A Kunhegyesi Városi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal lapja
XXXI. évfolyam 2. szám

Tájékoztatom Önöket, hogy Kunhegyesen jelenleg 1 fő korona vírussal fertőzött
személy van. Teszt eredményre vár 1 fő.
Kórházban van 1 fő. Amint látható a
járvány csökkenő tendenciát mutat, de nem
bízhatjuk el magunkat! Továbbra is a
járványügyi szabályok betartására biztatok
mindenkit! Megkezdődött a városban a
lakosok oltása a körzeti orvosok közreműködésével.
A járdaépítést a tavasz beálltával megkezdjük, melyhez 17 millió forintot
pályázat útján nyertünk és ehhez 3 millió
forintot kellett önerőből hozzátenni. A
járdaépítés pályázatánál ﬁgyelembe vettük
a lakosság véleményét, kérését. Van olyan
járdaszakasz, amelyet meg kellett szakítani, mert a közbeeső részek a Magyar
Közút tulajdonában vannak és csak önkormányzati tulajdonnal lehetett pályázni.
Ebből a pályázatból 1151 folyóméter járdát
építü nk, amiv el már átlép jük az
összességében (önerő +pályázat) felújított
9000 folyómétert.

Ingyenes
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A feladatra három cég pályázott. A
legjobb ajánlatot az Alföldi Munkaerő
Szolgáltató Kft. adta.
A fejlesztés keretében az alábbi járdaszakaszok kerülnek felújításra:
- Ady Endre utca (244 hrsz) 2 – 16
számok között
- Bródi Sándor utca (1519 hrsz) 2 – 6
számok között
- Kossuth Lajos utca (617 hrsz) 16 – 20
számok között
- Kossuth Lajos utca (617 hrsz) 45 – 47
számok között
- Nagy Sándor utca (774 hrsz) 16
számtól Pénzeskert utcáig
- Malom utca (1579 hrsz) 1/A szám
előtt
- Széchenyi utca (2888 hrsz) 12 – 20
számok között
- Kolbászszék utca (1703 hrsz) 7 – 11
számok között
- Mikes Kelemen utca (1866 hrsz) 12 –
22 számok között
Minden lakótársamnak
kívánok jó egészséget és
v í rus m e nt e s s z é p t é l i
napokat!
Kunhegyes,
2021. február 9.
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