
Szennyvízcsatorna 

építéssel kapcsolatos 

információ

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a szennyvíz-
beruházást 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

Kunhegyesi Híradó 32014. Június

A Képviselõtestület 2014. május 8-án, illetve május 29-én - Kunhegyes Város Bûnmegelõzési, Közbiztonsági, 
megtartott nyilvános ülésein az alábbi fõbb témákat Vagyonvédelmi Egyesülete
tárgyalta meg: lelfogadta a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2013. 

A Képviselõtestület  évi közhasznú egyszerûsített beszámolóját, mely az újság 
lmegállapította a „Kunhegyes vízminõség-javítás és következõ hasábjain olvasható.

vízbázis fejlesztés” címû projekthez kapcsolódó lmódosította a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 
projektmenedzseri feladatok ellátására kiírt közbeszerezési alapító Okiratát.
eljárás eredményét, illetve a projekthez kapcsolódó FIDIC ldöntött az önkormányzat tulajdonában lévõ Komlóssy-
Mérnöki és mûszaki ellenõri feladatok ellátására irányuló féle szélmalom melletti ingatlan bérleti szerzõdésének 
eljárás eredményét. újrakötésérõl.
lelbírálta a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelõ ldöntött a fenntartásában mûködõ Kunhegyes Város 

felújítása pályázat mûszaki ellenõri feladatainak, illetve a Óvodai Intézménye és a Kunhegyes Városi Könyvtár és 
könyvvizsgálói feladatainak ellátására beérkezett árajánlatokat. Közmûvelõdési Intézménye folyamatos mûködéséhez 
ldöntött a lakossági veszélyes hulladék gyûjtésére kötött szükséges papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek 

szerzõdés meghosszabbításáról. beszerzéséhez szállító kiválasztásáról.
lmódosította a Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért ldöntött egy az önkormányzat részére felajánlott ingatlan 

Alapítvány alapító okiratát. megvásárlásáról.
ldöntött a kunhegyesi „Mini Ipari Park” közmûellátás ldöntött egy hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás 

kiépítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítésérõl, a tervezõ támogatásáról Hatósági szerzõdés megkötéséhez szükséges 
kiválasztásáról. pályázat benyújtásáról és az önerõ biztosításáról.
lmódosította az önkormányzat intézményeiben ldöntött a téli és egyéb értékteremtõ közfoglalkoztatás 

alkalmazott térítési díjakról szóló rendeletet. közvetlen beruházási és dologi költségeinek felhasználásához 
lmegalkotta a személyes gondoskodást nyújtó kapcsolódó beszerzésekrõl.

ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint a fizetendõ ldöntött egy gazdasági társaság pályázatához szükséges 
térítési díjakról szóló rendeletet. tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról. A gazdasági 
lelfogadta a város szociális, gyermekvédelmi és társaság nyertes pályázat esetén Kunhegyes Mini Ipari Parkban 

egészségügyi helyzetérõl szóló beszámolót. munkahelyteremtõ beruházást valósítana meg.
lmegköszönte az egészségügyben és a szociális területen lhozzájárult a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok 3. számú 

dolgozók elmúlt évben végzett áldozatos munkáját. üzlethelyisége bérleti szerzõdésének újrakötéséhez.
lmeghatározta az önkormányzat fenntartásában mûködõ lfelhatalmazást adott a teljes munkaidõs segédmunkás és 

alapfokú nevelési-oktatási intézményekben a 2014/2015-ös szakmunkás foglalkoztatását segítõ pályázathoz szükséges 
nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
lelbírálta a civil szervezetek részére kiírt pályázati Központja javára szóló azonnali beszedési megbízás 

támogatás elnyerésére benyújtott kérelmeket, melyek közül benyújtásának lehetõségére.
támogatásban részesültek:

- Kunhegyesi Általános Iskola Alapfokú Mûvészeti Rendelet:
Iskola és Szakiskola Kossuth Tagintézményének l5/2014. (V.30.) önkormányzat intézményeiben 
Diákönkormányzata alkalmazott térítési díjakról szóló 3/2013. (II.27.) rendelet 

- Mozgássérülten az Önállóan Életért Kunhegyesen módosításáról
Alapítvány l6/2014. (V.30.) a személyes gondoskodást nyújtó 

- Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint a fizetendõ 
- Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány térítési díjakról
- Alapítvány a Kunhegyesi Városi Könyvtárért
- Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítvány Dr. Pénzes Tímea 
- Kunhegyesi Állatvédõ Egyesület jegyzõ

Önkormányzati hírek
Tájékoztató a képviselõtestület munkájáról

Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES 
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a 
pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy ismerõse 
ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetrõl, 
kérjük jelezze az alábbi elérhetõségeken:

E-mail: panasz@cchr.hu


	Oldal 3

