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A Képviselõtestület 2014. szeptember 10-én, szeptember lrendeletet alkotott a kiadások készpénzben történõ 
18-án, szeptember 30, illetve október 7-én megtartott teljesítésének eseteirõl.
nyilvános ülésein az alábbi fõbb témákat tárgyalta meg: ldöntött a Kunhegyes, Kálvin u. 1. szám alatti „kivett 

A Képviselõtestület  kollégium” állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes 
lelfogadta a Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség önkormányzati tulajdonba adásáról szóló Megállapodás 

2013-2014. I. félévi tevékenységérõl szóló beszámolót és jóváhagyásáról.
megköszönte a Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség ldöntött az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” 
elmúlt idõszakban végzett áldozatos tevékenységét. programsorozathoz történõ csatlakozásról, pályázat 
lmódosította a 2014. évi költségvetésrõl szóló rendeletet. benyújtásáról.
lelfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. ldöntött a víziközmû-szolgáltatási ágazatonként készített 

félévi teljesítésérõl szóló tájékoztatót. tizenöt éves gördülõ fejlesztési terv jóváhagyásáról.
lelfogadta az önkormányzat 2011-2014. években végzett ldöntött a bérlõ kérésére a Piaccsarnok 4. sz. üzlethelyiség 

munkájáról, gazdasági programjának teljesítésérõl szóló bérleti szerzõdésének megszüntetésérõl.
beszámolót. ldöntött az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai 
lmódosította a pénzben és természetben nyújtott, valamint Intézményében” címû pályázat helyettesítési díjainak 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló maradvány összeg átcsoportosításának jóváhagyásáról, 
rendeletet. közbeszerezési eljárás megindításáról, meghívottak 
lmódosította a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal kiválasztásáról és Bíráló Bizottság létrehozásáról.

Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. lmódosította a Kunhegyes Központi Orvosi Rendelõ 
lelfogadta a 2014. október 12-én tartandó helyi felújításához kapcsolódó építési-kivitelezési vállalkozási 

önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásához szerzõdést a befejezési határidõre vonatkozóan, befejezési 
kapcsolódó szavazatszámláló bizottságokba tagok, póttagok határidõ: október 30.
megválasztására vonatkozó indítványt. ldöntött egy gazdasági társaság munkahely-teremtõ 
ldöntött arról, hogy a felújított Központi Orvosi Rendelõ beruházásához szükséges ingatlan bérleti szerzõdésének a 

Dr. Borsos Imre háziorvosról legyen elnevezve. megkötésérõl.
ldöntött Oláh Lajos magángyûjtõ tulajdonában lévõ lhozzájárult a teljes munkaidõs segédmunkás és 

„Nagykun legénybot” Települési értéktárba történõ szakmunkás foglalkoztatását segítõ pályázatokhoz szükséges 
felvételérõl. A települési értéktár a többlépcsõs rendszer elsõ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
foka, hogy a „Nagykun legénybot” hungarikummá váljon. Központja javára szóló azonnali beszedési megbízások 
ldöntött a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelõ benyújtására szóló felhatalmazások aláírásához.

felújítása” címû pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás ltárgyalta a Kunhegyesi Egységes Sportegyesület (KESE) 
pót- és többletmunkák megvalósításához szükséges kivitelezõ Labdarúgó Szakosztálya rendkívüli támogatás kérelmét.
kiválasztásához Ajánlattevõk meghívásáról, valamint a 
közbeszerzési eljárásban a tárgyalásra alkalmasság Rendeletek: 
megállapításáról, és az eljárás eredményérõl. u7/2014. (IX.12.) a 2014. évi költségvetésrõl szóló 1/2014. 
lmódosította az Önkormányzat és a MALOM BAU Kft. (II.05) rendelet módosításáról

között lakossági járda-felújítási program megvalósítása u8/2014. (IX.12.) a pénzben és természetben nyújtott, 
tárgyban megkötött Vállalkozási szerzõdést, mely szerint a valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
befejezési határidõ október 31-re módosul. ellátásokról szóló 2/2009. (II.13.) önkormányzati rendelet 
ldöntött a rendkívüli önkormányzati támogatásra módosításáról

vonatkozó igény benyújtásáról. u9/2014. (IX.19.) a kiadások készpénzben történõ 
ldöntött az önkormányzat részére történõ tehergépkocsi teljesítésének eseteirõl

beszerzésérõl, és annak a Közalapítvány részére üzemeltetésre 
történõ átadásáról. A kistehergépkocsi megvásárlása a Dr. Pénzes Tímea 
városüzemeltetési feladatok zökkenõmentes ellátása miatt vált jegyzõ
szükségessé. 

Önkormányzati hírek
Tájékoztató a képviselõtestület munkájáról

INGYENES ELEKTRONIKAI ÉS EGYÉB VESZÉLYES
HULLADÉKOK GYÛJTÉSE

2014. november 8-án, szombaton a lakosság számára növényvédõszerek; olaj és zsír hulladék, amely veszélyes 
lehetõséget biztosítunk az elektronikai és egyéb veszélyes anyagot tartalmaz; gyógyszer hulladék; veszélyes anyagot 
hulladékok leadására. Ezen a napon 08:00 – 12:00 óra között a tartalmazó csomagolási hulladék, göngyöleg; hajtógázas 
Kunhegyes Városért Közalapítvány udvarán (Kunhegyes, Ady palack; savhulladék; lúghulladék; gumiabroncs; fáradt olaj; 
Endre u. 3.) a „Kristály-99” Környezetgazdálkodási, fénycsõ; elemek; akkumulátor)
Szolgáltató Kft. díjmentesen átvesz minden elektronikai 
hulladékot (pl.: vasalót; hajszárítót; tv-t; monitort; Kérjük a lakosság együttmûködését!
fénymásolót; nyomtatót; hûtõt) és egyéb veszélyes hulladékot Óvjuk együtt városunk tisztaságát!
(pl.: mezõgazdasági vegyi hulladék; festék- és lakkmaradékok; 
toner, tintapatron hulladék; fagyálló; oldószerek; Kunhegyes Város Önkormányzata
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