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Önkormányzati hírek
Tájékoztató a képviselõtestület munkájáról

A Képviselõtestület 2013. meg-
tartott nyilvános ülésein az alábbi fõbb témákat tárgyalta 
meg:

október 9-én, illetve 29-én 6 elfogadta a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 
2012/2013-as nevelési évrõl szóló szakmai beszámolóját.
6 elfogadta a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Mûvé-

szeti Iskola és Szakiskola 2012/2013-as tanévrõl szóló szakmai 
A Képviselõtestület beszámolóját.

6 döntött a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai 6 pályázatot írt ki a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közmûve-
Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma címzett meghívásos pályá- lõdési Intézmény igazgatói álláshelyére, mivel a jelenlegi igaz-
zati felhívására az „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” prog- gató megbízatása lejár.
ramsorozat keretében megvalósuló a 2013. évi „Mihály Napi So- 6 elfogadta a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizû Fürdõ 
kadalom és Szent Mihály napi tûzgyújtás” címmel pályázat be- 2013. évi mûködésérõl szóló tájékoztatást.
nyújtásáról. 6 elfogadta a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2013. év 
6 dönt ött a  kist érsé gi START mu nka m inta prog ram III. negyedéves tevékenységérõl szóló tájékoztatást. 

„Közúthálózat javítása” és „Illegális hulladéklerakó helyek 6 döntött a város 65 év feletti lakosainak, valamint a tartósan 
felszámolása” programelem költségvetés átcsoportosítás jóvá- beteg gyermekek karácsonyi megajándékozásáról.
hagyásáról valamint közbeszerzési eljárás kiírásáról. 6 döntött a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi 
6 döntött a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához szük- Irodájának megszûnése miatti létszámcsökkentéshez kapcsoló-

séges fényfüzérek megvásárlásáról, mivel az elmúlt években az dó támogatás lehívásához szükséges nyilatkozatról.
idõjárás hatásainak kitéve több füzér is tönkrement. 6 módosította az önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Ter-
6 100.000 forinttal támogatja a Kunhegyes Kultúrájáért Ala- vét. 

pítvány a „Kunhegyesi Önkormányzati Tûzoltó Egyesület 6  megállapította az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvo-
1885-2000-ig” történetét bemutató kiadványának megjelente- dai Intézményeiben” címû TÁMOP pályázathoz kapcsolódó, 
tését. eszközbeszerzés tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatott hir-
6 döntött a mezõõri szolgálatról szóló rendelet megalkotásá- detmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményét.

ról. 6 döntött a „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen” ÁROP nyertes 
6 megalkott a a köz terüle tnév és tel epü lés -rész név  pályázat közbeszerzési szakértõjének kiválasztásához és a köz-

megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáb- beszerzési eljáráshoz Bíráló Bizottság létrehozásáról.
lák elhelyezésének részletes szabályairól szóló rendeletet. 6 döntött a „Kunhegyes vízminõség-javítás és vízbázis 
6 módosította a közterület használat szabályozásáról szóló ren- fejlesztés” címû nyertes pályázat közbeszerzési szakértõjének 

deletet. Szerzõdés tervezetérõl.
6 módosította az önkormányzat és szervei Szervezeti és Mûkö-

dési Szabályzatát. Rendeletek:
6 módosította a 2013. évi költségvetésrõl szóló rendeletet.
6 elfogadta a Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költ- Ø 13/2013. (X.30.) mezõõri szolgálat létrehozásáról és mû-

ségvetésének III. negyedéves teljesítésérõl szóló tájékoztatást. ködtetésérõl
6 elfogadta Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. évi költ- Ø 14/2013. (X.30.) a közterületnév és település-rész név 

ségvetési koncepcióját. megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáb-
6 elfogadta a kötvényforrás menedzsment 2013.01.01- lák elhelyezésének részletes szabályairól

2013.08.31. idõszakra vonatkozó tájékoztatóját és elszámolá- Ø 15/2013. (X.30.) a közterület használat szabályozásáról szó-
sát. ló 34/2004. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
6 döntött egy gazdasági társaság munkahelyteremtõ beruhá- Ø 16/2013. (X.30.) a helyi önkormányzat és szervei Szerve-

zásához szükséges ingatlan eladásáról. zeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.13.) önkor-
6 döntött egy gazdasági társaság munkahelyteremtõ beruhá- mányzati rendelet módosítására

zás megvalósítása érdekében befektetõ megkereséséhez szük- Ø 17/2013. (X.30.) a 2013. évi költségvetésrõl szóló 2/2013. 
séges meghatalmazás megadásáról. (II.14.) rendelet módosításáról
6 elfogadta az önkormányzat által mûködtetett oktatási és a 

fenntartásában mûködõ nevelési- intézmények tanévindításáról Dr. Pénzes Tímea
szóló tájékoztatást. jegyzõ

RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS
Tisztelt Kunhegyesi Lakosok!
A közelmúltban több jelzés is érkezett a Rendõrõrsre, miszerint élnek közöttünk olyan személyek, akik a kialakított szelektív 

hulladékgyûjtõ szigetek környezetében nem a rendelkezésre álló edényekben helyezik el a hulladékot, hanem azok mellett, il-
letve az ott lerakott hulladékot szétdobálják, ezzel szennyezve a környezetet.

Ezúton hívnám fel a figyelmet, hogy mindaz, aki az edények mellé helyezi ki a hulladékot, illetve az így kihelyezett hulladék-
kal a környezetet szennyezi, a 2012. évi II. törvény 196.§ (2) bekezdésébe ütközõ Köztisztasági szabálysértést követi el.

Az érkezett bejelentésekkel kapcsolatosan a Rendõrség fokozottan ellenõrzi a szelektív hulladékgyûjtõ szigetek környezetét, 
a rend fenntartása érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedéseket.

Tokai Lajos r. fõhadnagy
Kunhegyesi Rendõrõrs Parancsnoka


