
2014. Február Kunhegyesi Híradó 3

Önkormányzati hírek
Tájékoztató a képviselõtestület munkájáról

A Képviselõtestület 2014. január 
megtartott nyilvános ülésein az alábbi fõbb 

témákat tárgyalta meg:

16-án, január 28-án illet- 6 döntött a „Kunhegyes vízminõség-javítás és bázis 
ve február 5-én fejlesztés” címû pályázathoz szükséges hivatalos közbeszerzési 

tanácsadói feladatok ellátásához szakértõ kiválasztásáról, vala-
A Képviselõtestület mint az „Ajánlattételi felhívás elfogadásáról.”
6 kinyilvánította, hogy az önkormányzat 2013. december 31- 6 döntött egy önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó 

én fennálló adósságállományára vonatkozó Magyar Állam által haszonbérleti szerzõdés közös megegyezéssel történõ meg-
történõ teljes átvállalását igénybe kívánja venni. szüntetésérõl.
6 döntött a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelõ felújítása” 6 döntött az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai 

címû pályázat megvalósításáról, hozzájárult a Támogatási szer- Intézményében” címû pályázat megvalósítására konzorciumi 
zõdés megkötéséhez, valamint döntött a pályázathoz kapcsoló- megállapodás megkötésérõl.
dó közbeszerzési feladatok ellátásához szakértõ kiválasztásá- 6 megállapította Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. évi 
ról. költségvetését.
6 hozzájárult a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai 6 módosította a 2013. évi közbeszerzési tervet.

Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma által támogatásban részesí- 6 javaslatot tett a Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. évi 
tett az „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” programsorozat közbeszerzési ütemtervére.
keretében megvalósult 2013. évi „Mihály Napi Sokadalom és 6 döntött a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizû Fürdõ 
Szent Mihály napi tûzgyújtás” címû pályázat Támogatási szer- üzemeltetési feladatainak az önkormányzati tulajdonú Kunhe-
zõdésének megkötéséhez és az azonnali beszedési megbízás be- gyesi Víz- és Csatornamû Kft. tevékenységi körében történõ el-
nyújtására szóló felhatalmazás aláírásához. látásáról.
6 hozzájárult a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok 4. számú üz- 6 döntött a Kunság Népe Zrt. tulajdonában lévõ ingatlan meg-

lethelyiség bérleti szerzõdésének újrakötéséhez. vásárlásáról. 
6 elfogadta egy az önkormányzat részére felajánlott Purgány 6 meghatározta a 2014/2015-ös nevelési évre az óvodai je-

u. 5. szám alatti korábbi belvízzel érintett belterületi ingatlant in- lentkezések idõpontját a következõk szerint: 2014. április 22-
gyenes tulajdonszerzés céljából. 23. (kedd-szerda).
6 elfogadta a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2013. IV. 6 elfogadta Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. év II. fél-

negyedévi tevékenységérõl szóló tájékoztatását. év i k ul tu rá li s é s s po rt  re nd ez vé ny ei ne k k öl ts ég -
6 engedélyezi a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultivá- felhasználásáról szóló beszámolót.

ló Egycélú Önkormányzati Társulás részére a 2014. évi tagi hoz- 6 döntött a „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen ÁROP 
zájárulás megfizetését. pályázat” „Nyilvánosság biztosítása” feladat ellátásáról.
6 döntött önkormányzati tulajdonú ipari terület értékesítésérõl Rendelet:

munkahelyteremtõ beruházásának megvalósítása érdekében. A Ø 1/2014. (II.5.) a 2014. évi költségvetésrõl 
tervezett beruházással ásványvíz feldolgozáshoz csarnok és 
technológia kiépítése valamint ásványvíz forgalmazása való- Dr. Pénzes Tímea
sulna meg. jegyzõ

Tisztelt Adózók! Építményadó számla 11745145-15410072-0244000
Felhívom szíves figyelmüket, hogy 2014. évben az elsõ félévi Helyi iparûzési adó számla 11745145-15410072-0354000

kommunális adó, gépjármûadó, építményadó, valamint a helyi 
iparûzési adóelõleg fizetési határideje: További információt ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri 

2014. március 17., Hivatal (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) 12. sz. iro-dájában, 
míg a második félévben esedékes adók fizetési határideje: vagy a 06-59/530-500 telefonszámon kaphatnak. 

2014. szeptember 15. Tájékoztatom Önöket, hogy az önkormányzati adóhatóság az 
A befizetésekhez szükséges készpénz-átutalási megbízások adózók adószámláinak egyenlegeirõl értesítést 2014. október 

kézbesítése jelenleg folyik, felhasználásuk során kérjük legye- 31-ig ad ki.
nek figyelemmel arra, hogy a különbözõ adófizetési kötelezett-
ségeket más-más adóbeszedési számlára kell teljesíteni. Segítõ együttmûködésüket elõre is köszönöm!

Adóbeszedési számláink: Polgármesteri Hivatal
Kommunális adó számla 11745145-15410072-0282000 Gazdasági Osztály
Gépjármûadó számla 11745145-15410072-0897000 Adócsoport

FELHÍVÁS

Kunhegyes és Térsége 
Ikergyermekeiért Alapítvány

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2013 
évben adójuk 1 %-ával támogatták az 

alapítvány tevékenységét. 
Kérjük, hogy felajánlásával 2014-ben is segítse 

az alapítvány mûködését.

Adószámunk: 18834370-1-16
Köszönettel: A kuratóriumi Tagok

A Kunhegyes Kultúrájáért
Alapítvány

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2013 
évben adójuk 1 %-ával támogatták az 

alapítvány tevékenységét. 
Kérjük, hogy felajánlásával 2014-ben is segítse 

az alapítvány mûködését.

Adószámunk: 18834545-1-16
Köszönettel: A kuratóriumi Tagok


