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XXIV. évfolyam 6. szám Ingyenes 2014. Június

Május 29-én tárgyalta a képviselõtestü-
letünk azt az elõterjesztést, amely a város 
szociális, gyermekvédelmi és egészség-
ügyi helyzetérõl szólt. Megállapította az 
elõterjesztés, hogy településünkön min-
den háziorvosi, gyermekorvosi és védõ-
nõi körzet betöltött, amely nagyon nagy 
dolog, hisz a környezõ településeken, de 
országosan is sok a hiány ezekbõl a szak-
emberekbõl. Többen mondtak véleményt 
a Központi Orvosi Rendelõ felújításáról. 
Mit is tartalmaz ez a pályázat?
?A támogatás 100%-os, összesen

59 428 327 Ft.
?Az épület felújítását, fûtéskorsze-

rûsítését, komplex akadálymentesítést.
?Szakmai minimumfeltételeknek 

megfelelõ orvosi mûszerek, gépek, esz-
közök berendezések beszerzése.
?Bútorzat csere.
?Informatikai eszközök beszerzése. Csiszér Miklós középiskolai tanár 
?Új helyiségek kialakítása (orvosi és Németh László Pedagógiai Díj 

nõvér pihenõ, gépjármûvezetõ pihenõ, kitüntetést kapott, melyet Balogh Zoltán 
teakonyha) minisztertõl vett át
?Udvarfejlesztés (mentõ leálló és 

kerékpártároló kialakítása, parkosítás) A Képviselõtestület elfogadta és pozi-
A Képviselõtestület örömmel vette tívan értékelte a következõ tájé-

tudomásul, hogy 2014 március 1. óta 25- koztatókat: gyermekjóléti és gyermek-
25 fõre emelkedett 15 fõrõl a vérmintát védelmi feladatokról, a bölcsõdéi 
levehetõk száma. Az is eredmény, hogy ellátásról, a Kunhegyesi Mikro-térségi 
sikerült elérni, hogy a pajzsmirigy vizsgá- Szociális Intézmény beszámolóját, a 
lathoz szükséges vérvételhez, nem kell Kunhegyesi Szakorvosi és Ápolási 
1700 Ft-t fizetni, ez is ingyenes lett. Saj- Intézet és Tüdõgondozói Intézet beszá-
nos, az viszont problémát jelent, hogy az molóját, a Kunhegyesi Református Egy-
OEP-tõl az orvosi ügyeletre kapott finan- házközség Sarepta Idõsek Otthona és 
szírozás még mindig kevés, ehhez a fel- Támogató Szolgálat beszámolóját. 
adathoz a városnak 15 371 930 Ft-t kell 
hozzátenni. Itt is a lakosság megfelelõ Minden lakótársamnak kívánok szép 
szolgálatát tartottuk a legfontosabbnak, nyári napokat!
nem vagyunk hajlandók közös ügyeletet 
tartani más településekkel csak azért, Szabó András
hogy ne legyen pénzügyileg ráfizetéses ez polgármester
a feladat.

Tisztelt Kunhegyesiek!
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