
2019. március  Újtelepi, Urbáriumi hírlevél 
 

  

Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! 
 

Az alábbiakban a településrészen várható legfontosabb történésekrıl, fejlesztésekrıl, az Önök 
életét érintı legfrissebb döntésekrıltájékoztatom Önöket.  

A Képviselı-testület elfogadta a 2019. évi költségvetést, amelynek több pontja kihatÚjtelep-
Urbárium városrész fejlıdésére is; út- és közmőhálózat rekonstrukcióra, parkolóbıvítésre, 
közlekedésbiztonsági fejlesztésekre, parkok, játszóterek megújítására is különítettünk el pénzt 
a város idei költségvetésében. 

 

 

Utak, parkok, játszóterek: 

� Megújul a Gesztenyés utca Madách és Vörösmarty utca közötti szakasza, az Egészségügyi Központ melletti 
parkolók, valamint az intézmény elıtti járda is. 

� Bıvítjük a parkolóhelyeket a Csokonai és Gesztenyés utca keresztezıdésében az üzletsorok elıtt. 
� A biztonságos gyalogosközlekedés elısegítése érdekében új zebrátalakítunk kia Csokonai utcában a Napsugár 

Óvoda elıtt és a Vörösmarty úton a volt TEHAG elıtt. 
� Fejlesztjük az Egészségügyi Központ elıtti közvilágítási 

hálózatot, amely szintén a gyalogosok érdekét szolgálja. 
� Új játszóeszközöket helyezünk ki a Gyertyán utcai 

játszótérre. 
� 2019 ıszén fák, örökzöldek és cserjék ültetésével újítjuk meg 

a város zöldfelületeit. Az Egészségügyi Központ elıtti 
közvilágításfelújítását követıen a kandeláberekre kihelyezett 
virágtartó edényekbe futómuskátlit ültetünk. 

� A közmőhálózat fejlesztése is érinti az Urbáriumi városrészt, 
kiépítjük a Szondy utca csapadékvíz elvezetését. 

� A Göncz Árpád parkban új vizes csobogótalakítunk ki.  

 

Szemétszedési akció körzetünkben 

A víz világnapja alkalmából szemét- 
szedésre invitálom Önöket! Március 22-én 
14.00 órakor mindenkit szeretettel várok a 
SZISZKI melletti játszótéren!Akinek 
lehetısége van rá, és szeretne is tenni 
környezetéért, kérem, csatlakozzon 
hozzám! Az akcióhoz szükséges zsákokról, 
eszközökrıl gondoskodom. Tegyük együtt 
szebbé Újtelepet és Urbáriumot! 



2019. március 
 

végzettséggel, klinikai és háziorvosi gyakorlattal is rendelkezik, emellett ult

Bízom benne, hogy az új doktornınek köszönhet

 

Okospadok kerülnek városszerte kihelyezésre a közterületek

Az utcai padok új nemzedékei, amelyek
igényeket a jövı elvárásaival. Szép és id
innovatív technológiának köszönhetıen 
rendelkeznek.A napenergiát hasznosító padok WIFI jelet 
továbbítanak, továbbá elektromos aljzattal lesznek ellátva, amelyek 
mobiltelefonok töltésére alkalmasak.A környék települései közül
Százhalombatta helyezi ki elıször ezeket
Városunkban összesen tíz okospadottelepítünk
SZISZKI melletti parkban, a Gyertyánfa utcai játszótéren és az 
Egészségügyi Központ elıtti Göncz Árpád parkban

 

Nemzeti Ünnep 

Szeretettel meghívom Önöket március 15
11.00 órakor kezdıdı díjátadással egybekötött ünnepi megemlékezésre a Barátság Kulturális Központba.

 

 

Kérem, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal forduljanak hozzá

 

E-mail: vezermihaly@mail.battanet.hu, tel: 23/542

 

Tisztelettel az Ön települési képvisel

 

    

 

 

Helyi védelem alá kerül a vasútállomás épülete

Az egyre inkább modernné váló városkép mellett
néhány régi építészeti alkotást, ezért döntöttünk úgy, hogy helyi védelem 
alá vesszük a vasútállomás épületét. 

 

Új házi gyermekorvosi körzet 

Új gyermekorvosi praxis kezdi meg mőködését
Ács Beáta az ötödik gyermekorvosi körzet háziorvosa lesz

végzettséggel, klinikai és háziorvosi gyakorlattal is rendelkezik, emellett ultrahangos vizsgálatokat is végez.
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meghívom Önöket március 15-én 10.00 órakor kezdıdı koszorúzásra a Pet
 díjátadással egybekötött ünnepi megemlékezésre a Barátság Kulturális Központba.

Kérem, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal forduljanak hozzám bizalommal az alábbi elérhet

el: 23/542-101; 23/542-116  

az Ön települési képviselıje:      

Vezér Mihály 

       Újtelep-Urbárium képvisel
Polgármester

Újtelepi, Urbáriumi hírlevél 
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