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Önkormányzati hírek
Tájékoztató a képviselõtestület munkájáról

A Képviselõtestület 2014. elfogadta a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közmûvelõ-
megtartott nyilvános ülésein az alábbi fõbb témákat dési Intézmény 2013. évi szakmai beszámolóját, és 

tárgyalta meg: megköszönte az intézmény valamennyi dolgozójának a 
közmûvelõdés a kultúra területén kifejtett tevékenységét.

arról, hogy a korábban az önkormányzat döntött a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelõ felújítása” 
tulajdonát képezõ Kunhegyes, Kálvin u. 1. szám alatti címû pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás 
kollégiumi ingatlan visszavételére az önkormányzat nyújtson megvalósításához szükséges kivitelezõ kiválasztására 
be kérelmet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt-hez, illetve az vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytató Bíráló Bizottság 
ingat lant  kezelõ  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  létrehozásáról, az Ajánlattevõk kiválasztásáról, az Ajánlattételi 
Intézményfenntartó Központhoz. A visszavételt különösen dokumentáció felhívás elfogadásáról.
indokolja egy az épületbe tervezett munkahelyteremtõ döntött a Kunhegyesi Híradóban meghirdetett lakossági 
beruházás létesítése. járda-felújítási program megvalósításáról. Támogatott utcák: 

döntött a „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen ÁROP Magyar utca, Zádor utca (óvodától a Béke utcáig), Damjanich 
pályázat” megvalósításához szükséges Rendezvényszervezés utca, József Attila utca, Csokonai utca, Kossuth Lajos utca 46-
és Tanácsadó kiválasztásához a közbeszerzési eljárást lefolytató 48/a., Kürt utca, Sánta köz, Bezerédi utca, Szív utca, Rakamaz 
Bíráló Bizottság létrehozásáról, az Ajánlattételi dokumentáció utca, Vadász utca, Kamilla utca, Béke utca 17/a-tól Zádor utca 
felhívásának elfogadásáról és az eljárás megindításáról. 23-ig, Bethlen Gábor utca – Kálvin utca sarka, Széchenyi utca 

módosította a köztemetõrõl és a temetkezésrõl szóló 46. 48. 50. 52. 52/b, Széchenyi utca (Hajnal u. 44. elõtt), Füleki 
rendeletet, az „értelmezõ rendelkezések” vonatkozásában. Sándor utca, Ady Endre utca, Hétvezér utca.

elfogadta a Kunhegyes Önkormányzati Tûzoltó- módosította a Kunhegyes város területén a IV. számú 
parancsnokság 2013. évben végzett tevékenységérõl szóló védõnõi körzetet, mely kiegészítésre került a Kunhegyesi 
beszámolót. Az Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság 5 Református Általános Iskola Óvodai tagintézményével.
településen megfelelõen ellátta a tûz- és mûszaki mentési, döntött a Nagykun Hagyományõrzõ Társulási Tanács 
kárelhárítási feladatokat és megköszönte a Tûzoltóság üléseire a polgármester akadályoztatása esetén helyettesítõként 
valamennyi dolgozójának az elmúlt évben végzett áldozatos meghatalmazott képviselõ személyérõl, aki Nagy Kálmán 
tevékenységét. képviselõ. 

döntött Kunhegyes város versenysport-tevékenységének 
2014. évi támogatásáról. A költségvetésben elõirányzott
5 000 000 forintot az alábbiak szerint osztotta fel: Ø3/2014. (III.6.) a köztemetõrõl és a temetkezésrõl szóló 

- R-04 Postagalamb Sport Egyesület 100 000 Ft 23/2008. (XII.23) önkormányzati rendelet módosításáról
- Sporthorgász Egyesület 200 000 Ft
- Kun FC 200 000 Ft
- Kunhegyesi Dózsa DSE Kézilabda 300 000 Ft
- Kunhegyes ESE (Labdarúgó Szakosztály,
    Röplabda Szakosztály): 4 200 000 Ft

6március 18-án, illetve március 
25-én 

A Képviselõtestület
66döntött 

6

6

6

6 6

6

6

Rendelet:

Dr. Pénzes Tímea
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

FELHÍVÁS
Felívjuk a városban mûködõ társadalmi szervezetek, A javaslattételek feltételeirõl, a díjak adományozásának 

egyesületek, gazdasági szervek és intézmények vezetõi módjáról bõvebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatal 
figyelmét, hohgy a következõ önkormányzati alapítású I. számú épület 11. szobájában. (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)
kitüntetõ díjakra tehetnek javaslatot: A díjak adományozására minden év április 30-ig lehet 

- „PRO URBE KUNHEGYES” kitüntetõ díj javaslatot tenni, melyet Kunhegyes Város Polgármesteréhez 
- „Kunhegyes Város Egészségügyi és Szociális kell benyújtani.

Szolgálatáért” Díj A „Kunhegyes Város Díszpolgára” cím és a „Kunhegyes 
- „Kunhegyes Város Kultúrájáért” Díj városért végzett Társadalmi munkáért” díj adományozására 
- „Kunhegyes Város Sportjáért” Díj vonatkozó javaslatok beérkezési határideje: 2014. június 30. 
- „Kunhegyes Város Díszpolgára” Cím
- „Kunhegyes Városért végzett Társadalmi munkáért” díj Kunhegyes Város Önkormányzata


