettük a
lapostetô teljes megújítását: utólagos hôszigetelését
és vízszigetelését. A második ütemben a Péceli úti
bejárat elé, ahhoz nyaktaggal kapcsolódva egy kétszintes épületrészt építettünk, melyben az akadálymentes lift és a szintenkénti akadálymentes vizesblokkok kaptak helyet, így tettük lehetôvé a fôbejárat
külsô akadálymentes megközelítését. Elvégeztük az
épület teljes energetikai felújítását: valamennyi külsô
nyílászárót korszerû, hôszigetelt mûanyag és részben
fémszerkezetû elemekre cseréltünk, a külsô homlokzatra a mai hôtechnikai elvárásoknak megfelelô
vastagságú, utólagos hôszigetelést raktunk. A bejáratok fölé elôtetôket készítettünk, és az épület
homlokzatképzését teljes egészében megújítottuk.
A fejlesztés harmadik ütemében a rendelô belsô
közforgalmú tereit (közlekedôk, várók, vizesblokkok)
újítottuk fel, valamint átalakítottuk a fertôzô vizsgáló
részt. A munka során akadálymentes padlóburkolatot
készítettünk, kifestettük a közforgalmú terek helyiségeit. A felújítási program befejezô ütemeként átfogó
környezetrendezést valósítottunk meg: gyephézagos
betonelemek elhelyezésével felújítottuk a parkolókat,
új térkôburkolattal láttuk el az épület körüli úttestet,
új járdaszakaszokat alakítottunk ki, kerékpártárolót és
pihenôpadokat helyeztünk el, valamint tereprendezéssel, növényültetéssel és gyepesítéssel rendeztük
a rendelô környezetének teljes zöldfelületét.

Felújítottuk és visszaadtuk eredeti arculatát a rákosligeti felnôtt háziorvosi rendelônek
Rákosliget központjában, a Maros mozi közvetlen
szomszédságában elhelyezkedô épület felújításakor

elvégeztük a teljes homlokzat- és padlásfödém utólagos hôszigetelését, valamennyi külsô nyílászáró
cseréjét. A fejlesztés során a korszerû energetikai
szempontok érvényesítése mellett cél volt a régi ligeti utcaképet meghatározó épület eredeti jellegének
megôrzése mind anyaghasználatában és homlokzatképzésében, mind a nyílászárók osztásrendszerében.
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Az eredeti homlokzati vakolat-architektúra megjelenítésével is az autentikus állapot visszaállítását, a
régi hangulat elôidézését kívántuk elérni. Az épület
belsô részében klimatizáltuk a közösségi tereket és
a rendelôhelyiségeket, új szélfogó portált készítettünk és újra festettük a falakat. A külsô munkákhoz
kapcsolódóan az udvari részen a régi, töredezett
betonfelületek helyett új, térkôburkolatos járdát és
gépkocsibeállót építettünk. Az utcai részen átalakítottuk a bejárati teraszt: kerékpártárolókat, virágládákat
és ülôpadot helyeztünk el. A felújítás eredményeként
nemcsak egy kényelmesebben használható, de az
eredeti szépségét visszanyerô, mégis modern épületet kaptunk.

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS, KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS

új portálszerkezetet építettünk, a megfelelô árnyékolás érdekében új szalagfüggönyöket szereltünk fel és
minden helyiséget újrafestettünk, valamint az összes
ajtót frissen mázoltuk. A rendelôk megfelelô védelme
érdekében a teljes épület – a patika és az üzlet feletti
részt is beleértve – lapostetô szerkezetét felújítottuk:
kiegészítô hôszigetelést tettünk rá és új vízszigeteléssel láttuk el.
Felújítottuk a rákoshegyi gyerekorvosi rendelôt

Átadtuk az új BKK ügyfélszolgálatot, bérletpénztárt Rákoskeresztúron

Felújítottuk a rákoskeresztúri felnôtt és gyermek
háziorvosi rendelôket
Az 1980-as években épült Újlak utcai rendelô sem
esztétikailag, sem energetikailag nem felelt már meg
a mai kor követelményeinek, ezért nagymértékû
külsô-belsô felújítást végeztünk rajta. A külsô felújítás magába foglalta a homlokzati falak energetikai
korszerûsítését, az összes külsô ablak és ajtó, valamint a parapetelemek cseréjét. A belsô felújítás az
egészséges gyermekrendelôi és védônôi épületrészen tartalmazta valamennyi helyiség belsô festését
és mázolását, a lámpatestek és szalagfüggönyök
cseréjét, a gyermekmosdó komplett felújítását a padló- és falburkolatoktól kezdve egészen a kézszárítóig,
a személyzeti mosdóban a szaniterek és a szerelvények cseréjét, valamint a szélfogó portálszerkezet

A Kép utcai rendelô energetikai fejlesztése magába
foglalta az épület utólagos homlokzati hôszigetelését,
az összes nyílászáró cseréjét korszerû, jó hôszigetelésû
mûanyag nyílászárókra, valamint az épület fûtési
rendszerének korszerûsítését. A tetôfelújítás során
a rendelô új cserépfedést kapott, az épület akadálymentes megközelítését rámpa építésével oldottuk
meg. A belsô tereket újrafestettük és mázoltuk, a
hôség elleni védekezésként pedig klímaberendezést
telepítettünk.
Új egészségközpontot építünk a Kucorgó téren

átalakítását alumínium szerkezetû, üvegezett, biztonsági fóliával ellátott portálra.
A gyermekrendelôi épületrészen kicseréltük a fal- és
padlóburkolatokat, valamint a lámpatesteket minden
helyiségben, a mosdószerelvényeket valamennyi vizes helyiségben, mindegyiket újrafestettük és mázoltuk, továbbá az egészséges
épületrésszel megegyezô
módon lecseréltük az épület portálszerkezetét is. A
felnôtt rendelôben szintén
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lölt gyalogátkelôhelyeket létesítenek. A Cinkotai útnál
és a Tarcsai útnál közúti felüljáró épül a vasút felett.
A Cinkotai útnál a közúti forgalom a felüljárón keresztül, a gyalogos és kerékpárforgalom pedig szintbeni
átjárón közlekedhet majd. Megépül a Cinkotai úti kerékpárút a Gyöngytyúk utcától a Rákos-patak menti
kerékpárútig. A Rákoscsaba vasúti megállóhely keleti végénél új P+R parkoló épül kerékpártárolóval.
A Cinkotai út – Gyöngytyúk utca, valamint a Péceli út –
Czeglédi Mihály utca keresztezôdésében jelzôlámpás
csomópontokat építenek ki.

A rákoskerti Csongrád utcai orvosi rendelô épülete
már nem képes lépést tartani a körzet lélekszámának
növekedésével, és mivel jelenlegi helyén gazdaságosan nem bôvíthetô, ezért zöldmezôs beruházásként új háziorvosi rendelôt építünk a Kucorgó téren
a Zrínyi Miklós Általános Iskola mellett. A tervezett
épületben három fô funkció kap helyet: felnôtt háziorvosi rendelô, gyermek beteg- (és fertôzô) ellátás és
védônôi szolgálat. Az új épület megfelel a mai energetikai követelményeknek és akadálymentes is lesz.
A 2019-ben kezdôdô beruházás teljes egészében önkormányzati forrásból valósul meg.

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS

EGÉSZSÉGÜGY

EGÉSZSÉGÜGY

Új buszjáratokat indítottunk Rákosmentén
2014-ben elindítottuk a 195 jelzésû autóbuszjáratot,
ami Rákoskeresztúr városközpontból biztosítja a Bajcsy-Zsilinszky Kórház átszállás nélküli elérését. A járat
egészen a Puskás Ferenc Stadionig közlekedik.
További két, vasúti megállóhelyekre ráhordó
minibuszjáratot is bevezettünk. Mindkét járat olyan
helyeken közlekedik, ahol eddig nem volt közösségi közlekedés. Így nemcsak a vasút, hanem egyéb
buszjáratok elérésére is alkalmasak. A 297-es jelzésû
járat a Szabadság sugárúton közlekedve Rákoscsaba
középsô részét tárja fel és onnan szállítja az utasokat
Rákoscsaba-Újtelep vasúti megállóhelyre, míg a 298as jelzésû autóbusz a Szigetcsép utca és környékérôl
szállítja az utasokat Rákoscsaba vasútállomásra.
A járatok menetrendjét a vasúti menetrenddel összhangban alakítottuk ki. A buszok csúcsidôn kívül csak
az utastól a diszpécserhez érkezett telefonhívás esetén közlekednek, kiküszöbölve ezzel a felesleges környezeti terhelést.
Hamarosan elindítjuk a 269-es minibuszjáratot, melynek segítségével Rákoscsaba keleti részét kívánjuk
feltárni és onnan szállítani az utasokat Rákoscsaba
vasútállomásra. Az indításához szükséges autóbusz
beszerzésre került, a megállóhelyek kiépítése megtörtént, a buszos közlekedés októberben indulhat.

Riz Levente kezdeményezésére a Fôvárosi Közgyûlés
2017 decemberében döntött arról, hogy a rákoskeresztúri városközpontban a Fô tér mellett, a Pesti út
170. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanban ügyfélszolgálati irodát, jegy- és bérletpénztárt
nyit a Budapesti Közlekedési Központ. Az irodát kényelmesen használhatják mozgás- és hallássérültek,
kismamák, valamint kutyával érkezôk a hét minden
napján (hétvégén és ünnepnap is) reggel 6 és este
9 óra között. A jegy- és bérletvásárláson túl minden
egyéb BKK szolgáltatás is elérhetô: bérletigazolvány
készítése, MOL Bubi regisztráció és ügyintézés, teherforgalmi behajtási díjfizetés és tájékoztatás, taxi
ügyfélpanasz-kezelés, pótdíjak befizetése és talált
tárgyak kezelése.

Új vasúti megállóhelyet létesítünk Rákoskeresztúron
A Rákos-Hatvan vasútvonal felújítása során a teljes pályaszakasz átépül, kiépítik az utastájékoztató
rendszert, felújítják az állomásépületeket, mindenhol szintbeni gyalogos vasúti átjárókat alakítanak ki.
A Pesti út - 506. utca keresztezôdésénél új vasúti
megállóhely létesül P+R parkolóval, kerékpártárolóval,
jelzôlámpás csomóponttal. A Szent Imre herceg út és
Liget sor menti vasúti megállóhelyek két végén kije-
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Megépítettük a Ferihegyi út meghosszabbításának második szakaszát
Rákoshegy központi részeit elkerülô, és a XVIII. kerület irányába gyors eljutást lehetôvé tevô Ferihegyi út
meghosszabbításának elsô üteme hat éve, második
üteme, a Bocskaikert utcától a Baross utcáig, illetve a Bélatelepi útig tartó szakasz két éve készült el.
A második szakaszt érintô területek tulajdoni rendezését követôen megépítettük a közel 2 km hosszú, hét
méter széles új útburkolatot, melynek vízelvezetését

a járdákat, valamint mindkét oldalon a kocsibeállókat
és fejlesztettük a közvilágítást is. Hasonló módon útépítést kezdünk ez év ôszén 7 kerületi utcában, öszszesen 3 km hosszú szakaszon.
Járdákat építettünk és újítottunk fel

Rákosmentén ebben a ciklusban 58 kerületi utat közel 16,5 km hosszúságban újítottunk fel. Ezen felül

Iskolák, óvodák, egészségügyi intézmények és egyéb
közintézmények, valamint fontos közlekedési helyszínek – buszmegállók, vasúti megállóhelyek – könnyebb
megközelíthetôsége érdekében az elmúlt öt évben
több, mint 15,6 km hosszú szakaszon építettünk vagy
újítottunk fel járdákat, összesen 111 rákosmenti út,
utca mentén.

Megteremtjük a Keresztúri út és a Cinkotai út öszszekötését a Vidor utca meghosszabbításával

Új utakat építettünk
Az elmúlt 5 évben 8 földes utcát láttunk el aszfaltburkolattal, 4,6 km hosszan, elkészítettük a kapcsolódó
csapadékvíz-elvezetô rendszert, az út egyik oldalán
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kerületi kezdeményezésre fôvárosi kivitelezésben
további 18 kerületi út született újjá, köztük olyan
fontos útvonalak, mint a Baross utca, Helikopter út,
Rákoskert sugárút, Péceli út (korszerû csapadékvízelvezetô rendszerrel), Bélatelepi út, Rákosligeti határút, Borsó utca, Újlak utca, Széchenyi utca, Flamingó
utca és a Keresztúri út. Megújult továbbá a Ferihegyi úti Rákos-patak híd és a Ferihegyi út - XVII. utca
keresztezôdésben új jelzôlámpás csomópont épült.
Folyamatosan javítjuk az úthibákat
Az idôjárásváltozás, valamint az utak elöregedése következtében keletkezett kátyúk javítása kerületünkben a Rákosmente Kft. feladata. Az elmúlt öt évben
évente átlagosan 3.000 m2 feletti területen végeztek
javításokat, így összesen 17.257 m2 felületen szüntettük meg az útburkolati hibákat.

EGYÉNI KÖZLEKEDÉS

76 rákosmenti út újult meg az elmúlt öt évben

szikkasztó-tározó árok biztosítja. A fejlesztés keretében a Baross utca burkolata is megújult a „T” csomóponttól a Bélatelepi útig tartó szakaszon. A beruházás során a Baross utcában a „T” csatlakozása után
gyalogátkelôhelyet létesítettünk. A Baross utcától
a repülôtér kerítéséig járdát és kocsibejárókat készítettünk, valamint a teljes útszakaszon megépítettük
a közvilágítást. Az új út mentén 260 db fát ültettünk,
a kivágott erdôs rész helyett pedig a Strázsahegy
mellett telepítettünk csereerdôt.

A rákoscsabaiak és rákosligetiek a belváros felé
történô közvetlen eljutását, valamint a Cinkotai út irányába tartó Pesti út jelentôs teherforgalmának elterelését is szolgálja a Vidor utca összekötése a Keresztúri
úttal. A fejlesztés során 7 méter burkolatszélességû,
szikkasztóárkokkal kiegészített utat alakítunk ki, valamint a meglévô patak feletti hidat alkalmassá tesszük
a kétirányú forgalom biztosítására. A beruházás során
a Keresztúri út – Határmalom utcai keresztezôdést
is átépítjük, a tervek szerint jelzôlámpás csomópontot alakítunk ki és kijelölt gyalogátkelôhelyek
is lesznek. A Vidor utca Cinkotai úti bekötésénél is
gyalogátkelôhelyeket létesítünk, valamint felújítjuk
a Vidor utca meglévô szakaszát.

Jelentôsen növeltük a gyalogos átkelôhelyek számát

Kiépítettük az ivóvízvezetéket a hiányzó belterületi szakaszokon
Közel 3 km hosszan építettünk ivóvízvezetéket Rákoscsabán a Mezôcsát utcában és környékén, valamint a Lantos és a Bojt utcákban. Rákoshegyen a
Kertmûvelô utcában és környékén, valamint a Brassó utcában is lehetôvé tettük a vezetékes ivóvízhez
történô hozzáférést.

A gyalogos közlekedés elôsegítésére az elmúlt öt
évben a folyamatban lévô fejlesztésekkel együtt öszszesen 20 db gyalogátkelôhelyet létesítettünk, ebbôl
helyszínenként hármat a Péceli, a Ferihegyi és a Pesti
úton, kettôt a Naplás úton. Gyalogos átkelôhely készült továbbá a Lôrinci és a Helikopter úton, az 513.
és a Borsó utcában, valamint a Diadal utcában és a
Szent Imre herceg úton. Jelenleg folyamatban van
két gyalogátkelôhely kiépítése a Széchenyi utcánál.
A hatvani vasútvonal fejlesztésével párhuzamosan
a három érintett vasúti megállóhely – Rákosliget,
Rákoscsaba-Újtelep és Rákoscsaba –, valamint a most
épülô Cinkotai úti felüljáró környezetében további 12
gyalogátkelôhely valósul meg és jelzôlámpás csomópont épül gyalogátkelôkkel a Péceli út - Czeglédi Mihály utca, a Cinkotai út – Gyöngytyúk utca, valamint
a Pesti út – 506. utca keresztezôdésekben.
A fentieken felül elôkészítés alatt van 7 új gyalogos

Nagyszabású csatornafejlesztést hajtottunk végre Rákoshegyen, Rákoskerten és Rákoscsabán
A 2015-ben megvalósult szennyvízcsatorna beruházás során 53 utcában több, mint 15 km elválasztott
rendszerû gravitációs szennyvízcsatorna, 1126 db
házi bekötôcsatorna és 1 db szennyvízátemelô épült.
A fejlesztés megvalósításához jelentôs összeget, valamint a Sáránd utcai szennyvíz-átemelôhöz a területet Rákosmente Önkormányzata biztosította.
Forgalomcsillapítás a mellékutcákban
A sebességhatárok betartását segítô célzattal, lakossági kérések alapján összesen 17 sebességcsökkentô
küszöböt építettünk az alábbi helyszíneken: a Köszörûs
téri játszótérnél, a Jászivány utcában, a Zsuzsanna
téren, a Helikopter lakóparkban, a Magvetô utcában,
a Gyolcsrét utcában, a Kotász Károly utcában, a
Cséplô utcában és a Ferihegyi út szervizútján.

átkelôhely megvalósítása: a Szent Imre herceg úton a
Naplás út keleti oldalán, a Ferihegyi úton a Szabadság,
az Ady Endre és a Gyökér utcáknál, a Tarcsai úton az
Újszilvás utcánál, a Csabai úton a Szárny utcánál, valamint a Zrínyi utcán a Rózsaszál utcánál.
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Az elmúlt öt évben összesen 198 parkolóhelyet hoztunk létre az alábbi közterületeken: a Pesti út mellett
a Zeneiskolával szemben, a rákoscsabai régi Piactéren, Rákoskerten a Zrínyi utca Rákoskert sugárút környezetében, a Naplás úton a gyerekorvosi rendelônél
és az Újlak utca, Uszoda utca környezetében. Településrendezési szerzôdések keretében parkolókat
építtettünk Rákosligeten a Hôsök terén és a rákoskeresztúri piacnál a Kaszáló utcában.

Megépítettük a Naplás úti kerékpárutat
A Naplás úti kerékpárút összeköttetést teremt a Rákos-patak menti kerékpárút és a XVI. kerületi Szilaspatak menti kerékpárút között, így turisztikai, valamint
hivatásforgalmi kerékpárút funkciókat egyaránt betölt.
A fejlesztés során a helyszíni adottságoktól függôen
együttes gyalogos- és kerékpárutat, kerékpársávot,
illetve önálló kerékpárút szakaszokat építettünk ösz-
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Schell Gyuláné tér kialakítása Rákoskerten a Zrínyi
utca és a Rákoskert sugárút keresztezôdésében

szesen 4,76 km hosszan, részben pályázati forrásból.
A kerékpárút kivitelezése 2018-ban készült, a munkálatok befejezése 2019 tavaszán zárult fák ültetésével,
füvesítéssel és az útburkolati jelek felfestésével.

Rákoskerten a régi orvosi rendelô épületének elbontásával és családi házak között felépített új Egészségkert-komplexum létrehozásával sikerült kialakítani
Rákoskert új fôterét, amelyet azóta a rákoskerti területeket felparcellázó, valamint a rákoskerti vasútállomást
saját költségen felépítô ifj. báró Schell Gyulánéról kapott méltó nevet. Az Egészségkertben kapott helyet

Tovább épül a Rákos-patak menti kerékpárút
A Dunától Rákosmente péceli kerülethatáráig tartó
Rákos-patak menti kerékpárút és ökoturisztikai folyosó projekt kialakítása a kivitelezési tervek elkészítésének fázisában van. A kialakítandó útvonal 24,5 km
hosszú, melyhez kapcsolódóan a tervezés folyamán
25 csomópontban a csatlakozó, keresztirányú kerékpáros kapcsolatok tervezése is megvalósul összesen
5 km hosszú szakaszon. A projekt 12 darab hidat is
érint: a már meglévô hidak átépítése és felújítása
mellett új hidak építésére is számíthatunk. A fejlesztés részét képezi az útépítéssel érintett területek környezetrendezése, valamint több ponton a patak medrének rendezése is. A Rákos-patak fôvárosi szakasza
mentén kialakuló folytonos kerékpáros útvonal egyszerre szolgálja a kerékpározás mindkét típusát, mivel
hivatásforgalom szempontjából egy sugárirányú közlekedési kapcsolatot, a turizmus szempontjából pedig
értékes természeti területeket is feltárva a Gödöllôidombság és a Duna összekötését biztosítja.

Újjászületett Rákoscsaba központja

VÁROSREHABILITÁCIÓ

Közel kétszáz új közterületi parkolóhelyet alakítottunk ki

VÁROSREHABILITÁCIÓ: KÖZTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK FEJLESZTÉSE

A részben hazai pályázatból finanszírozott projekt
keretében multifunkcionális közösségi felületeket
alakítottunk ki. Megvalósítottuk a piactér átfogó környezetrendezését: megtörtént a közmûvek rendezése, füvesítés, növények és automata öntözôrendszer
telepítése, padok, asztalok, szemétgyûjtôk elhelyezése, térkôvel burkolt járófelületek, Weöres Sándor tematikus játszókert, idôszakos piac és mobilkönyvtár

a háziorvosi rendelôk mellett a gyógyszertár, valamint
elérhetôvé vált több szakorvosi ellátás magánrendelésben. A közterületen térburkolattal ellátott utat, parkolóhelyeket és gyalogos felületeket, virágágyásokat,
padokat és szemétgyûjtôket helyeztünk el, fákat és
cserjéket telepítettünk. A teret szervesen kiegészíti a
helyi katolikusok régi vágyát beteljesítô katolikus kápolna, közösségi ház és urnatemetô, melynek felépítéséhez a telket Rákosmente Önkormányzata tartós
használatba adta az egyháznak, az épület az egyházmegye és a hívek adományainak köszönhetôen épült
fel.

létesítése. Újjáépítettük az ABC elôtti parkolót és a
közeli légópince környezetét, felállítottuk a Jókai Mór
- Laborfalvi Róza emlékfalat. Megszépítettük a Csaba
Ház és a Péceli út 199-205. elôtti közterületet, kerékpártárolókat helyeztünk el a mûvelôdési ház elôtt.
A régi piactér környezete mellett felújítottuk a Csaba
vezér teret is: rendeztük a közmûveket, az Országzászlót és környezetét, renováltuk a köztéri szobrokat. Virágágyásokat, sövényeket ültettünk és füvesítettünk,
a fenntartásukhoz pedig automata öntözôrendszert
telepítettünk. A rend fenntartása és a kényelmes térhasználat érdekében padokat és szemétgyûjtôket helyeztünk el. A Péceli út szervizútját egyirányúvá tettük
és az út szélén kijelölt parkolóhelyeket hoztunk létre.
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Borsó utca – Újlak utcai városrehabilitációs projekt

sétányt virágágyásokkal és planténeres növényekkel
díszítjük, utcabútorokkal tesszük használhatóvá.

Részben európai uniós támogatásból részben
önerôbôl infrastrukturális fejlesztéseket, valamint
szociális és közösségi fejlesztéseket, közösségi
programokat valósítottunk, illetve valósítunk meg a
következô években. Közlekedésbiztonsági fejlesztéseket végzünk az Újlak utca akcióterületre esô
szakaszán a Borsó utca és az Újlak utcai iskola között. Gyümölcsfákat is tartalmazó közösségi kertet
alakítunk ki a panelépületek szomszédságában, ahol
a lakók kis parcellákat gondozhatnak, a növények
megfelelô gondozásához pedig szakértôi segítséget
kaphatnak. Felújítjuk és biztonságossá tesszük a Garzonházak erkélyeit, kicseréljük a külsô nyílászárókat,
bôvítjük és tûzvédelmi szempontból biztonságosabbá
tesszük a homlokzati és tetôhôszigetelést. Többgenerációs fitneszparkot hozunk létre, ahol egy átfogó
környezetrendezést követôen gyerekjátszóteret, szabadtéri szenior és felnôtt fitneszeszközöket építünk,
valamint tinédzserkertet hozunk létre a kamaszok
körében népszerû kültéri fitneszeszközökkel. A tornaparkban padokat telepítünk, ivóvízvételi lehetôséget
biztosítunk és szemétgyûjtôket is elhelyezünk.
A pályázat akcióterületén a közbiztonság növelése érdekében térfigyelô rendszert létesítünk. A közösségi
programok keretében korosztályos gyerekprogramokat, családi napokat, gyerekek és felnôttek számára
alkotó- és kézmûves napokat hirdetünk, tematikus
gasztrofesztivált, közösségi napokat, térzene programokat szervezünk. Biztosítunk még mentálhigiéniás
segítségnyújtást, prevenciós programokat, fejlesztési és korrepetálási lehetôséget gyermekek számára, OKJ-s képzési lehetôséget, tanulástechnikai tréningen való részvételt, pályaválasztási tanácsadást,
munkavállalási és munkajogi tanácsadást, életvezetési, valamint adósságkezelési tanácsadást. A projekt
folytatásaként önerôbôl az Újlak utca Pesti út és az
Újlak utcai iskola között található széles gyalogutat
kívánjuk felújítani, sétánnyá alakítani. A kiviteli tervek
készítése folyamatban van. A térburkolattal ellátott

A Ferihegyi út – Gyökér utca keresztezôdésénél
található közpark megújítása
2018-ban a II. világháborús emlékmû és annak környezete is újjászületett: 1100 m2 töredezett aszfaltburkolatot bontottunk el, helyére 755 négyzetméternyi területet burkoltunk térkôvel, a fennmaradó területeken
minôségi zöldfelületeket hoztunk létre. A közparkban
padokat és szemétgyûjtôket is elhelyeztünk.
Rákoskeresztúr központjának közterületi fejlesztései

VÁROSREHABILITÁCIÓ
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A Rákoshegyi Víztorony felújítása, Szent István
tér rekonstrukciója
Rákoshegy ikonikus épülete a kerületrész vízellátását
1912 és 1950 között biztosító, 1989 óta idôszakosan
megnyitott kilátóként mûködô Víztorony. A vasbeton
pilléreken nyugvó és vízszintes vasbeton keretekkel,
oszlopot és térfigyelô kamerát helyeztünk el, amely
csatlakozik a Fô tér távfelügyeleti rendszeréhez.
A terület zöldfelülete az újonnan kialakított térrendezéssel jócskán megnôtt, a növényállományt döntôen
talajtakaró cserjék alkotják. 2018-ban megépítettük
a Ferihegyi útról a Pesti útra történô rákanyarodást
segítô önálló jobbra kanyarodó sávot. 2019-ben a Fô
tér növénykazettáit megnöveltük, melyekbe színpompás évelô és egynyári virágokat és több új, nagyobb
árnyat adó fát ültettünk. A meglévô zuhatag vízjáték
melletti kisebb medence mellett egy, a gyerme-

kek körében nagy népszerûségnek örvendô burkolt
felületû szökôkutat alakítottunk ki. A régi piac Kaszáló utcai oldalánál a piacot az épület falához közelebb
költöztettük, új, egységes szerkezetet és elkerítést
adtunk az árusítóhelyeknek, a Kaszáló utca mindkét
oldalán pedig új parkolóhelyeket építtettünk.
Felújítottuk a rákoshegyi Kodolányi teret

2016-ban részben hazai pályázati forrásból folytattuk
a Szent Kereszt tér felújítását a belváros felé esô
részen. A tér fô látványosságaként egy új, grafikus
betonfelületen a Szent Kereszt-templom és utcakép
száz évvel ezelôtti torzított képe jelenik meg, amely
egy gránit oszlopfelületen tükrözôdik vissza és áll öszsze egy képpé. A fejlesztés keretében új kandelábereket építettünk ki, díszvilágítással láttuk el a gránit-

összefogott vasbeton víztartállyal rendelkezô épületet 2019-ben újítottuk fel részben hazai pályázati
forrásból. A tartószerkezeti állagvédelmen és hibajavításokon túl az építmény külsô és belsô részét is
renováltuk. A belsôben elbontottuk a vízcsövek elavult hôszigetelését, kijavítottuk a csigalépcsôt és a
teljes lépcsôházat újrafestettük. A kilátóteraszhoz új
korlátot készítettünk, és a fa részek felületkezelése is
megtörtént. A külsô rész a korróziógátló, vakolatjavító
munkákat követôen az eredeti vakolatarchitektúra és
színek rekonstruálásával, festésével teljes egészében megújult. A Víztorony szomszédságában épül
Rákoshegy új közösségi háza, a két épület várhatóan együttmûködik majd a kerületrész eseményei,
programjai során. A Víztoronnyal átellenben, az utca
másik oldalán található a Szent István tér, melynek
környezetében a teret határoló utcákban (Ady Endre
utca, Kép utca, Szilárd utca) parkolókat alakítunk ki,
a fejlesztés során megoldjuk a terület vízelvezetési
problémáit is.

Rákoshegy egyik legforgalmasabb közterülete a P+R
parkolóval ellátott, vasútállomás melletti Kodolányi
János tér, ami egyben a kerületrészt érintô autóbuszok közlekedési csomópontja is. A fejlesztés során
elbontottuk a töredezett beton- és aszfaltburkolatokat, a mûkô asztalokat és padokat, helyükre esztétikus térburkolat, új padok és hulladékgyûjtôk kerültek
elhelyezésre. Az elöregedett növényállomány pótlására új fákat, sövényeket telepítettünk, füvesítettünk és a gyep közepére egy térszintbôl kiemelkedô
nagyméretû virágágyást ültettünk. A padok közelében
ivókutat helyeztünk el, a helyi identitás erôsítése érdekében a díszburkolat közepén pedig egy rákoshegyi
kerámiamûvész által készített napórát fogunk elhelyezni, melynek oldalán Rákoshegy emblematikus
épületei, jelképei fognak megjelenni.
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Még több virágot ültettünk el Rákosmentén
A köztéri oszlopokra elhelyezett muskátlik számát a
ciklus végére 439-re emeltük és új díszítôelemként

264 muskátli felhasználásával a kerületben több helyszínen összesen 22 db virágpiramist hoztunk létre.
A közterületi kiemelt virágágyások területét tovább
növeltük, így 2019-ben-ben már 823 m2 területen gyönyörködhetünk a színpompás virágegyüttesekben.
Folytattuk a faültetési programunkat

Folytattuk az ingyenes lombzsákprogramunkat

A kerületi közterületi faállomány növelése érdekében az önkormányzat saját indíttatásból, a balesetveszélyes közterületi fák pótlása során, valamint a
nagy sikerû „Ültess egy fát gyermekednek!” program keretében összesen 2824 fát ültetett az elmúlt
években. Ezen felül az egyes útépítések és útfelújítások, valamint a köztérfelújítások során további fákat
és cserjéket is elhelyeztünk. A Ferihegyi út építése
során érintett erdôs rész helyett 50.000 fát ültettünk
csereerdôként a Strázsahegy mellett.

Az ôszi lombok elszállításához Rákosmente továbbra is díjmentes lombzsákokat biztosít a kertvárosban
élôk számára. Az ingyenes lombzsákprogram keretében 2018-ban összesen 74.000 lombzsákot osztottak
szét Rákosmente képviselôi.
Rákoskerti csapadékvíz-elvezetô rendszer kialakítása és bekötése a Merzse-mocsárba
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A Kísérô utca Rákoskert jelentôs területének a
vízgyûjtôje, ami az építés elôtti állapotában az árkok szûk keresztmetszete miatt jelentôs esôzések
idején alkalmatlan volt az összes csapadékvíz befogadására. A fejlesztés legfontosabb pontja a MÁV
vasútvonala alatti átvezetés, ez teszi lehetôvé, hogy
a rákoskerti esôvíz jelentôs része eljusson az eredeti
gyûjtôhelyére, a Merzse-mocsárba. A beruházás fontos természetvédelmi célt, a Merzse-mocsár vízutánpótlását szolgálja, de egyúttal megoldja a rákoskerti
esôvíz-problémákat is, és ezzel lehetôséget teremt
arra, hogy a még földes utak aszfaltozása mielôbb
megtörténjen.

Az elmúlt öt évben tovább folytattuk a repülôtér
mûködésébôl eredô környezetterhelés elleni küzdelmet. Figyelemmel kísértük a fejlesztések engedélyezési folyamatát, fellebbeztünk, majd bíróságon megtámadtuk a jogszabályoknak nem megfelelôen kiadott
építési engedélyeket, határozatokat. A repülôtér környezetének zajgátló védôövezete kijelölésével kapcsolatban átütô sikert értünk el. Az övezetet kijelölô
jogerôs határozatot megtámadtuk a Közigazgatási
bíróságon, de mivel a bírósági eljárás számunkra elfogadhatatlan eredménnyel zárult, a Kúriához fordultunk
felülvizsgálati kérelmünkkel. A Kúria alaposnak találta
az indoklásunkat, ezért megtámadhatatlan ítéletében
hatályon kívül helyezte az elsôfokú bíróság ítéletét, és
új eljárás lefolytatására utasította. A kúriai ítélet alapján a Közigazgatási bíróság az új eljárásban már nem
hagyhatja figyelmen kívül önkormányzatunk jogi és
szakmai észrevételeit, s nem tehet mást, minthogy új
határozat hozatalára kötelezi a légügyi hatóságot.

Megépítettük a Naplás úti csapadékvíz-elvezetô
csatornát
A csapadékvíz-csatornát az Aranykút utcától az Ananász utcáig elsôdlegesen az Ananász utca feletti
terület vízelvezetésének érdekében terveztettük.
A meglévô közmûvek helyzete miatt azonban a
Naplás úti kerékpárút építését megelôzôen elengedhetetlenné vált a fejlesztés kivitelezése, hiszen a
nyomvonal az azóta megépült kerékpársáv alatt húzódik. A víznyelôk már a kerékpárút vízelvezetése miatt
épültek.
Csapadékvíz-elvezetési fejlesztések a Helikopterlakóparkban
Az esôvíz okozta problémák mérséklése érdekében
2014-ben készítettünk egy tanulmánytervet, felmérve a Helikopter-lakóparkon belül azokat a kritikus pontokat, ahol be kell avatkoznunk. Ennek alapján évrôlévre újabb és újabb területrészeket – így pl. Dedics
Ferenc utca, Wéber Károly utca, Kvasz András utca,
Surányi Ferenc utca – sikerült vízmentesíteni. A beruházások során számos új szikkasztókutat helyeztünk
el, új szivárgóelemeket építettünk be, kicseréltük az
eliszaposodott szikkasztó gerendákat, valamint kitisztítottuk a meglévô kutakat a megfelelô csapadékelvezetés érdekében. A munkák során az elmúlt 5 évben
17 helyszínen 708 db Graf-elem felhasználásával 71
db szikkasztó kutat és 877 m3 szikkasztó árkot létesítettünk.
Küzdelem a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülôtér
zajártalma ellen
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két csoportot indítottak. A fejlesztés megvalósításához önkormányzatunk az épületen kívül 10 millió forint támogatással járult hozzá.

ÓVODÁK
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Az akadémia-újtelepi Hófehérke óvoda tornaszobával történô bôvítése és gépészeti korszerûsítése
Az 525. téri óvoda tornaszobával való bôvítését úgy
terveztük meg, hogy a helyiség alkalmas legyen
különbözô óvodai és akadémia-újtelepi rendezvények
megtartására is. A tornaszoba mellett különnemû vi-

Rákoskeresztúri Aprófalva Óvoda felújítása

A rákoscsaba-újtelepi Nefelejcs Bölcsôde felújítása
A Dormánd utcai bölcsôdében a felépítése óta nem
történt komolyabb felújítás, korszerûsítés, ezért
Rákosmente Önkormányzata 2018-ban úgy döntött,
hogy saját erôbôl felújítja az épületet. A beruházás
az alábbi elemeket foglalta magába: az alapozás és a
teherhordó falak megerôsítése, homlokzati és belsô
nyílászárók cseréje, homlokzati hôszigetelô rendszer
készítése, teljes tetôfelület hôszigetelése és vízszigetelése, belsô vakolatok és burkolatok cseréje,
épületgépészet és épületvillamosság teljes rekonstrukciója, az épület körüli járdák, teraszok felújítása,
újak kialakítása, valamint az utcai kerítések és a teljes
játszóudvar felújítása. Hazai pályázati forrásból egy új
csoportszobát is kialakítottunk az épületen belül, így
12 új férôhellyel növeltük a bölcsôde kapacitását.

Az Egészségház utcai intézmény 1970-es években
épült fôépületéhez az idôk során több épületrészt
toldottak, a beruházás során az összes épületrészt
felújítottuk. A munkálatok folyamán megerôsítettük
és hôszigeteltük a lábazatot, kicseréltük az összes
nyílászárót és hôszigeteléssel láttuk el a nyílászárók
káváit, új járdát építettünk az épület körül. Valamennyi
lapostetôt utólagos, kiegészítô hôszigeteléssel, valamint csapadékvíz elleni szigeteléssel láttunk el, leszereltük a csapadékvíz-elvezetô rendszereket, majd
a homlokzati változásoknak megfelelôen kiegészítettük és visszaszereltük ôket, továbbá új elôtetôket is
kialakítottunk. A projektet részben nyertes európai
uniós pályázati forrásból, részben saját erôbôl finanszíroztuk.

Felújítjuk és bôvítjük a rákoskerti Százszorszép
óvodát

A rákoskeresztúri Mákvirág Óvoda energetikai
felújítása

2019 szeptemberében nyitotta meg kapuit a Pál
Apostol Katolikus Óvoda, amelynek tervét még 2015ben vetette fel Riz Levente polgármester. A rákoskeresztúri Akácvirág utcában üresen álló épületet
Rákosmente Önkormányzata adta át használatra az
Esztergom-Budapesti Fôegyházmegyének, amely
egy sikeres pályázatnak köszönhetôen felújította.
Az épület négy óvodai csoportszobát és az azokat kiszolgáló helyiségeket foglalja magába. Az elsô évben
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tük a felülvilágító kupolákat. Valamennyi meglévô nyílászárót 3 rétegû, 5 légkamrás mûanyag nyílászáróra
cseréltük.
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A 8 óvodai csoportot magába foglaló épület valamenynyi külsô homlokzati falát utólagos EPS, a lábazati sávban XPS hôszigeteléssel láttuk el, valamint az épülethez készült egyedi minták alkalmazásával vakoltuk és
színeztük. A lapostetôkre utólagos kôzetgyapotlemez
szigetelést, valamint csapadékvíz elleni szigetelést
készítettünk attikamagasítással társítva és kicserél-

Új óvodát adtunk át 2019 szeptemberében

hôszigetelésû mûanyag nyílászárókra, valamint az udvari rész részleges rekonstrukciója során egy sportolásra is alkalmas területet burkoltunk öntött gumiburkolattal. 2016-ban a fûtésrendszert korszerûsítettük:
a régi kazánokat új, kondenzációs kazánokra cseréltük
és minden radiátort hôszabályzóval láttunk el. 2017ben az épület homlokzatát utólagosan hôszigeteltük,
a bejáratát megújítottuk, és új burkolattal láttuk el a
hátsó teraszt, valamint a földszinti csoportszobákat.
2018-ban az emeleti szinten cseréltük le a burkolatokat és az épület körül járdát építettünk. Ebben az
évben az udvar fejlesztését valósítottuk meg: új játszóeszközöket telepítettünk, az eszközök alatt gumiburkolattal és térburkolatos járdával, a meglévô homokozó fölé faszerkezetû árnyékolót építettünk.

zes blokkokat, teakonyhát és egy egész óvodai csoport befogadására alkalmas sószobát, valamint egy
tornaszertárt építettünk. A fejlesztés során egy 80
m2 alapterületû, gumiburkolattal ellátott fedett tornaudvart is kialakítottunk. Az új épületrész megfelel a
mai hôtechnikai elôírásoknak és az akadálymentesítés követelményeinek. A beruházás során a meglévô
épületrész elavult épületgépészeti rendszerét is
korszerûsítettük: a meglévô napkollektoros rendszer
integrálásával kicseréltük a teljes víz- és csatornahálózatot, felújítottunk minden vizesblokkot. A kazánház
rekonstrukcióját két új kondenzációs gázkazán beépítésével valósítottuk meg, az épületben kiépítettük az
automata tûzjelzôrendszert is.

A rákoskerti óvodai férôhelyek növelését a Százszorszép óvoda két további csoportszobával és az
azokat kiszolgáló helyiségekkel történô bôvítésével
kívánjuk orvosolni. A bôvítés során az emeleti szinten
egy tornaszoba is helyet kap, a földszinten pedig az
elôcsarnok összenyithatóvá válik a meglévô épület
aulaterével. A fejlesztés során a meglévô épületek
nyílászáróinak cseréjét, a falak és a tetôszerkezet
hôszigetelését, a meglévô épületrész funkcionális
korszerûsítését, teljes körû akadálymentesítését is
megvalósítjuk. A beruházás után fajlagos fenntartási
költsége jelentôsen csökken. A projektet – nyertes
pályázatnak köszönhetôen – részben európai uniós
pályázati forrásból, részben önkormányzati önerôbôl
valósítjuk meg 2020-ban.

Felújítottuk a rákoscsaba-újtelepi Micimackó óvodát
A Diadal úti Micimackó óvodában több ütemû
felújítássorozatot végeztünk. Elsôként 2014-ben
az épület alatti talajból fakadó épületmozgások miatt ún. „injektálásos” technológiával, utólagos talajszilárdítással stabilizáltuk az óvoda épületét. Ezt
követte 2015-ben a nyílászárók cseréje korszerû,
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ISKOLÁK, SPORT, SZABADIDÔ

Felújítottuk a rákoshegyi Czimra Gyula Általános
Iskolát
A Kép utcai iskola patinás épületét – mely Községháza volt 1952-ig – 2015 nyarán újítottuk fel. Lecseréltük a teljes tetôszerkezetet a cserépfedéssel együtt,
a falakat utólagos külsô hôszigeteléssel láttuk el, és
új, korszerû nyílászárókat tettünk a régiek helyére.

A gimnázium falazott szerkezeteire EPS, illetve a
szemöldöknél ásványgyapot sávokkal kialakított
hôszigetelô rendszert készítettünk, ütésálló vakolattal. A nyílászárók káváját, valamint a lábazat talajszint
feletti részét is hôszigeteléssel láttuk el. A talajszint
alatti falak meglévô bitumenes lemezszigetelését a
szükséges helyeken javítottuk. A bontások miatt az
épület körüli járdát teljes mértékben kicseréltük, új,

Rákos-patak menti kültéri fitneszpark sikerét követôen
2014 és 2019 között összesen 10 helyszínen létesítettünk kültéri torna- és fitneszparkokat, más néven
„felnôtt játszótereket”. 2014-ben a Gyolcsrét utcai
játszótér mellett és a Zrínyi iskola területén, valamint
az Aranylúd utca mentén, 2015-ben a Zsuzsanna téren, 2016-ban a Bányapark és az Aranykút utcákban,
továbbá a XV. utcai sportpályánál, 2017-2018-ban a
Vida dombon, az 525. és az Ede térnél. 2019-ben
hazai pályázati forrás segítségével további 3 helyszínen létesül sportpark: a Rózsaszál utcai és a Tanár
utcai játszótérnél, valamint a Gyökér utcában. E két
utóbbi helyszínen a kültéri kondigépek mellett 400 m
hosszú futókör is készül. Az 525. téri és az Ede téri
fitneszparkokat pedig újabb eszközökkel bôvítjük ebben az esztendôben.

A beruházás során felújítottuk a tornatermi szárny
homlokzati térelhatároló szerkezeteit és nyílászáróit,
valamint lecseréltük az elavult lapostetô szigetelést.
Elvégeztük a létesítmény fôépületének és tornatermének, valamint a nyaktag épületrész külsô határoló felületeinek épületenergetikai korszerûsítését,
energiamegtakarítást
eredményezô
homlokzati
hôszigeteléssel, lapostetôk utólagos hô- és vízszigetelésével, homlokzati nyílászárók és üvegfalak/bevilágítók cseréjével.
A
vasbeton
U-paneles
homlokzat
utólagos
hôszigetelését úgy oldottuk meg, hogy az U-panelek
szárain, valamint a panelközépben rögzítettük a szükséges méretû hôszigetelést, majd erre került egy magas ütésállóságú homlokzati vakolat, így a földszinti
sávban a végleges kivitel vandálbiztos lett. A létesítmény épületgépészeti rendszere is korszerûsítésre került: felújítottuk az épület hôközpontjának korszerûtlen
gépészeti elemeit, idôjárásfüggô zónaszabályozást és
hômennyiség-méréses rendszert építettünk ki, lecseréltük a korszerûtlen radiátorokat és termosztatikus
fûtési szabályozószelepeket építettünk be, avatatlan
beavatkozást megakadályozó vandálbiztos kivitelben.
Kiépítettük a távjelzéses távfelügyeleti jelzôrendszert
is.

dilatált monolit betonjárdát készítettünk. A homlokzaton valamennyi meglévô nyílászárót új, ötkamrás,
mûanyag profilú, jó hôszigetelésû üveggel ellátott
nyílászáróra cseréltük. 2019-ben az iskola tornatermét és az öltözôket is felújítottuk.
Kôrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium energetikai fejlesztése

Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai fejlesztése

SZABADIDÔ

ISKOLÁK

A rákoscsabai Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése

szerkezetû függönyfal-rendszerre. Egy kisebb projekt
keretében az iskola tornatermének padlóját is kicseréltük.

Mûfüves pályát építettünk az Újlak Utcai Iskolában, felújítottuk az RKSK élôfüves pályáját
Az MLSZ által lebonyolított Budapest Pályaépítési

Egyéb iskolai fejlesztések
Az Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Iskolában két kisebb projektet hajtottunk végre ebben a ciklusban:
2016-ban felújítottuk az alsó tagozatos diákok játszóudvarát, 2018-ban pedig az iskola tornacsarnokán végeztünk egy jelentôs korszerûsítést. Ugyanebben az
évben a Diadal Úti Általános Iskola tornapadlóját is
lecseréltük.
10 kültéri fitneszparkot alakítottunk ki a kerületben
Rákosmente Önkormányzata az egészségügyi intézmények fejlesztése mellett kerékpárutak építésével,
valamint kültéri fitneszparkok telepítésével is hozzá
kíván járulni a kerületben élôk rendszeres mozgásához, egészségük megôrzéséhez. A 2013-ban átadott

Program I. üteméhez önkormányzatunk sikeresen
csatlakozott egy mûfüves pálya megépítésével és
egy füves pálya felújításával. Az Újlak Utcai Általános
Iskola területén egy 61x103 méteres mûfüves pályát
építettünk öltözôkkel és világítással. A pálya köré
2,4 m széles öntött gumiburkolatos futókör készült.
A rákoscsabai Sport téren, a Rákosmenti KSK Sporttelep területén egy 70x108 méteres élôfüves pályát
újítottunk fel. A felújítás magába foglalta a fúrt kútból
táplált öntözôrendszer kiépítését, a meglévô épület
bontását és egy új épület felépítését, melyben négy
öltözô, büfé és mosdók kaptak helyet.

A beruházás keretében a fôépület valamenynyi külsô homlokzati falának utólagos, EPS anyagú hôszigetelését végeztük el, a lábazati részt XPS
anyaggal hôszigeteltük. A lapostetô felújítása során a meglévô rétegrend megtartásával utólagos
hôszigeteléssel és csapadékvíz elleni szigeteléssel
láttuk el a tetôszerkezetet, valamint új attikafedést
és új tetôösszefolyókat is szereltünk rá. Valamenynyi homlokzati nyílászárót kicseréltük új, minimum
5 légkamrás mûanyag nyílászáróra, illetve alumínium
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Játszóterek korszerûsítése, felújítása
Az elmúlt években a játszóterek állagmegóvásán túl
20 játszóteret újítottunk fel teljesen. 2015-ben a Szabad Május téren, a Tessedik téren, a Vida-dombon,
a Köszörûs téren, a Derkovits téren, az 525. téren,
a Borsó utca 12. és a Borsó utca 54. szám mellett,
valamint a 8-as játszótéren. 2017-ben a Diadal utcai
játszótér és a Pesti út 43-57. mögötti játszótér teljes felújítási munkálataira és szabványosítására került
sor. 2018-ban további kilenc játszótér teljes rekonstrukcióját valósítottuk meg: a Podmaniczky-kastély
melletti Csárdás és a Kaszáló utcai nagy játszóterek,
a Derkovits téri, a Fogarassy Mihály téri, a Helikopterlakóparki, a Heltai téri, az Újlak utcai iskola elôtti Kósa
Pál téri és a Virágtelepen a Tanár utcai játszóterek teljes körû felújítását.
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Új közösségi házat építünk Rákoshegyen

SZABADIDÔ

2019-ben a Pilisi Parkerdôvel történô együttmûködés
keretében a Keresztúri erdô felújítását valósítottuk
meg. Célunk az volt, hogy az eddig feltáratlan és használaton kívüli erdôt fejlesztések segítségével vonzóvá
tegyük a környéken lakók számára, és így növeljük
a szabadidôs tevékenységek elérhetôségét. A beruházás során egy parkolót, egy tanösvényt, két erdei
berendezésekkel ellátott tisztást, az azokat összekötô
4,2 km hosszú futókört illetve sétautat, valamint szabadtéri kondiparkot építettünk ki.

ISKOLÁK, SPORT, SZABADIDÔ

Futókört, tanösvényt és erdei bútorokkal berendezett tisztásokat létesítettünk a Helikopter-lakópark melletti Keresztúri erdôben

Rákosmente Önkormányzata Rákoshegy központi részén, a Kép utca és a Szilárd utca sarkán, a Víztorony
mellett, zöldmezôs beruházásként új közösségi házat
épít, mert a régi épületet a kerületrész már kinôtte.
Az épület földszintjén helyezkedik el egy klubszoba és a 110 férôhelyes elôadóterem, amelyet igény
esetén egybe lehet nyitni az épület udvarával is.
A lépcsôházon keresztül és lifttel is megközelíthetô
majd az emeleten két klubszoba, irodák, vizesblokk
és gépészeti helyiségek. A tervezett épület megfelel
a mai hôtechnikai elôírásoknak és az akadálymentesítés követelményeinek is. A beruházás hazai pályázati forrásból és önkormányzati önerôbôl valósul meg.
A fejlesztés kivitelezésére közbeszerzési pályázatot
írtunk ki, melynek elbírálása jelenleg zajlik, az építkezés várhatóan jövôre kezdôdik.

kat, színházi elôadásokat, testvérvárosi programokat
és találkozókat, valamint számtalan egyéb sikeres
rendezvényt támogatott Rákosmente Önkormányzata.
Hagyományos rákosmenti fesztiválok, népszerû
rendezvények Rákosmente minden szegletében
A két legnagyobb kerületi rendezvényt, a Majálist
és a szeptember utolsó hétvégéjén megrendezésre
kerülô Autómentes Napot immár 12 éve a kerület
központjában, a Ferihegyi úton rendezzük meg. Egész
nap színes családi programokkal: bábelôadással, látványos táncbemutatókkal, élô koncertekkel, légvárakkal, lovagoltatással, kisvonatozás lehetôségével,
rendôrautó és tûzoltóautó bemutatóval, valamint a

Pezsgô kulturális élet, rendezvények sokasága
Méltán lehetünk büszkék arra, hogy az elmúlt öt évben sikerült fenntartani azt a sokszínû kulturális és
szabadidôs programkínálatot, amely Rákosmentét
már régóta jellemzi. A Vigyázó Sándor Mûvelôdési
Ház a kerületrészi mûvelôdési házakkal közösen,
a Bartók Zeneház és a Gózon Gyula Kamaraszínház
mellett az Erdôs Renée Ház is népszerû és változatos
programokkal kényezteti a rákosmentieket életkortól
függetlenül minden évszakban. 2014 és 2019 között
csodálatos kiállításokat, koncerteket, kórusfesztiválo-
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és népszerûek. A Rákosmenti Hagyományôrzô és
Rendvédelmi Napokat idén júliusban nyolcadik alkalommal rendeztük meg a Nyilas-táblán, a Rákosmenti
Ebkavalkád pedig ebben az évben 10., jubileumi fennállását ünnepelte.

temberben szinte minden hétvégére jut egy fesztivál:
Rákoscsaba-Újtelepen az Aranykút utcai játszótéren
a rockzenének jut a fôszerep, a Virágtelepi fesztivál
ingyenes családi programjai között akár kisvonatra is
ülhetünk, az idei Rákoshegyi Napok pedig a mese jegyében teltek Benedek Elek 160. születésnapja elôtt
tisztelegve.
A kerületrészi fesztiválok mellett tematikus fesztiváljaink már a kerület határait túllépve is ismertek

civil szervezetek sátraival várjuk a családok aprajátnagyját. Jövô évben lesz 10 éve, hogy megnyitottuk
az Advent Rákosmentén programsorozatunkat, melynek keretében a Fô téren december elejétôl január végéig korcsolyázhatunk, az adventi hétvégéken pedig
színes, ingyenes programokon vehetünk részt: együtt
várhatjuk a Mikulást, tûzzsonglôröket csodálhatunk,
népszerû elôadók gyermek- és felnôttkoncertjeit élvezhetjük, és megtekinthetjük az adventi vásár kínálatát forralt bor vagy forró csoki kortyolgatása közben.

Szilveszterkor is együtt búcsúztathatjuk az óévet ismert DJ-k zenéire táncolva és együtt köszönthetjük
az új esztendôt a már hagyományosnak mondható
fôtéri tûzijáték kíséretében. De nem csak a központban ünnepelhetünk, minden településrésznek megvan már a saját, hagyományos fesztiválja, amelyek
programjaikkal más kerületrészekbôl is vonzzák a
résztvevôket. A szezont a Ligeti Piknik nyitja májusban a Heltai téren, júniusban pedig a Platán sor árnyas lombjai alatt ünnepeljük Rákoskert napját. Szep-
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túlmenôen a közterület-felügyelôk hetente egyszer
közösen járôröznek a rendôrökkel a hatékonyabb
intézkedések érdekében. Lomtalanítás idején, illetve az ún. Merzse-akció keretében a polgárôrökkel,
mezôôrökkel és rendôrökkel együttmûködésben lépnek fel a szabályszegôkkel szemben, valamint minden év szeptemberében a rákoskeresztúri iskolák
forgalmasabb gyalogos átkelôhelyeinél segítik a gyerekek biztonságos áthaladását.
Már 10 éves a Rákosmenti Mezei Ôrszolgálat

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy Rákosmente továbbra is Budapest egyik legbiztonságosabb kerülete legyen, ezért – bár nem önkormányzati feladat
– 2014 és 2019 között több, mint 160 millió forinttal
támogattuk a kerületi rendôrkapitányság munkáját.
Ebbôl az összegbôl finanszírozta a kapitányság a közterületek megerôsített rendôri ellenôrzésébôl és a
közterületi felügyeleti rendszer (térfigyelô kamerák)
mûködtetésébôl adódó túlszolgálatokat. Ezen felül
2015-ben egy 2,5 millió Ft értékû Skoda Fabiát, 2017ben pedig két, összesen 740 ezer forint értékû Keeway
Goccia robogót, valamint 1 millió forint értékben irodai
és számítástechnikai eszközöket is adományoztunk
számukra. A bûnmegelôzés és az áldozatsegítés érdekében megalapítottuk a Rákosmenti Áldozatvédelmi
Szakmai Egyeztetô Rendszert (RÁSZER) és a Kábítószer Egyeztetô Fórumot (KEF), melynek aktív tagjai a
kerületi rendôrkapitányság munkatársai. A rendôrség
2018. évi beszámolójából kiderül, hogy az összes
rendôri eljárásban regisztrált bûncselekmények száma 2017-hez képest 28 %-kal, a 14 kiemelten kezelt bûncselekmények száma 27,6%-kal csökkent.
Az összes rendôri eljárásban regisztrált bûncselekmény
számának 100.000 lakosra vetített aránya 2017-hez
képest szintén 28,5 %-kal mérséklôdött. Jelentôsen
csökkent továbbá a lopások száma: a betöréses lopásokkal együtt 42,7%-kal, ezen belül a személygépkocsi-lopások száma 57%-kal. Kiemelendô, hogy
míg 2017. évben a lakásbetörések száma 137, addig
a 2018. évben mindösszesen 84 volt. A nagymértékû csökkenés a rendôrség fokozott közterületi
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jelenlétének, valamint annak köszönhetô, hogy a
2017. év során több, betörésre szakosodott elkövetôi
kört sikerült elfogniuk.
Tûzoltóság és Polgárôrség támogatása
A XVII. kerületi Tûzoltóparancsnokság munkatársai
napi szinten teszik kockára életüket másokért, mentik szeretteinket katasztrófahelyzetekben és baleseteknél egyaránt, ezért minden anyagi és erkölcsi
támogatást megérdemelnek. Önkormányzatunk az
elmúlt idôszakban évente 4 millió forint értékû támo-

gatást nyújtott számukra, amelyet mentést szolgáló
életvédelmi eszközökre, katasztrófavédelmi eszközökre, baleseteknél használt vágószerszámokra, a
kerületi tûzoltóparancsnokság jobb feleszereltségére
és a tûzoltók javadalmazására fordítottak. A Delta
Polgárôrség munkatársai hosszú évek óta óvják és vé-

KÖZBIZTONSÁG

Rákosmente Budapest egyik legbiztonságosabb
kerülete

A Rákosmenti Mezei Ôrszolgálat 2019-ben ünnepelte
10 éves fennállását, s hogy munkájukat milyen magas
színvonalon végzik, mi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy 2018-ban Budapest Fôváros Közgyûlése Budapest természetvédelmi értékeinek védelme, biztonsága érdekében nyújtott példaértékû tevékenysége
elismeréseként Fôvárosért Emlékzászló díjat adományozott számukra. Az elmúlt ciklusban is óvták a kerület nagy kiterjedésû zöld közterületeit, sok esetben
adtak át bûnelkövetôket a rendôrségnek nagy értékû
falopás, illegális építési-, kommunális- vagy zöldhulladék elhelyezés esetén. A fiatal generáció természettel
történô megismertetése érdekében rendszeresen tartanak elôadásokat, programokat a Merzse-mocsárnál
és a Naplás-tónál, az utóbbi helyszínen elindították a
mocsári teknôs mentési akciójukat, melynek keretében már több száz invazív ékszerteknôst távolítottak
el a tóból és környékébôl, hogy ily módon védjék az
ôshonos mocsári teknôsök élethelyét és táplálékellátását. A XVI. kerületben található telephelyükön pedig
jövôre terveznek átadni egy tanyaudvart, ahol fürjek,
nyulak, baromfik, kecskék és más tanyasi állatok kapnak majd helyet, annak érdekében, hogy a gyermekek ne csak a képernyôn keresztül, hanem élôben is
megismerkedhessenek ezekkel az állatokkal.

dik lakókörnyezetünket jelenlétükkel, járôrözéseikkel.
Részt vesznek rendezvényeink biztosításában és a
kerületi rendvédelmi szervek akcióiban, segítik az iskoláknál a gyermekek biztonságos megérkezését és
hazaindulását, napi együttmûködésben dolgoznak a
kerületi rendôrkapitánysággal. Mûködésük fenntartásához az önkormányzat évi 2 millió forint támogatást
nyújtott az elmúlt ciklusban.
Rákosmenti Közterület-felügyelet
9 évvel ezelôtt azért hoztuk létre Rákosmente Közterület-felügyeletét, hogy javítsuk a kerület köztereinek biztonságát, biztosítsuk a közlekedés, a parkolás rendjét. A mindennapos feladataik ellátásán
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Rákosmente Képviselô-testülete a 2014-2019. évi önkormányzati ciklusban:
65 alkalommal ülésezett, 1602 határozatot és 176 rendeletet alkotott meg,
1058 benyújtott elôterjesztést tárgyalt.

elfogadása óta kerületszerte 11 helyszínen létesítettünk kutyafuttatókat, amelyek területén, illetve
egyéb, a kutyások által sûrûn látogatott helyszíneken
50 darab kutyapiszok-gyûjtôedényt is elhelyeztünk,
elôsegítve a kulturált ebsétáltatást. Az edények számát a lakossági igények figyelembevétele mellett
folyamatosan bôvítjük. Az elveszett és kóbor kutyák
védelme érdekében 2015 nyarán két kutyakennelt
állítottunk fel a Városháza épületénél, ahová a kerületiek a hét minden napján 0-24 órában elhozhatják az
utcán talált állatokat. A chippel rendelkezô kutyák gazdáit értesítjük, a kóbor jószágok elhelyezését pedig
az Illatos úti telephelyre vagy egyéb állatmenhelyekre
történô elszállítással oldjuk meg. A tavalyi év során

Stabil gazdálkodás, biztos pénzügyi helyzet,
adósságok nélkül
2006-ban ígéretet tettünk arra, hogy aktívan és
eredAz elôzô ciklusban az önkormányzat sikeresen
visszafizette minden korábbi adósságát, így 2014-ben
elôször már adósság nélkül kezdtünk neki az elmúlt
5 év feladatainak elvégzéséhez. Mivel azóta sem
vettünk fel semmilyen hitelt, mind a beruházásaink
finanszírozását, mind az egyéb feladataink ellátását
önerôbôl, adósságok nélkül, pályázati forrásokkal
kiegészítve valósítjuk meg. Az önkormányzat tulajdonában lévô cég, a Rákosmente Kft. szintén stabil
gazdálkodású és nyereséges. A cég a nyereségének
jó részét minden évben egy, az önkormányzat által
kijelölt közfeladat - jellemzôen intézményi felújítás elvégzésére fordítja. Az önkormányzat stabil gazdálkodásának köszönhetôen biztos pénzügyi háttérrel
rendelkezik és pozitív mérleggel zárja ezt az önkormányzati ciklust is.
Rákosmenti Vállalkozásfejlesztési Iroda

a Noé Állatotthonnal közös együttmûködésben öszszeszedtük a kerület kóbor macskáit, ivartalanítottuk
ôket, majd visszahelyeztük ôket eredeti élethelyükre.
Mivel a macskák területvédô állatok, így akciónkkal
nagymértékben sikerült megfékeznünk a kerületi kóbor macskák további szaporodását.
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Idôsbarát önkormányzat

Továbbra sincs polgármesteri jutalom

2016-ban hívtuk életre a Rákosmenti Idôsügyi Tanácsot, melynek elsôdleges célja a Rákosmentén élô
idôskorú emberek életkörülményeinek figyelemmel
kísérése és javítása, a problémák, javaslatok jelzése
az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó testületei, illetékes tisztségviselôi részére. A szépkorúak
egészségmegôrzése érdekében az önkormányzatunk
valamennyi kerületi egészségügyi intézményt felújított és támogattuk az idôsek tüdôgyulladás elleni
védôoltását. A jó közérzet érdekében mûködtetjük
két gondozási központunkat, valamint az idôsek klubjait, amelyek megfelelô helyszínként szolgálnak a
közösségi élet biztosítására. Az idôsek szubjektív biztonságérzetét a rendôrség szakemberei által nyújtott
rendszeres elôadások megszervezésével kívánjuk növelni. Az élethosszig tartó tanulás lehetôségének megteremtéséért indítottuk el az azóta igen népszerûvé
vált Rákosmenti Nyugdíjas Szabadegyetemet a Vigyázó Sándor Mûvelôdési Házban, ahol célzottan a korosztály számára szervezett elôadásokon ingyenesen,
az angol, német és informatika tanfolyamokon pedig
jelképes áron vehetnek részt a kerület aktív nyugdíjasai.
2017 novemberében új épületrészt alakítottunk ki a
rákoskeresztúri Holdsugár Gondozási Központban,
melynek következtében az idôskorúak nappali ellá-

2006 elôtt a kerületi polgármesterek rendszeresen
kaptak jutalmat, ám Riz Levente megválasztása óta
tartotta magát ígéretéhez és nem vett fel prémiumot.
A tiszta közélet érdekében a polgármester, az alpolgármesterek és a képviselôk évenként tett vagyonnyilatkozatai elérhetôek Rákosmente Önkormányzatának honlapján: www.rakosmente.hu.

Régi tervünket váltottuk valóra a Pesti út és a Cinkotai út sarkán található zeneiskola épületében
elhelyezkedô Rákosmenti Vállalkozásfejlesztési Iroda
megvalósításával. Az iroda a mikro-, valamint a kisés közepes vállalkozások számára nyújt széles körû
szolgáltatásokat: az adó-, pénzügyi, jogi, marketing,
hitel- és üzleti tanácsadásokon túlmenôen közösségi, ún. co-working irodaként munkaállomások biztosításával lehetôséget biztosít idôszakos, rendszeres
vagy állandó helyszínen történô munkavégzéshez
a piaci árnál jóval kedvezôbb díjakért cserébe. Az iroda munkatársai vállalják különbözô mûhelymunkák,
ún. workshopok megtartását is a vállalkozásindítástól
a weboldal fejlesztésén át egészen a digitális vállalkozásig számos témakörben. A helyszínen lehetôséget
nyújtanak elôadó- és tárgyalótermek bérlésére,
a Rákosmenti Üzleti Klub keretében pedig havonta
egyszer ingyenes elôadásokat szerveznek aktuális témákról a vállalkozásfejlesztés jegyében.

Rákosmente Önkormányzata továbbra is élen jár
a pályázatok elnyerésében
tását biztosító szolgáltatások köre jelentôsen bôvült.
A fejlesztések során egy új közösségi szobát, mosdót
és irodát is léterhoztunk, így lehetôség nyílik egészségügyi szûréseket, egyéni gondozást, valamint társas rendezvényeket is megvalósítani a szociális intézményben.
Rákosmente állatbarát önkormányzat
Önkormányzatunk 2015-ben elfogadta az Állatbarát Rákosmente Koncepciót, melyben konkrét lépéseket fogalmaztunk meg annak érdekében, hogy
a kerület négylábú és egyéb állatai is megfelelô
életminôségben tölthessék napjaikat. A koncepció

Még 2006-ban megígértük, hogy aktívan és eredményesen kívánunk pályázni a kerület fejlesztése
érdekében. Ezért hoztunk létre az önkormányzaton
belül egy új szervezeti egységet, az EU Programirodát, hogy a pályázatok figyelésével, a pályázati dokumentumok elkészítésével és a nyertes pályázatok
elszámolásával segítsék a kerület fejlôdését. Munkájuknak is köszönhetôen az elmúlt 5 évben 8 európai
uniós és 29 hazai finanszírozású pályázat elnyerésével közel 2.8 milliárd pályázati forrást fordíthatott az
önkormányzat kerületi fejlesztések megvalósítására:
intézmények felújítására, közterületi fejlesztésekre, egészségmegôrzést szolgáló beruházásokra és
egyéb fejlesztésekre.
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MODERN KERTVÁROS
CIVIL VÉLEMÉNYEK
Prof. Dr. Borhy László akadémikus, az ELTE rektora

Ballonyi Pál Margit, festômûvész
78 éve élek a kerületben, és tiszta szívbôl mondhatom, hogy
a kerületért még soha senki nem tett ennyit, mint Riz Levente és Horváth Tamás, valamint az a csapat, akikkel együtt
dolgoznak. Rákoshegyi lakosként külön örülök a Ferihegyi
út megépítésének, ez egy csodálatosan nagy lépés. Nemcsak hasznos, hanem szép utat is építettek. Amikor ôsszel
arra járok, külön ihletet ad az utat szegélyezô fák színpompás vörös lombozata.

CIVIL VÉLEMÉNYEK

Bella Tibor, a Gregor József Általános Iskola nyugalmazott igazgatója, az Országos Köznevelési Tanács
elnöke
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Több tíz éve oktatásirányító pedagógusként természetesen a gyerekek szemszögébôl tekintek az elmúlt idôszakra.
Kerületünk az egyik legdinamikusabban fejlôdô városrész
Budapesten. Ez tükrözôdik minden területen és kiemelten
nagy változások következtek be az oktatás területén: szinte
mindegyik óvodát felújították és az iskolák energetikai fejlesztése is kiemelkedô. A mai kornak megfelelô szigetelést,
ablakcserét, fûtéskorszerûsítést, esztétikus külsôt kaptak az
intézményeink. Jelenleg is folyamatban van a Szabadság
Sugárúti Iskola bôvítése és tervben van a Gregor-iskola
és a Kôrösi korszerûsítése, bôvítése. Az ezekhez készült,
több millió forintba kerülô tervdokumentációkat az önkormányzat készítette. A szabadidôs lehetôségek is jelentôsen
bôvültek a játszóterek felújításával, újak létrehozásával,
modern ﬁtneszparkokkal, kerékpárutak bôvítésével. Rengeteg kulturális és szabadidôs program színesíti az itt élôk
mindennapjait. Ilyen dinamikus fejlôdés mellett természetes, hogy egyre nô a családos gyermekek száma ebben a
zöldövezeti, csendes, jó levegôjû, nyugodt Rákosmentén
és mint pedagógus, ennek nagyon örülök. Családommal
együtt szeretünk itt élni, Rákosligeten.

Bokor Jutta, operaénekes, Rákosmente díszpolgára,
a Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány kuratóriumi elnöke
Rákosmente attól egyedi zöldövezeti kerület Budapest palettáján, hogy bár folyamatosan fejlôdik, gazdagodik új pl.
Rákoshegyet elkerülô közúttal, szép fôtérrel, megszépülô
közintézményekkel megmarad kertvárosnak. Bár épülnek
társasházak, szépek és egyre nagyobbak, mégis a lakosok
madarak csivitelésére ébredhetnek és tarthatnak háziállatokat megfelelô körülmények között. A 80.000 lakosú kerület egy „kisváros”, vezetése emberközpontú, ismeri és az
utcán megismeri az embereket, szól hozzájuk, sôt együtt
gondolkodik érettük. Köszönöm „valamennyiünk” nevében
Rákosmente Önkormányzatának a fáradhatatlan munkáját
az eltelt 5 esztendôben.

Szombathely szülöttjeként boldog vagyok, hogy Budapest nyüzsgô világvárosán belül Rákosmentén egy olyan a
kisvárosias, természetközeli, kellemes, családias és polgári
létben élhetek, mint gyerekkoromban. Feleségem révén tíz
éve kötôdöm a kerülethez, azóta rengeteg infrastrukturális
fejlesztés történt: kerékpárutak épültek szerte a kerületben,
vasúti és közúti felújítások zajlanak, a Rákos-patak mentén
pedig több kilométeres sétány került kiépítésre. Háromgyermekes gyakorló apukaként lenyûgözô számomra a legkisebbekre való odaﬁgyelés: a kerületben rengeteg hangulatos,
biztonságos kialakítású játszótér található, felszerelve hûs
ivóvizet biztosító kutakkal és tisztán tartott illemhelyekkel.
Örömteli, hogy egyre több kültéri ﬁtneszpark is kialakításra
került, ahol a felnôttek is mozoghatnak, karban tarthatják
egészségüket. Minden évszak kínál lehetôséget közös családi programokra: farsang és majális, gyereknapi rendezvény
és augusztus 20-i tûzijáték a megújult Városközpontban
kézmûves vásárral, színpaddal, vurstlival, télen ugyanitt
korcsolyapályával. Hétvégenként pedig remek kikapcsolódást nyújt az akár biciklivel, akár gyalogosan és immáron
babakocsival is biztonságosan megközelíthetô Naplás-tó.

Herencsár Viktória, cimbalommûvész, Rákosmente
díszpolgára
Nagyon szeretek Rákosmentén élni, mert Rákosmente kultúrája igen magas színvonalú, Budapesten talán az egyik
legszínvonalasabb. Az önkormányzat sok forrást biztosít
a kultúrára: kiállításmegnyitók, zenei programok, koncertek,
gyerek színházi elôadások sokaságát támogatják. Örvendetes és igen fontos, hogy az elmúlt években számos kerületi út felújításra került. Számtalan intézményi és közterületi
fejlesztés, beruházás van a kerületben, ami örömmel tölt el.
Szûkebb hazánk nem mindegy, hogy milyen látványt nyújt,
ez is hozzátartozik a kultúránkhoz.

Dr. Kozma Gábor, háziorvos
Több szálon is kötôdök Rákosmentéhez. Édesapám
Rákosligeten született, családommal Rákoscsabán élünk,
több mint negyedszázada Rákoscsaba-Újtelepen gyógyítok.
Korábban a Magyar Orvosi Kamara választókerületi elnökeként részt vettem az egészségügyi bizottság munkájában,
ebben a tisztségben volt szerencsém végigkövetni a kerület fejlôdését. Az infrastrukturális beruházások nem csak
a közterületeken valósultak meg, hanem jelentôs fejlesztések történtek a kerület intézményeinél is. Külön szeretném
kiemelni a háziorvosi, gyermek háziorvosi rendelôk, és a
kerületi szakrendelô megújulását. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése mellett Rákosmente vezetése az elmúlt
idôszakban sokat tett azért, hogy egészségesebb környezetet, valamint egészségmegôrzést segítô fejlesztéseket hozzon létre, így reményeink szerint a jövôben jelentôsen növekedhet a polgárok egészségben eltöltött életéveinek száma.
Minden adott hozzá, már csak a mi akaratunk, egészségtudatos életvezetésünk kell. Hajrá Rákosmente!
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