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Az elmúlt két hónap történéseib l:
Hunyadivárosi részönkormányzati értekezlet 2006. június 8-án.

1. Célként határozta meg a részönkormányzat a hunyadivárosi harang fejlesztését. Jó lenne, ha napi
rendszerességgel bizonyos id közönként a harangot megszólaltathatnánk. Ennek a lehet ségeit vizsgálta a
részönkormányzat. Megállapítottuk, hogy nagyobb anyagi forrásokra lenne még szükség. Majd elnapoltuk a
döntést.
2. A Hunyadivárosi Napok szervezésére és a m ködtetésre 3 cégt l kért a részönkormányzat ajánlatot. Az
ajánlatokat külön meghallgattuk, majd a szavazásnál a legtöbb szavazatot a tavalyi els ilyen
rendezvényünket is koordináló vállalkozás kapta, így idén is k szervezhetik a Hunyadivárosi Napokat. A
részönkormányzat választott egy 4 f s bizottságot, akik döntenek a Hunyadivárosi Napok ügyeiben
felmerül kisebb feladatokról a következ értekezletig.
3. A részönkormányzat helytörténeti vetélked t hirdet a 7. 8. 9. osztályos hunyadivárosi tanulók részére.
Felkéri a helyi iskolákat a szervezésre és lebonyolításra. Az iskolákban lehet a tanulóknak jelentkezni.
4. A lakótelepeken m köd részönkormányzatok pályázatán a Kecskeméti Polgár rséggel közösen nyertünk
támogatást a közbiztonság fejlesztésére. Ebb l a két gyalogos aluljárót kamerákkal szereljük fel. Kérjük,
hogy a szerz dés kerüljön aláírásra a HESSE céggel. Felkérjük a polgármestert és a Beruházási Osztályt,
hogy segítse ennek a feladatnak a minél jobb megoldását. (Azóta aláírásra került mindkét gyalogos aluljáró
térfigyel rendszerének kialakítása a polgár rség és a kivitelez között.)
5. A részönkormányzati képvisel k tették meg javaslataikat, kéréseiket fanyesés, közlekedés témakörökben.

Hunyadivárosi részönkormányzati értekezlet 2006. július 11-én.
1. Az ISPA csatornázási program jelenlegi helyzetér l tárgyalt a részönkormányzat. A program keretében a
Hunyadivárosban is kezd dik a csatornázás. Pászti András és Leviczky Cirill képvisel k indítványát
elfogadta a közgy lés, miszerint a már meglév es csatornásokat a város méltányosságban részesítse,
adjon kedvezményt a szennyvízcsatorna kialakítása során. A februári indítvány kivizsgálása után a
júniusi közgy lés 50 %-os kedvezményt fogadott el. Így a 45.000 Ft helyett 22.500- Ft-ot kell fizetni
azoknak, akiknek jelenleg es csatornájuk van.
A napirendhez meghívtuk Benkó István tervez t, Farkasné Szigeti Valériát a szennyvíz csatornázási projekt
ügyfélszolgálati iroda munkatársát, Süt Vilmost a Bácsvíz Rt szennyvízcsatorna telep vezet jét, Fekete
Lászlót a Víziközm Társaság vezet jét, valamint dr. Márton Zoltán alpolgármestert.
Farkasné Szigeti Valéria: A csatornázás munkálatairól folyamatos tájékoztatásra van szükség a lakosság
részére. Mi ezt vállaltuk. Kecskeméten a Pet fi Népe lapkiadónál m ködik az ügyfélszolgálatunk, ahol a
lakosok felvilágosítást kaphatnak, vagy kérdéseiket továbbítják megfelel személyhez. Hétköznap az
ügyfélszolgálati iroda Szabadság tér 6. szám alatt 8-16 óráig, pénteken 8-15 óráig tart nyitva.
Elérhet ségünk: 76/504-485. Információk az internetr l is megtudhatók a www.kecskemetcsatorna.hu
honlapon, ahol megjelenik a csatornázás ütemterve, amelyb l megtudható, hogy melyik utcában mikor kerül
sor a csatornázásra. Péntekenként a Gong rádióban, szombatonként a Pet fi Népe újságban rendszeresen
tájékoztatjuk az érdekl d ket.
Süt Vilmos: A városban már elkezd dött a csatornázás, a munkálatokat folyamatosan ellen rizzük.
A Hunyadivárosban jelenleg állapotfelmérést végeznek az utcákban, lakásoknál. Mindenki megfelel
megbízólevéllel dolgozik.
Fekete László kérte a részönkormányzat és a lakók segítségét. Vázolta az el ttünk álló szervezési
feladatokat, valamint arra kérte a lakosságot, hogy az érintett utcákból szervez k jelentkezzenek. Javasolta,
hogy egy-egy szervez höz 30-40 lakás tartozzon.
A Víziközm Társaság címe: Kecskemét Segesvári utca 20. Telefonszám: 06 76 482 534
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Megegyezés született arról, hogy a szervez knek és érdekl d knek lakossági fórumot fogunk tartani a
Mátyás Király Általános Iskolában 2006. augusztus 7-én, hétf n 18 órakor, amire minden érdekl d t
szeretettel várunk. A 11. választókerületben a következ utcákat érinti az ISPA program: Kandó Kálmán
utca, Újvilág utca, Nagyenyed utca, Baross utca, Eszperantó utca, Márkus Géza utca, Nádor utca,
Vadász utca, Czollner köz, Daróczi-köz bizonyos részei, Kacsa köz, Liba köz, Kakas köz, Gyöngyös
köz, Buzogány utca vége, Liszt Ferenc utca vége, Káposztás köz, Kecske köz, Görbe utca, Vértes utca,
Palota utca vége és a Ceglédi út, valamint minden olyan belterületi ingatlant érinthet, ahol nincs
jelenleg szennyvízcsatorna.
2. M kertvárosi telephellyel 2006. július 1-én megalakult egy rend r rs, amely a M kertvárosban, a
Hunyadivárosban és Katonatelepen fog szolgálatot ellátni. Bemutatkozott Dezs fi András a rend r rs
parancsnoka, és helyettese, s beszámolt a rend r rs létszámáról és munkájáról. Hivatalos elérhet ségük:
06-20/340-92-84. Ez a telefonszám a szolgálatot teljesít gépkocsiban fog megszólalni, így rövid id n
belül meg tudnak jelenni a helyszínen, ígérte a parancsnok. A részönkormányzati tagok a helyi gondokat
jelezték a parancsnoknak. A helyi polgár rséggel közösen elkezd dtek a közös jár rözések.
3. A Hunyadivárosi Napok id pontja 2006 szeptember 22-23-24. (péntek, szombat, vasárnap) A
tervekr l beszámolt Simon István. A tavalyihoz hasonló programot szeretnének. Lesznek kiállítások,
koncertek, bográcsf z verseny is. A részönkormányzat kéri azok jelentkezését (lehet leg még július
hónapban), akiknek ötleteik vannak, esetleg fellépnének, vagy árusítani szeretnének.
Telefonszám: 06 20 3469513.
4. Pászti András képvisel i beszámolója:
A részönkormányzati tagokkal közösen jártunk a repül napon, ahol láttuk, hogy milyenek az új Gripenek.
Minden ballagó 8. osztályos diák megkapta részönkormányzat ajándékaként a Hunyadiváros cím
könyvet június 16-án és 17-én. A virágos Hunyadiváros program sikeresen elkezd dött. Gyenes Géza és
Gyenes István vállalták, hogy 300 t muskátlit ajánlanak fel az itt lakóknak beültetéssel együtt. A
Hunyadivárosi Részönkormányzat kifizeti a 100 db cserepet. A fémtartószerkezetet elkészítették a Gáspár
András Szakközépiskola diákjai. Kis Sándor részönkormányzati tag vállalta a tartószerkezetek rögzítését. Az
elmúlt hetekben a virágok kitelepítése társadalmi munkában megtörtént. Több mint 30 hunyadivárosi lakó
pedig vállalta a virágok locsolását és gondozását önkéntes jelentkezés alapján. Megint sikerült összefogni a
hunyadivárosiaknak. Szép lett a Szivárvány utca, a Mátyás Király körút vége, a Zászló utca, a Hunyadi
tér, a Mécses és a Tinódi utca vége. Köszönöm mindenkinek, akik segítettek, s remélem, tovább tudjuk
folytatni a programot.
A fogadóórákon elhangzott problémákra kerestünk megoldásokat, illetve az ügyeket továbbítottam a
megoldás érdekében. A Vértes utcai lakók közvilágítási és csatornázási igénye így már a beruházási
osztályra és a Víziközm Társasághoz került. Az elmúlt hónapokban a Nyomási földutat is kijavították. A
Liszt Ferenc utca, Vitéz János utca és a Kandó Kálmán utca elejét felújítják. A Liszt Ferenc 27.
lakóinak kérése az aljegyz asszonynál és a megfelel szerveknél van. A Mátyás király körút 79. sz. és
76. sz. lakóinak kérése is jó úton halad. Az Újvilág utcaiak gondjai közül a zajos kompresszorház javítása
megoldódott, a többi kérésüket is továbbítottam az illetékesekhez. Kecskemét város közgy lése 2006.06.28án a képvisel i indítványomra a garázsok el tti földúttal kapcsolatban, a Serleg utcai földút, a Népfront
Szövetkezet használatában lév garázsokhoz tartozó út rendezése ügyében az alábbi határozatot hozta:
felkéri a 6270/1 hrsz-ú ingatlan kezel jét, hogy kezdeményezze a Kincstári Vagyonigazgatóságnál az
ingatlan térítésmentes átadását az Önkormányzatnak. A Közgy lés úgy dönt, hogy a 6270/1 hrsz-ú ingatlan
tulajdonba vételét követ en a szilárd burkolatú út építéséhez szükséges tervezési és kivitelezési költség,
bruttó 10 millió forint a 2007. évi költségvetésbe kerüljön beépítésre.
Sajnos a bölcs de beázása, a buszvárók javítása és néhol a földút gléderezése még nem oldódott meg.
A részönkormányzati képvisel k elfogadták a beszámolót, megtették javaslataikat, kéréseiket.
Képvisel i fogadóóra minden hónapban az els csütörtökön 18 órától a Mátyás Király Általános
Iskolában. Telefonszám: 06 20 945 7028
Tisztelettel:

Pászti András
képvisel
2. oldal

