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Tervismertető fórum  
 

A X. utca - Ferihegyi út - VIII. utca által határolt telekre tervezett lakó- és kereskedelmi ingatlan 
több pontban módosított építési engedélyezési tervét mutatják be a tervezők és a Főépítészet 
munkatársai az érdeklődőknek február 16-án hétfőn 17 órától a Rákosmenti Polgármesteri 
Hivatal 301. számú tárgyalótermében (Pesti út 165. III. emelet).  
 

Tervezzük közösen Rákosmente és Rákosliget jövőjét! 
 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata elkészítteti a kerület 2015–2030 
közti időszakra vonatkozó fejlesztési koncepcióját és a 2015–2020 időtávra szóló integrált 
településfejlesztési stratégiáját. Ennek célja a kerület környezeti, társadalmi, gazdasági adott-
ságai alapján a település hosszú- és középtávú fejlesztési irányának meghatározása. Kérjük, 
hogy ezzel kapcsolatos írásos javaslataikat, véleményüket 2015. február 23. napjáig (hétfő) 
szíveskedjenek eljuttatni 
 

- a fejlesztesiterv@rakosmente.hu e-mail címre elektronikus levélben, 
- személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán (1173 Bp., Pesti út 165.) vagy  
- postai úton a Rákosmenti Polgármesteri Hivatal főépítészének. Észrevételeiket köszönjük!  
 

Térfigyelő kamerák bevezető útjainkon 
 

Riz Levente polgármester a január 29-i képviselő-testületi ülésen bejelentette: lezárult a közbe-
szerzési eljárás, április elejére beüzemelhetik az új kamerarendszert, amelyet a kerületi rendőr-
kapitányság munkatársai fognak kezelni. A kamerákat a bekötőutak mentén telepítik a kerület-
határokon kilépő és belépő forgalom azonosítására. Környékünkön a Cinkotai út – Vidor utca 
zónájában, valamint a Naplás út – Inda utca találkozásánál figyelik majd a járműveket. 
 

Következő képviselői fogadóórák 
 

- Február 18. (hó 3. szerdája) 17-18 óráig: Robogó Óvoda (Rákoscsaba-Újtelep, Robogó u. 3.) 
- Március 5. (csütörtök) 18-19 óráig: Csekovszky Árpád Műv. Ház (Rákosliget, Hősök tere 9.)  
    

E-mail: rozsahegyi.peter@rakosmente.hu, rakosliget@gmail.com  Telefon: 20-225-4945 
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FELHÍVÁS – Jelölés a 2015. évi „Rákosligetért” Díjra 

 

Rákosmente Önkormányzata 1999-ben Rákosliget 100. évforduló-
jára „Rákosligetért” Díj elnevezéssel elismerő címet alapított. Az 
elmúlt évek igazolták a díj rangját; a díjazottak mind a helyi közös-
ség tiszteletreméltó személyiségei. Bármely ligeti polgár tehet 
javaslatot, amelyet a Képviselő-testület döntése előtt a Rákosmenti 
Erőforrás Bizottság és a Kollégium véleményez.  
Díjátadás Rákosliget 116. születésnapján, szeptember 18-án.  
A javaslatokat március 1-ig várjuk levélben vagy személyesen a 
Polgármesteri Hivatal Oktatási és Művelődési Csoportjánál (1173 Bp., Pesti út 165.)    
Szükséges adatok: a javasolt személy neve, foglalkozása, lakcíme, telefonszáma, részletes 
indoklás: minimum 10, maximum 20 gépelt sor.  
 

● ● ● 
 

Személyi jövedelemadónk 1%-át ajánljuk föl Rákosligetért! 
 

Balkán Hangja Kulturális Egyesület (adószám: 18249475-1-42) népzene-néptánc, kultúra 
 

Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány (adószám: 18161935-1-42) 
 

Fehér Karácsony Alapítvány (adószám: 18153543-1-42) a Heltai téri Bóbita Óvodáért  
 

Gesztenyés Óvodásokat Támogató Alapítvány (adószám: 18164134-1-42) 
 

Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány (adószám: 18178436-1-42) 

 

Olajág Keresztény Művészeti Társaság (adószám: 18169184-1-42) 
 

Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány (adószám: 18239706-1-43) 
 

Rákosligeti Polgári Kör (adószám: 18048748-1-42) Liget értékeiért és a Maros Moziért 
 

Rákosmenti Gyermekcukorbetegek Közhasznú Egyesület (adószám: 18190106-1-42) 
 

Robogó Óvodáért Alapítvány (adószám: 18055562-1-42) 
 

Szuper Suli Alapítvány (adószám: 18015827-2-42) a Gregor József Általános Iskoláért 
 

Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány (adószám: 18203459-1-42)  
         daganatos és gyógyult személyek részére egészségmegőrzés, a rehabilitáció támogatása 
 

Varangy Akciócsoport Egyesület (adószám: 18081888-1-42) 
                                        állat- és a természetvédelem, kétéltűek és hüllők élőhelyének védelme 
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Borromei Szent Károly Katolikus Kör 
  

Február 15-én 16 órától Tampu Ababei József plébános 
mutatja be az elkészült közösségi házat minden érdek-
lődőnek. A Ház berendezését támogató idei KAFA 
katolikus farsangi bál beszámolója a tizenhetedik.hu-n! 
 

Ellopták a buszmegálló tetejét 
 

Sajnos nem sokáig szolgálhatta a Ferihegyi úton a 
buszváró az utasokat, szilveszter táján ellopták a 
tetejét. Csakúgy, mint 3 másiknak a kerületben. A 
hivatal feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, a 
polikarbonát táblák pótlását már készítik. Az új tető 
egyedi azonosító elemekkel lesz ellátva és meg-
erősítik a rögzítési pontokat. 
 

Fények a sportpályán 
Régóta kértük a ligetiekkel a sportpálya térvilágí-
tásának felújítását, mert ez a tervezett fitnesz-
eszközök kihelyezésnek előfeltétele is. Év elején 
szerelték föl a Rákosmente kft. szakemberei a 
14 db lámpatestet 70w-os, energiatakarékos 
nátriumizzóval, melyek sárgás meleg fénye 
kellemes hangulatot teremt. Fényérzékelőt és 
időkapcsolót is beépítettek, így a megvilágítás 
hajnali 5 órától virradatig, délután pedig sötéte-
déstől 22 óráig tart. A térvilágítás és az elektro-

mos rendszerek felújításának költsége 2.059.391 Ft volt.   ( facebook.com/rakosligetisportpalya)  
 

ELMŰ - ÉMÁSZ Társaságcsoport: 
 

„Lakossági bejelentés érkezett hozzánk, mely szerint 
Budapest XVII. kerület Régi-Akadémiatelep, Rákosliget 
és vonzáskörzetében betörők villanyóra-leolvasás 
címén próbálnak bejutni a lakásokba. Párosával járnak, és azt mondják, megbízásuk van a 
munkavégzésre - néhány esetben még hamis személyi igazolványt is használnak saját maguk 
azonosítására. 
Kérjük, hogy fokozottan figyeljenek idősebb szomszédaikra, és figyelmeztessék őket, hiszen 
elsősorban a lakosság idősebb tagjai a célpontok. 
Ha valamelyik szolgáltató nevében (áram-, gáz-, víz- stb.) személyesen keresik önöket, saját 
érdekükben kérjék el a hivatalos státuszt bizonyító igazolványt, és ne írjanak alá semmilyen 
hivatalos érvényű dokumentumot ismeretlen személy kérésére!” 
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A kommunizmus áldozatainak emléknapján február 25-én vasárnap,  

18 órától a Maros Moziban (IX. utca 2.) a Rákosligeti Polgári Kör szervezésében 
 

 
 
 

 
  
 

     Drága besúgott barátaim  Cserhalmi Sára filmje, 2012, 90p 
 

          Köszöntőt mond Riz Levente polgármester. Részletek: marosmozi.blog.hu  

 


