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A Képviselõtestület 2014. augusztus 5-én, illetve lásáról szóló tájékoztatót.
augusztus 28-án megtartott nyilvános ülésein az alábbi fõbb ldöntött a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási 
témákat tárgyalta meg: Társulás tagönkormányzatai által Tiszafüred Város Önkor-

A Képviselõtestület  mányzatának fizetendõ 2014. évi kompenzáció megfizetésérõl.
ldöntött a néhai Kontra József önkormányzati képviselõt az ldöntött 2014. október 12-ére kitûzött helyi önkor-

önkormányzat saját halottjává nyilvánította, részvétét és õszinte mányzati képviselõk és polgármesterek választásához 
együttérzését fejezte ki a család részére. kapcsolódó, a választási eljárást lebonyolító helyi választási 
ldöntött a hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás bizottság tagjairól.

támogatásáról szóló Hatósági szerzõdés megkötésérõl a 2014. lelfogadta a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2014. 
augusztus 6 – 2014. október 31-ig terjedõ idõszakra vonatkozó II. negyedévi tevékenységérõl szóló tájékoztatatót.
pályázathoz. 
lelfogadta Kunhegyes város 2014.év I. félévi önkormány- Dr. Pénzes Tímea 

zati kulturális és sport rendezvényeinek költség-felhaszná- jegyzõ

Önkormányzati hírek
Tájékoztató a képviselõtestület munkájáról

Tisztelt Választópolgárok!
KIVONAT Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselõtestülete 2014. augusztus 28-án megtartott nyilvános ülésének 

jegyzõkönyvébõl.
178/2014.(VIII.28.) Kt. határozat,

a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselõtestülete – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ban 
biztosított jogkörében eljárva – a 2014. október 12. napjára kitûzött helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a 
nemzetiségi önkormányzati képviselõk választásával kapcsolatos feladatok ellátására

KUNHEGYES VÁROS
HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA

tagjainak és póttagjainak a következõ személyeket választotta meg:
A bizottság tagjai:

- Baranya Pálné kunhegyesi (Szabadság tér 4.) lakos
- Kovácsné Lázár Elvira kunhegyesi (Tomaji u. 33/a.) lakos
- Munkácsy István kunhegyesi (Nyár u. 6.) lakos

A bizottság póttagjai:
- Benedek Istvánné kunhegyesi (Wesselényi u. 43/a.) lakos
- Hovanecz István kunhegyesi (Rákóczi F. u. 10-14.) lakos

Dr. Pénzes Tímea
jegyzõ, Helyi Választási Iroda vezetõje

HIRDETMÉNY

KEDVES KUNHEGYESIEK!
Kunhegyes Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívom Önöket a 2014. szeptember 27-én (szombat) 

megrendezésre kerülõ egész napos

MIHÁLY NAPI SOKADALOMBA ÉS FÕZÕVERSENYRE!
Az idei évi fõzõversenyen is a legjobb szakácsok/csapatok Szabó András polgármester úr által felajánlott 
pénzjutalomban részesülnek a következõk szerint:

I. helyezett 15.000 Ft
II. helyezett 10.000 Ft

III. helyezett 5.000 Ft
00A fõzõversenyen való részvételüket legkésõbb 2014. szeptember 25-én (csütörtök) 12  óráig (névvel és lakcímmel) 

szíveskedjenek jelezni a 06 (30) 656-2032, vagy a 06 (59) 530-507 telefonszámon, Feketéné Csoma Ildikónál (Polgármesteri 
Hivatal Szabadság tér 1.; 10-es iroda).

00 30Elõzetes helykiosztás: 2014. szeptember 26-án pénteken 13  órától 13  óráig a parkban.
00 00Kiosztott helyek elfoglalása: 2014. szeptember 27-én szombaton 6 -7  óráig.

Reggel 6 órától indul a versengés a Mûvelõdési Központtal szemközti Szabadság téri központi parkban! (Kálvin szobor 
környéke.)

30A versenyen fõzött ételbõl 1 adagot a rendelkezésre bocsátott tányéron kell zsûrizésre bemutatni legkésõbb 11  órakor a 
Kossuth Iskolában kijelölt teremben.

30 00Eredményhirdetés, szakácsok díjazása várhatóan 12  - 13  órakor.
Szabó András polgármester
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