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Rákosmentét építjük!

Hatvani Zoltán

az Ön képviselő-jelöltje

Riz Levente 

az Ön polgármester-jelöltje

Rákoskerten, az új Vida-dombi játszótéren



Tisztelt Rákosmentiek!

Egy települést csak szívből jövő elkötelezettséggel lehet si-
keresen vezetni. Polgármesterként ez a hitvallásom. Szeretem 
Rákosmentét, ez a város az otthonom, szeretem a munkámat, az 
itt élő embereket. 

Sokaktól hallom és örömmel tölt el: kerületünk többet fejlődött 
az elmúlt négy év alatt, mint a korábbi évtizedekben. 
Ez közös sikerünk. Az országot sújtó gazdasági válság idején
Rákosmente a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő kerü-

lete lett. 
Célunk tiszta és egyértelmű. Modern kertvárost építünk, 
amely az itt élők legfőbb igényeit egyesíti magában: a vidéki élet 

szépségét, nyugalmát és a városi élet előnyeit. 

Szeretjük a zöldet, a jó levegőt, az emberléptékű közösséget, 
amely köré fejlett infrastruktúrát, jó közlekedést, korszerű in-

tézményeket törekszünk kiépíteni.

Az egyik legsikeresebben pályázó önkormányzat vagyunk Magyarországon. A budapesti kerületek 
között mi nyertük el a legtöbb hazai és uniós pályázati támogatást, közel 4 milliárd forintot. 

Évtizedek óta megkövült állapotokat változtatunk meg. Új városközpontot építünk Rákos-
keresztúron, kerékpárutat és sétányt a Rákos-patak partján. Nemcsak legnagyobb főútjaink 

újultak meg, az elmúlt években a XVII. kerület minden részébe eljutottak az útépítők. A 
ciklus végéig 250 utcát hozunk rendbe, azon dolgozunk, hogy mielőbb eltűnjenek a földutak 
Rákosmentéről. 
Javult a közlekedés: ma sokkal több busz jár a kerületben, minden városrészünkből egy 
buszjeggyel, átszállás nélkül lehet eljutni a metróhoz. Mindegyik vasúti megállónk mellé P+R 

parkolókat építettünk.
Közös sikerünk, hogy gyermekeinknek három új óvodát, két új bölcsődét, 20 játszóteret és 8 

új sportpályát adhattunk át. Szívünkön viseltük a környezetvédelmet, Budapesten egyedülálló 
módon több mint hatezer fát ültettünk el, évente 80 ezer lombzsákot osztunk ki ingyenesen. 
Bevezettük az ingyenes zöld- és veszélyeshulladék-begyűjtést, a városrészi ingyenes konténer-
akciókat. Új virágszigeteket ültettünk, több mint száz pihenőpadot helyeztünk ki kerületszerte.
Sokat áldoztunk a közbiztonságra, az állam helyett is: plusz rendőrjárőröket fi zetünk, autókat, 
eszközöket vettünk a helyi kapitányságnak, létrehoztuk a kerületi Közterület-felügyeletet és a 

Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot. 

Köszönettel tartozom Önnek és a kerület minden polgárának az elmúlt négy év közös 
erőfeszítéseiért és sikereiért. Hálás vagyok, hogy részese lehetek ennek a nagyszerű közösség-
nek, amely kitüntetett bizalmával. Számomra Rákosmente az első, szeretnék érte tovább dol-
gozni, minden lakójáért, párthovatartozás nélkül. Építsük tovább együtt Rákosmentén a modern 
kertvárost, változtassuk meg együtt Budapestet is.  Ehhez kérem az Ön támogatását.

  Tisztelettel és barátsággal

 Riz Levenete
 polgármester

riz.levente@rakosmente.hu                                               www.rizlevente.hu



Tisztelt Rákoskerti Polgárok!
Az október 3-ra kitűzött önkormányzati választáson a
FIDESZ és a Kereszténydemokrata Néppárt részéről

Hatvani Zoltán
Rákoskert 9. számú  
választókerületének
önkormányzati képviselőjelöltje

Jelöltünk faipari technikus, jelenleg is az 1993-ban alapított cégénél dolgozik. Leg-
büszkébb családjára, és három gyermekére. Az elmúlt 4 évben megmutatta, hogy lehet 
eredményeket elérni a pénzügyi nehézségek ellenére is Rákoskerten. A Rákoskerti Polgári 
Kör és a helyi társadalom segítségével bizonyította, hogy lehet másképp, az országos poli-
tikát félretéve, a körzet érdekében politizálni. Rákoskerten minden utcában történtek pozitív 
változások az elmúlt 4 évben. 

 
Jelöltünk képviselői tevékenysége idején gazdára találtak a rákoskerti kiteresedések, 
ahol virágszigetek, virágpiramisok kaptak helyet. A vasútállomás mellett P+R parkoló épült, 
míg a fi atalok kulturált időtöltését elősegítendő megújult a Vida-dombi játszótér, ahol új 
streetball és kötélpálya épült. 2006 óta a körzet több utcája kapott új szilárd aszfaltburko-
latot vagy bitumenpermetes javítást. Büszke Rákoskert kulturális életére, hiszen 2008-ban 
rendezték meg először a „Kert nevű” települések találkozóját. Segítségével Rákoskert méltó 
helyet biztosított Budapest első, közterületen elhelyezett Wass Albert szobrának.
 

Tisztelt Rákoskerti Polgárok!
Az Önök önkormányzati képviselőjének azt az embert ajánljuk megtisztelő bizalmukba,

- aki jól ismeri Rákoskertet, hiszen Önök között él,
- aki mindig következetesen, makacsul kitart a kitűzött célok eléréséig,
- aki addigi képviselői teljesítménye, kitartása, tapasztalata és tisztessége révén méltó a 
bizalomra.

Ön a napokban kézhez kapja a választási értesítőt. Kérjük, hogy ajánlószelvényével, sza-
vazatával támogassa jelöltünket! Az elkövetkező napokban igyekszünk minél több családot 
személyesen felkeresni. 

 
mobil: 06/30/9440203

www.hatvanizoltan.hu   hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu



FIDESZ.HU

Tisztelt Választópolgár!
Kérjük, ajánlószelvényein töltse ki a személyes adatairól szóló 
részt, és írja alá a szelvényt.
A „jelölt neve” és az „ajánló szervezet” részt az alábbi 
módon töltse ki:

1. Főpolgármester-jelölt: Tarlós István 
 Ajánló szervezet: Fidesz-KDNP

2. Polgármester-jelölt: Riz Levente 
 Ajánló szervezet: Fidesz-KDNP

3. Önkormányzati képviselőjelölt: Hatvani Zoltán
 Ajánló szervezet: Fidesz-KDNP

Kérjük, hogy a kitöltött ajánlószelvényt jutassa el címünk-
re, vagy telefonáljon, és felkeressük otthonában.

Irodánk: 1171 Budapest-Rákoscsaba, Péceli út 106.
Nyitva: Hétfő-péntek 10-19 óra között, 
 szombaton 9-12 óra között
Telefon: (06-1)-259-1314, 06-20-242-9382
E-mail: rakosmente@fi desz.hu
Honlap: www.rakosmente.fi desz.hu

Köszönjük!


