HUNYADIVÁROSI
HÍRLEVÉL
V. évfolyam 2. szám

2003. október 15.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata létrehozta a Hunyadivárosi
részönkormányzatot, melynek tagjai: Bábiczki Béla, Berei József, Bodor
Mátyás, Csákváry János, Garamvölgyi Tibor, Havas Péter, Hegedüs
Sándor, Kis Sándor, Kontra László, Kovács Ferenc, Kovács János,
Ladányi Jánosné, Leviczky Cirill, Lóczi László, Dr. Márton Zoltán,
Novák Ferenc, Nyakó László, Pongrácz Tibor, Popovics József, Pászti
András, Sánta Tamás, Tüske János, Végh Ferencné. Gratulálunk
megválasztásukhoz, és jó munkát kívánunk! Kérjük, keressék ket
javaslataikkal, ötleteikkel!
A részönkormányzat els ülését 2003. október 07-én tartotta, ahol elfogadta
m ködésének rendjét.
Foglalkozott a Hunyadiváros közbiztonságának helyzetével. Meghívott
vendég dr. Gaál Edit százados volt. Megbeszélés folyt a városrész
közbiztonságáról és közlekedési gondjairól. Végh Ferencné a Hunyadivárosi
Polgár r csoport vezet je beszélt a helyi polgár rség m ködésér l. A
részönkormányzat kéri a városi kapitányt, hogy dolgozza ki annak
lehet ségét, hogy legyen körzeti megbízott a városrészben.
Kiemelt téma volt a közlekedési helyzet a Ceglédi úton és a Mátyás
király körút végén. König István a város beruházási osztályának
csoportvezet je beszámolt róla, hogy az utolsó városi közgy lésen
(2003.10.01-én) határozat született arról, hogy rövid és hosszú távú terv
készüljön e területre, illetve a 2004-es városi költségvetésbe is bekerül a
megoldási javaslat. Pászti András tájékoztatta a jelenlév ket, hogy a Mátyás
király körút szélesítése már javulást fog eredményezni. (Ez is több tárgyalás
eredménye a DÉMÁSZ RT.-vel.) Mindenki fontosnak tartotta, hogy a
gyalogosok biztonságosan tudjanak átkelni a Ceglédi úton.

A részönkormányzat felkéri az összes kecskeméti országgy lési
képvisel t, hogy tegyenek meg mindent az Észak-keleti elkerül út
megépítéséért.
Pászti András beszámolt a földutak javításáról (Görbe u., Zászló u.,
Garázsok el tti terület), valamint a padok felújításról a Collner-közön
és a Tinódi utcában. A Zászló utcában kandeláberek kerültek
kihelyezésre, javult a közvilágítás. A Liszt Ferenc utcai
energiatakarékos pályázatokat Kecskemét Város Közgy lése
támogatta. Ezzel két lakótömbnek is lehet sége lesz a felújításra.
Augusztus végén közmunkások takarítottak a városrészben.
Az elmúlt id szakban a Palota utca kinyitásán és a kispiac körül
kialakult helyzeten dolgozik.
Gratulált Lóczi Lászlónak a Mátyás Király Általános Iskola
igazgatójának a kinevezéséhez.
Leviczky Cirill beszámolt a Csilléri telepen megkezdett rehabilitációs
munkákról, a Béke fasor faleváltásának helyzetér l és a felmerült
problémákról, a Hunyadi és Gáspár iskolák sportpályáinak
felújításáról.
A beszámolókat a részönkormányzat elfogadta.
Tervezünk a közeljöv ben egy lakossági tájékoztatót a rendezési
tervvel kapcsolatban.

Figyelem!!!

A városrész lomtalanítási akciója 2003. 10. 18-án (szombaton) lesz
a Hunyadivárosban. Konténer rendelhet az alábbi telefonon:
501-927
A polgár rség továbbra is szívesen várja a csatalakozni kívánó helyi
önkénteseket, akik tenni szeretnének környezetünk biztonságáért.
Tel.: 06 30 269 2006 .
Kecskemét, 2003. október 12.
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