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A Képviselőtestület 2014. július 10-én, illetve július 29-én felújítása” című nyertes pályázat megvalósításához bútorok 
megtartott nyilvános ülésein az alábbi főbb témákat beszerzése, orvosi eszközök, műszerek beszerzése, valamint az 
tárgyalta meg: informatikai eszközök beszerzése tárgyban beérkezett 

A Képviselőtestület  ajánlatokat.
ldöntött a „Nyári diákmunka elősegítése” programról szóló lmódosította az EDDA MŰVEK élő nagykoncert 

Hatósági szerződés megkötéséhez szükséges pályázat fellépéséhez szükséges színpad bérleti szerződésének 
benyújtásáról és az önerő biztosításáról. megkötésére vonatkozó határozatot.

ldöntött egy gazdasági társaság munkahelyteremtő ldöntött a „Kunhegyes vízminőség javítás és vízbázis 
beruházásához szükséges kunhegyesi ipari park területén fejlesztés” tárgyú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak 
található ingatlan eladásáról. elvégzésére vonatkozóan, FIDIC SÁRGA Könyv feltételei 

ljóváhagyta a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis szerinti közbeszerzési eljárás indításáról, az eljárást lefolytató 
fejlesztés” tárgyú nyertes pályázat Támogatási szerződésének Bíráló Bizottság létrehozásáról.
módosítását. lelbírálta a Kunhegyes Kakat-ér geodéziai felmérésére 

ldöntött a „Kunhegyes Központi Orvosi Rendelő érkezett árajánlatokat.
felújítása” című nyertes pályázat megvalósításához ldöntött az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai 
ajánlattevők kiválasztásáról bútorok beszerzése, orvosi Intézményében” című nyertes pályázat megvalósítására aláírt 
eszközök, műszerek beszerzése, valamint az informatikai Konzorciumi Megállapodás és Támogatási Szerződés 
eszközök beszerzése tárgyban. módosításáról.

ldöntött a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok 5. sz. ldöntött a kistérségi Startmunka mintaprogram 
üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről, illetve az támogatására Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása és a 
emeleti üzlethelyiség bérleti szerződésének megkötéséről. Közúthálózat javítása programelem megvalósításáról szóló 

ldöntött az önkormányzat részére felajánlott ingatlan Hatósági szerződések aláírásáról és elbírálta a kapcsolódó 
megvételéről szociális bérlakás céljára. beruházási és dologi költségek beszerzésére beérkezett 

ldöntött a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges árajánlatokat. 
nyomdai munkálatok ellátásához szolgáltató kiválasztásáról. lelfogadta a szennyvíz beruházást végző kivitelező 

ldöntött egy gazdasági társaság munkahelyteremtő konzorcium tagjának közérdekű felajánlását, mely szerint a 
beruházásához szükséges ingatlan bérbeadásáról. Kunhegyes, Petőfi úti átemelőnél megépíti a hálózat 

ldöntött a Polgármesteri Hivatal és szervei elektronikus biz tonságos  működtetéséhez szükséges  e lkerülő  
információbiztonságának biztosításáról, az Informatikai csatornaszakaszt.

lBiztonságpolitikájának, Informatikai Biztonsági Stratégiájának 
Dr. Pénzes Tímea és Informatikai Biztonsági Szabályzatának elkészíttetéséről.

jegyzőlelbírálta a „Kunhegyes Központi Orvosi Rendelő 

Önkormányzati hírek
Tájékoztató a képviselőtestület munkájáról

A Vásárhelyi terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó projektben Kunhegyesen a belvíz elvezető rendszer és árkok rekonstrukciója 
zajlik. A város területén, több szakaszon az útpadkákon biztonságos közlekedést, parkolást akadályozó kövek, kerítés, 
betondarabok kerültek kihelyezésre. 

Felhívom a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy az ilyen jellegű kihelyezések közvetlen baleseti veszélyforrást teremtenek, 
kihelyezésük szabálytalan, a közlekedési szabályok megsértését jelenti.

Kérem a Tisztelt Lakosság együttműködését, hogy az útpadka melletti ilyen jellegű akadályok megszűntéséről a biztonságos 
közlekedés érdekében gondoskodni szíveskedjenek.

Dr. Pénzes Tímea
Kunhegyes város jegyzője

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Tisztelt Adózók! Amennyiben nem rendelkeznek a szükséges csekkekkel, 
illetve információkkal, ügyfélfogadási időben a Polgármesteri 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2014. II. félévi Hivatal (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) 12. sz. irodájában, 
kommunális adó, gépjárműadó, építményadó, valamint a helyi vagy a 06-59/530-500 telefonszámon érdeklődhetnek. 
iparűzési adóelőleg fizetési határideje: 2014. szeptember 15.

Tájékoztatom Önöket, hogy az önkormányzati adóhatóság az 
A befizetések során kérjük legyenek figyelemmel arra, hogy a adózók adószámláinak egyenlegeiről értesítést 2014. október 

különböző adófizetési kötelezettségeket más-más adóbeszedési 31-ig ad ki.
számlára kell teljesíteni.

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!
Adóbeszedési számláink:

Kommunális adó számla 11745145-15410072-0282000 Polgármesteri Hivatal
Gépjárműadó számla 11745145-15410072-0897000 Gazdasági Osztály
Építményadó számla 11745145-15410072-0244000 Adócsoport
Helyi iparűzési adó számla 11745145-15410072-0354000

FELHÍVÁS
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