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Önkormányzati hírek
Tájékoztató a képviselõtestület munkájáról

A Képviselõtestület 2014. 
megtartott nyilvános ülésein az alábbi fõbb témákat tár-

gyalta meg:

február 20-án, illetve március 5- szaki ellenõri feladatok ellátására” tárgyú beszerzés ajánlati fel-
én hívását.

6 döntött a 2014. évi közmûvelõdési érdekeltségnövelõ pályá-
A Képviselõtestület zat benyújtásáról. Nyertes pályázat esetén a kunhegyesi mûve-

6 döntött a helyi választási bizottság tagjairól. lõdési központ mûködését szolgáló technikai eszközök és be-
6 elfogadta a 2014. április 6-án tartandó országgyûlési képvi- rendezések beszerzése valósulhat meg.

selõk választásához kapcsolódó szavazatszámláló bizottságok- 6 döntött a Polgármesteri Hivatal mûködéséhez szükséges 
ba új tagok, póttagok megválasztására vonatkozó indítványt. papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek beszerzéséhez szállító 
6 elfogadta a Kunhegyes Város Önkormányzata Közbeszer- kiválasztásáról.

zési szabályzatát. 6 módosította Kunhegyes Város Önkormányzat 2014. évi köz-
6 elbírálta a „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen ÁROP beszerzési tervét.

pályázat” „Nyilvánosság biztosítása” feladatok ellátására beér- 6 kiválasztotta a kivitelezõt az Ilosvai Varga István Városi Mû-
kezett árajánlatokat. velõdési Központ épülete további tetõjavítási munkálataihoz.
6 döntött a 2014. évi könyvtári érdekeltségnövelõ támogatás 6 döntött a kistérségi Startmunka mintaprogram támogatásá-

elnyerésére irányuló pályázat benyújtásáról. ról szóló Hatósági szerzõdés aláírásáról, mely szerint 175 fõ köz-
6 döntött a „Kunhegyesi Központi Orvosi rendelõ felújítása” foglalkoztatására van lehetõség. 

címû pályázat megvalósításához szükséges kiviteli tervek 6 döntött a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezõgazda-
készítésérõl, valamint a nyilvánossági feladatok biztosítására, a sági programelem” megvalósulásához szükséges beszerzések 
könyvvizsgálói feladatok ellátására ajánlattevõk meghívásáról. megvalósítására a közbeszerzési nyílt eljárás lefolytatásához 
6 döntött a Kunhegyes várossá avatásának 25. évfordulója al- szükséges közbeszerzési szakértõ kiválasztásáról, ajánlattevõk 

kalmából megrendezésre kerülõ városi ünnepség megtartásáról, meghívásáról, az ajánlattételi felhívás elfogadásáról.
melyre 2014. március 21-én kerül sor az Ilosvai Varga István 6 kinyilvánította azon csatlakozási szándékát, hogy Kunhe-
Mûvelõdési Központban 17.00 órai kezdettel. gyes Város Önkormányzata a 2014-2020-as programozási idõ-
6 döntött a „Kunhegyesi XX. század áldozatainak emlékmûve szakban a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesülethez csat-

és I. világháborús hõsi emlékmû restaurálása” címmel pályázat lakozzon.
benyújtásáról. 6 elbírálta a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelõ felújí-
6 véleményezte a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Mû- tása” címû pályázat „Nyilvánosság biztosítása” feladatok ellá-

vészeti Iskola és Szakiskola felvételi körzetét. tására beérkezett árajánlatokat.
6 döntött a Magyar Labdarúgó Szövetség Pályaépítési Prog- 6 döntött a 2014. évi Parlagfû-mentesítési Alaphoz pályázat 

ramja keretében meghirdetett mûfüves futballpálya építését cél- benyújtásáról.
zó pályázat benyújtásáról. 6 döntött a „Kunhegyes vízminõség-javítás és vízbázis fej-
6 döntött a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi fel- lesztés” címû pályázat megvalósításához szükséges projektme-

adatok ellátására vonatkozó szerzõdések felülvizsgálatáról. nedzsmenti feladatok ellátásához ajánlattevõk meghívásáról és 
6 döntött a Kunhegyes Város Önkormányzatának víziközmû az Ajánlattételi felhívás elfogadásáról.

vagyonának értékelésére a Tiszamenti Regionális Vízmûvek 6 döntött arról, hogy szerzõdést köt a EDDA Mûvek fellépésé-
Zrt-vel kötött megbízási szerzõdés módosításáról. re. Az élõ nagykoncert 2014. évi Mihály Napi Sokadalomban 
6 elbírálta a „Kunhegyes vízminõség-javítás és vízbázis 19.00 órakor kezdõdik. 

fejlesztés” címû pályázat tájékoztatás és nyilvánosság feladatai- Rendelet:
nak ellátásához beérkezett ajánlatokat. Ø 2/2014. (III.6.) a 2014. évi költségvetésrõl szóló 1/2014. 
6 módosította a 2013. évi költségvetésrõl szóló rendeletet. (II.5.) rendelet módosításáról
6 elfogadta a „Kunhegyes vízminõség-javítás és vízbázis Dr. Pénzes Tímea

fejlesztés” címû projekthez kapcsolódó FIDIC Mérnöki és mû- jegyzõ

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

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


