
HUNYADIVÁROSI HÍRLEVÉL  
VI. évfolyam 3. szám         2004. november 

A Hunyadiváros részönkormányzati ülésén 2004.10.27-én a következ� napirendek voltak:  
1. A f�építész irodából meghívott el�adó Bangó Gedeon tisztvisel� volt, aki a következ�kr�l számolt be: 
Sok észrevétel érkezett a lakosságtól a tavaszi lakossági fórumon: Pl. a temet� b�vülése, a barneváli véderd� és a belterületbe 
vonással kapcsolatba. A képvisel� testület döntött a temet� kérdésében. Nem b�vül a Ceglédi út felé. Ezenkívül a barneváli 
véderd� is megsz�nik. A belterületbe vonással kapcsolatban akcióterv fog készülni. A Reptér körüli zajgátló övezeteket rá 
kell vezetni a rendezési tervre. Err�l a városrész lakóit majd tájékoztatni kell, mert befolyásolja a lakókörnyezet min�ségét. 
Err�l ütemterv készült az elmúlt hónapban. Az Északi elkerül� terve decemberig pontosításra kerül. 
2. A Ceglédi út és Mátyás király körút problémáiról: Königh István a városfejlesztési osztály csoport vezet�je tájékoztatta 
az elkészült tervekr�l a jelenlév�ket. A részönkormányzati képvisel�k a gyalogos lámpa elkészülését hiányolták. Nem fogadták 
el Königh úr tájékoztatóját és a Polgármester úrhoz fordulnak a biztonságos gyalogos átkel� érdekében. 
3. Beszámolt Pászti András képvisel� az elmúlt félév munkájáról, eredményeir�l: 
Megköszönte a tavaszi demostrációra kijöv� emberek bátorságát és eredményesnek tartja, hogy sikerült a város lakossága és a 
döntéshozók figyelmét felkelteni az elkerül� szakasz fontosságára.  
Eredmény, hogy a város rendezési tervében a temet� nem a Ceglédi út felé halad, hogy a Palota utca kisajátításában segít a 
város, a szennyvíz építésében pedig a Bácsvíz. A Szivárvány és Újvilág utcákban az aszfaltozás megtörtént. Ebben sokat 
segítettek az ott lakók, és Gyenes Géza és Botka István szervez�k. Sikernek tartja, hogy befejez�dött a hunyadivárosi orvosi 
rendel�k felújítása. (Közel 30 millió Ft-os felújítás történt.) Kiemelte dr. Horváth Zsolt alpolgármester segítségét. A 
képvisel�i keretet a részönkormányzat javaslatai alapján használta fel: Felújításra került a posta el�tti park 340e Ft értékben. 
A Mátyás iskola két libikókát kapott 120e ft értékben. A Zászló utca két lámpával, a Szivárvány utca eggyel b�vült. Szeretné a 
kisaluljáró biztonságát növelni. Többször tárgyalt az OTP automata ügyében. Rövid id�n belül kihelyezésre kerül az 
Univerhez. (Megtörtént.) Megnyitotta októberben az id�sek hetét a hunyadivárosi id�sek klubjában. Hangsúlyozta, hogy az 
id�s emberekkel mindanyiunknak többet kell tör�dnünk! A közgy�lési munkában felszólalt az energiatakarékos pályázat 
mellett, az öntöz�víz pályázat eredménye ellen. Beszámolt a félévben kezdeményezett intézkedésekr�l. A tájékoztatót mindenki 
egyhangúlag elfogadta. 
4. Beszámolt Leviczky Cirill is a részönkormányzatnak a félévben végzett munkájáról. 
5. A részönkormányzati képvisel�k jelezték kérdéseiket, kéréseiket, problémáikat. 
 
Képvisel�i fogadóóra továbbra is havonta a Mátyás Király Általános Iskolában van minden hónapban az els� csütörtökön este 
18.00-tól 19.00-ig. Telefonszámom: 06 20 9457028. 
E-mail címem: pasztia@axelero.hu      

 Tisztelettel: Pászti András képvisel� 


