Választási programom,
ami szól a Rákoskerten és Szárazhegyen megvalósítani kívánt
fejlesztésekről és a körzetben élők által jelzett problémák felszámolásáról
(vázlatszerű leirat)

2019.08.26. és 2019.09.10. között minden helyi családot felkerestem és észrevételeket,
javaslatokat gyűjtöttem. Kíváncsi voltam, hogy a 3. önkormányzati ciklusom végére miket
sérelmeznek és milyen fejlesztéseket szeretnének a körzetemben élők. 401 családdal sikerült
személyesen beszélni. Sokan nem voltak otthon, tőlük kb. 170 db e-mailt, 70 db messenger
üzenetet és 13 db kézzel írt levelet kaptam. A beérkező javaslatokból állítottam össze a
körzetem Probléma térképét, amit Horváth Tamás alpolgármesterrel, polgármesterjelölt úrral
egyeztettem. Végül elkészítettem a 9. számú egyéni választókerület VÁLASZTÁSI
PROGRAMJÁT.

Fontos, hogy programom minden pontjának megvalósításához szükség van a polgármester és
a rákoskerti képviselők összefogására. Az elmúlt 13 évben szerencsés voltam, hiszen Riz
Levente, Fohsz Tivadar és köztem ez az együttműködés zökkenőmentes volt. Levente helyett
Horváth Tamás, míg Tivadar helyett idén Timmel Ede indul a választáson. Tamást és Edét
ismerem, elképzeléseiket a városrészünkkel kapcsolatosan támogatom, így biztos vagyok
abban, hogy amennyiben ők is bizalmat kapnak a helyiektől, úgy közösen fogjuk tudni a
lakóhelyünket tovább építeni, fejleszteni.

Legelső fejlesztés a körzetben egy kerekesszékes gyermek mindannapi
közlekedését segítő beruházás, amit a főváros helyett mi fogunk
megvalósítani:
 Járdafelújítás a Sáránd utcában a Rákoskert sugárút és a Postamester utca között, így
biztosítható lesz a Rákoskert sugárúton élő gyermek biztonságos közlekedése

Családbarát lépések:
 Játszóterek (Vida-dombi) folyamatos karbantartása, fejlesztése, a kötélpálya új
szabványok szerinti felújítása
 Nagycsaládosok további támogatása a Rákoskerti művelődési házban megtartott
gyermekszínházi előadásokon
 A Rákoskerti Idősek Klubjának folyamatos támogatása

Infrastruktúra:
 Buszmegállókból hiányzó esőbeállók pótlása (Sáránd utca - Rákoskert sugárút, Pesti útBodonyi utca, Pesti út – Sáránd utca). Ha ezt a Főváros nem teszi meg, akkor helyi
megoldást kell találni
 Járdaépítés folytatása a kerületi utcákban (Pásztorfalva utca 65., Gyöngyfüzér utca 20-2224., Nyomdász u. 67., Bodonyi utca 7, stb.)
 Járdafelújítás elérése a fővárosi utakon (a Rákoskert sugárút alsó szakaszán és a Pesti út
páratlan oldalán a Postakürt utcától a városhatárig)
 Járda terveztetése az Ököl utcába a Szigetcsép utca és a városhatár között
 A Fővárosi Önkormányzat figyelmét felhívni a Rákoskert sugárút felújításának
folytatására és a Kucorgó téri közlekedési csomópont fejlesztésére
 Meg kell találni a megoldást a rákoskerti vasútállomás melletti parkoló bővítésére
 Szigetcsép utca és a Szárazhegy utat összekötő utcák további kiépítése (vízelvezetés,
aszfalt)
 A hiányzó és sérült utca névtáblák folyamatos pótlása (pl. Pesti út – Sáránd utca sarkon)
 Pihenőpad kihelyezésének megvizsgálása az Aradi vértanúk terére és a Szigetcsép utcába
(Nyomdok utcánál)
 Vizes árkok bővítése, vagy kiépítése a Szárazhegy út 45. környékén
 Meglévő betonlapos vizesárok javítása (Postamester u. - Dalnok utca sarkon és a Vidadomb előtt)

Közbiztonság:
 További forgalomlassítás lehetőségének megvizsgálása a Szigetcsép és a Nyomdász
utcákban
 Konvex közlekedési tükör elhelyezése a Rákoskert sugárút és Sáránd utca
kereszteződésében
 Új forgalomlassító küszöb kiépítésének lehetőségét megvizsgálni a Postakocsi, az
Andráshida, a Sáránd utcákban (Pásztortűz u. magasságában) és az Aknász utcában
 Az elmúlt évekhez hasonlóan közvilágítás kiépítésének kezdeményezése a Zsigmond
utcában

Utcáink, tereink tisztaságáért, zöld környezetünk védelme:
 Rákoskerti Parkőri Szolgálat támogatása
 Több zsák (12 db.) biztosítása a saroktelkekre, ha ott sok a fa a zöldfelületen
 A Pesti úti Vízmű telek mögött (Szigetcsép utca felől) a zöldfelület karbantartása,
parkosítása, új muskátli állvány telepítése és parkolás gátló kövek kihelyezése
 Utcai szemetes kihelyezése a Nyomdász utca – Pesti út sarokra
 Komposztáló ládák osztásának lehetőségét megvizsgálni
 Pesti úti mályvabokor sor pótlása a Becske utcánál
 Cseresznye-, meggy-, stb. fák pótlása az „55-ös” területen
 Tuskómarás a Borzavár u. 5. előtt és a Rákoskert sugárút 109. előtt

Kultúra:








Ascher Színház kiemelt támogatása
Köztéri szobrok, emléktáblák felállításának támogatása
Rákoskerti művészek alkotásait bemutató kiállítások támogatása
Magyar Kultúra Napjának támogatása a Rákoskerti Művelődési Házban
A Rákoskerti Művelődési Ház bővítésének megterveztetése
Rákoskerti Református templom építésének támogatása
Wass Albert és az Aradi vértanúk emléknapjának szervezésének támogatása

Egészségügy, betegség- és balesetmegelőzés:
 A Csongrád utcai gyermekorvosi és a védőnői rendelők helyett új építése a Zrínyi Miklós
Általános iskolánál.
 Rákoskerti cukorbetegek további támogatása a RÁCUK-on keresztül.

Sport és hagyományőrzés:
 Rákoskerti Lecsófőző fesztivál támogatása
 97E busz megállójának átnevezése Zrínyi utcáról Schell Gyuláné térre
 Futókör kiépítésének lehetőségét megvizsgálni a Zrínyi iskola focipályája körül, vagy a
játszótéreink egyikén (Köszörűs, Rózsaszál)
 Rákoskert Napja c. rendezvény megszervezésének támogatása a Platánfasoron

Zajvédelem:
 Lobbizás a Zsigmond utca melletti (azzal párhuzamos) zajvédőfal kiépítése érdekében az
M0 körgyűrű végleges műszaki átadásáig.

Rákoskert egy jól csengő BRAND:
 Kerti Levél kiadásának folyamatos támogatása
 Legyen Rákoskertnek is M0-ás lehajtója (a meglévő lehajtó átnevezése)
 Rákoskerti zászló értékesítésének megszervezése

Mottóm: Idén nem a saját terveim megvalósításához kérem a szavazataikat,
hanem az Önöktől kapott javaslatokból összeállított programom támogatásáért
várom voksaikat.
2019. október 2.

