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Önkormányzati hírek
Tájékoztató a képviselõtestület munkájáról

A Képviselõtestület 2013. 
megtartott nyilvános ülésein az 

alábbi fõbb témákat tárgyalta meg:

november 14-én, november 26- 6 döntött arról, hogy karácsonyt megelõzõen tûzifa kerül szét-
án, illetve december 5-én osztásra a rászorulók között.

6 támogatja a hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás és a 
A Képviselõtestület 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás keretében hosszabb idõ-

6 döntött a „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen” elnevezésû tartamú közfoglalkoztatás megvalósítását segítõ Hatósági szer-
ÁROP pályázat megvalósításához közbeszerzési szakértõ kivá- zõdés aláírását.
lasztásáról. 6 döntött a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó közvetlen költ-
6 döntött a Kunhegyes Szabadság téren 2013. december 10. és ség felhasználásáról, eszközök beszerzésérõl.

január 10. között felállítandó korcsolyapálya bérbevételérõl, a 6 döntött a J-N-Sz Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járá-
felállítás költségeirõl. si Hivatal Járási Munkaügyi Központ Kirendeltségéhez 
6 elbírálta a 2013. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek „Egyedi elbírálású projekt - Kunhegyes” pályázat benyújtásá-

fel és leszerelésére benyújtott árajánlatokat. ról.
6 döntött a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közmûvelõdési In- 6 döntött az önkormányzat fenntartásában mûködõ kettõ fõzõ-

tézmény Ilosvai Varga István Városi Mûvelõdési Központ konyha folyamatos mûködésének biztosításához szükséges élel-
(Szabadság tér 7.) aulájában található büfé üzlethelyiség bérbe- miszerek és fõzési alapanyagok beszerzésére irányuló pályázat 
adásáról. kiírásáról.
6 döntött a város 65 év feletti lakosainak, valamint a tartósan 6 döntött a „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen” címû ÁROP 

beteg gyermekek karácsonyi megajándékozásáról. pályázat megvalósításához kapcsolódó elektronikus dokumen-
6 döntött a Kunhegyesi Általános Iskola Dózsa György Úti tumkezelõ beszerzéséhez ajánlattevõk meghívásáról.

Tagintézménye épületébe gázkazán beszerzésérõl. 6 döntött az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai In-
6 módosította az egészségügyi alapellátások körzeteinek meg- tézményeiben - Hajnal Úti Óvoda eszközbeszerzése” tárgyban 

állapításáról szóló rendeletet az utcanevek megváltozása miatt. közbeszerzési eljárás kiírásáról.
6 módosította a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6 döntött a „Startmunka Mintaprogram 2013 - Átcsoportosí-

rendeletet törvényi változás miatt. tott projektrész” tárgyban közbeszerzési eljárás eredményérõl.
6 módosította az idegenforgalmi adóról szóló rendeletet tör- 6 döntött a „Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüredi 

vényi változás miatt. kistérség településein” címû pályázathoz kapcsolódó Kunhe-
6 módosította a helyi iparûzési adóról szóló rendeletet törvé- gyes Széchenyi u. 46. sz. buszöbölben elektromos tartószerke-

nyi változás miatt. zet áthelyezésének költségeirõl.
6 módosította az építményadóról szóló rendeletet törvényi vál- 6 döntött a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához to-

tozás miatt. vábbi fényfüzérek megvásárlásáról.
6 módosította a talajterhelési díjról szóló rendeletet törvényi 6 döntött a Kunhegyesi Állatvédõ Egyesülettel történõ szer-

változás miatt. zõdés megkötésérõl a kóbor állatok befogadása, illetve állat-
6 döntött a Kunhegyes Város Önkormányzata és az EH-SZER menhely mûködtetése tárgyban. 

Kft. között létrejött, a közvilágítás aktív berendezések használa-
tára vonatkozó szerzõdés meghosszabbításáról. Rendeletek:
6 felhatalmazást adott a teljes munkaidõs segédmunkás és 

szakmunkás foglalkoztatását segítõ pályázathoz szükséges Ø 18/2013. (XI.27.) az egészségügyi alapellátások körzetei-
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi nek megállapításáról szóló 16/2002. (VII.24.) önkormányzati 
Központja javára szóló azonnali beszedési megbízás benyújtá- rendelet módosításáról
sának lehetõségére. Ø 19/2013. (XI.27.) a magánszemélyek kommunális adójáról 
6 döntött a Kunhegyesi Nagy László Szakképzõ Iskola, Gim- szóló 30/2004. (VII.16.) rendelet módosításáról

názium és Kollégium tanulóinak étkeztetésére vonatkozó vál- Ø 20/2013. (XI.27.) az idegenforgalmi adóról szóló 29/2004. 
lalkozási szerzõdés meghosszabbításáról. (VII.16.) rendelet módosításáról
6 módosította a Jászkun kapitányok nyomában - tematikus tú- Ø 21/2013. (XI.27.) a helyi iparûzési adóról szóló 23/2009. 

raútvonal kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében címû (XII.23.) rendelet módosításáról
projekt fenntartási idõszakára vonatkozó konzorciumi együtt- Ø 22/2013. (XI.27.) az építményadóról szóló 19/2011. 
mûködési megállapodást. (IX.14.) rendelet módosításáról
6 felülvizsgálta Kunhegyes Város Óvodai Intézménye felvé- Ø 23/2013. (XI.27.) a talajterhelési díjról szóló 51/2004. 

teli körzetét az utcanevek megváltozása miatt. (XII.16.) rendelet módosításáról
6 felülvizsgálta a Kunhegyes város területén megállapított vé-

dõnõi körzeteket az utcanevek megváltozása miatt. Dr. Pénzes Tímea
6 döntött a 2014. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium meg- jegyzõ

jelentetésérõl.

Szennyvízcsatorna építéssel kapcsolatos információ
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a szennyvízberuházást végzõ cégek Információs Mérnöki Irodát nyitottak 
Kunhegyes Kossuth út 55. szám (régi lenti patika) alatt. Ügyfélfogadás hétköznapon 8-16 óráig. A 
szennyvízcsatorna építéssel kapcsolatos kérdéseikre itt kapnak választ, illetve észrevételeiket itt tehetik meg.

Kivitelezõk


