
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. Július

A Képviselõtestület 2014. június 12-én, illetve június 24-én ldöntött az NHSZ TISZA Nonpofit KFT-vel hulladék-
megtartott nyilvános ülésein az alábbi fõbb témákat gazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés újbóli megkötésérõl a 
tárgyalta meg: szolgáltatás folyamatos biztosításához. 

A Képviselõtestület  ldöntött a TÁMOP Program keretén belül az „Építõ 
lmegállapította a Képviselõtestület 2014. évi II. félévi mun- közösségek” 3. ütem – A) közmûvelõdési intézmények a kreatív 

katervét, üléseinek idõpontjait, a fõbb napirendi javaslatokat. iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elõsegítõ új 
ljóváhagyta Kunhegyes város 2014. év II. félévi önkor- tanulási formák szolgálatában címû nyertes pályázathoz 

mányzati kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés- kapcsolódóan kültéri fazekas égetõkemence beszerzéséhez 
tervezetét. ajánlattevõk meghívásáról.
lhozzájárult ahhoz, hogy a KEMEJI Vidékfejlesztõ ldöntött a Kunhegyesi Szakorvosi és Ápolási Intézet 

Szociális Szövetkezet az önkormányzat tulajdonát képezõ kérelmérõl, mely szerint a Nõgyógyászati Szakrendelésen 
Kunhegyes Szabadság tér 7. szám alatti ingatlant a használt ultrahang készülékhez ultrahang fej tartozék kerül az 
Cégbíróságon bejegyezze székhelyeként. önkormányzat részérõl megvásárlásra, ezzel is segítve a 
lhozzájárult a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zártkörûen kunhegyesiek ellátását.

Mûködõ Részvénytársasággal kötött vagyonértékelési ldöntött az önkormányzat részére felajánlott ingatlanok 
szerzõdés 2. számú módosításához. megvételérõl szociális bérlakások céljára.
lmódosította egy a Mini Ipari Parkban tervezett munka-

helyteremtõ beruházáshoz eladott ingatlan adásvételi Dr. Pénzes Tímea 
szerzõdését. jegyzõ

Önkormányzati hírek
Tájékoztató a képviselõtestület munkájáról

VÉRVÉTEL 
KUNHEGYESEN

Tisztelt Kunhegyesi lakosok!
A vérvételek idõpontja kedden és csütörtökön reggel 5 és 7 

óra között történik, a Tüdõgondozó udvarán levõ fogorvosi 
rendelõben.

Az idõpontot a 06-30-848-6790-es telefonszámon legyenek 
szívesek kérni, 10-12óra között vagy 13-15 óra között.

2014. március 1. óta 25-25 fõre emelkedett az engedélyezett 
létszám. Továbbra is vannak olyanok, akik Karcagra kapják az 
idõpontot, de ide jönnek, vagy akiknek sürgõsen kell az 
eredmény, azok is soron kívül jöhetnek.

A pajzsmirigy (TSH) és a PSA vizsgálatot is elvégzi már a 
karcagi kórház ingyenesen, bár a TSH eredményre néha várni 
kell több idõt.

Kérünk mindenkit, hogy bélyeges borítékot hozzanak 
magukkal. Ha az orvos a TSH vizsgálatot is kéri, akkor 2 db 
boríték kell.

Tisztelettel:
Kis-Vén Erika, Nagyné Botos Mária, Németh Istvánné

Kunhegyesi díjazott

Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (OKF) 
tizennegyedik alkalommal írta ki a Dr. Balogh Imre 
Emlékpályázatot, amelyre a katasztrófavédelem hivatásos 
tûzoltó, illetve civil szakemberei, vagy tanulmányukat 
folytató leendõ tûzoltók jelentkezhettek május 15-ig.

Az idei emlékpályázat gyõztes dolgozatát Létai János tû. 
fõhadnagy készítette, aki arról írt, hogyan lehet alkalmazni a 
drónokat a tûzoltói beavatkozások során. A fõhadnagy 
Szolnokon, a katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági 
osztályán dolgozik, amikor pedig nem, akkor a Kunhegyesi 
Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság kötelékében vonul 
rajparancsnokként. Mint mondta, a pályázat elkészítéséhez 
saját szakmai tapasztalata és mûszaki érdeklõdése adta az 
alapot, hiszen informatikai szakon érettségizett, majd 
tûzvédelmi mérnöknek tanult a Szent István Egyetem Ybl 
Miklós Építéstudományi Karon.

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

Felhívás!
Az Ilosvai Varga István Városi Mûvelõdési Központ 2014-

ben ér mûködésének 50. évébe. Ehhez kapcsolódóan „Az én 
kul túrházam”  c ímmel  egy  jub i l eumi  könyv  
megjelentetésére készül az intézmény. A könyvbe várjuk 
mindazok írását, akik emlékeiket, kulturális élményeiket 
vagy egy-egy aktív közösségre irányuló emlékezést szívesen 
megosztanának, megõrzésre közreadnának.

A könyv tervezett megjelenési ideje 2014. november. 

Elõfizetõi támogatást a Kunhegyes Kultúrájáért 
Alapítvány Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 
Kunhegyesi Fiókjában vezetett számlán fogadunk. A könyv 
elfizetõi ára 1500 Ft.
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