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A Képviselõtestület 2014. október 21-én, október 30-án  ?elfogadta a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizû Fürdõ 
megtartott nyilvános ülésein az alábbi fõbb témákat 2014. évi mûködésérõl, látogatottság, létszám és bevétel 
tárgyalta meg: adatairól szóló tájékoztatást.

A Képviselõtestület 2014. október 21-én (kedden) délután ?elfogadta a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2014. év 
15.00 órai kezdettel tartotta alakuló ülését. III. negyedéves tevékenységérõl szóló tájékoztatást. 

Az alakuló ülésen a következõ napirendi pontok kerültek ?döntött a város 65 év feletti lakosainak, valamint a tartósan 
tárgyalásra: beteg gyermekek karácsonyi megajándékozásáról.
?Megnyitó, a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az ?döntött a Kunhegyesi Önkormányzati Tûzoltóparancs-

önkormányzati választás eredményérõl. nokság Elnökségében az önkormányzat képviseletének 
?A Képviselõtestület tagjainak eskütétele biztosításáról.
?A polgármester eskütétele ?döntött a Nagykun Hagyományõrzõ Társulás Tanács 
?A polgármester illetményének és egyéb juttatásának üléseire meghatalmazott képviselõ személyérõl.

megállapítása ?döntött arról, hogy karácsonyt megelõzõen tûzifa kerül 
?Az önkormányzat bizottságainak megválasztása szétosztásra a rászorulók között.
?Az önkormányzati bizottságok megválasztott külsõ ?költséghatékonyságot figyelembe véve döntött arról, hogy 

tagjainak eskütétele a helyi önkormányzati képviselõk és külsõs bizottsági tagok 
részére munkájuk ellátásához Notebook kerüljön beszerzésre.?Az alpolgármester megválasztása és eskütétele

?Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása ?döntött a Kunhegyesi Mikrotérségi Tornaterem hõ és füst-
A Képviselõtestület  elvezetõ rendszere karbantartási szerzõdésének módosításáról.
?módosította Kunhegyes Város Önkormányzat Szervezeti és ?döntött a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához 

Mûködési Szabályzatát. további fénydekorációs elemek megvásárlásáról, mivel az 
elmúlt években az idõjárás hatásainak kitéve több füzér is ?megállapította Kunhegyes Város Önkormányzata 
tönkrement.Képviselõtestületének 2014. év hátralévõ részére szóló 

munkatervét. ?döntött a Kunhegyes Szabadság téren felállítandó mûanyag 
jégpálya bérbevételérõl.?döntött Czupp Pál fafaragó, népi iparmûvész Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Mûvészeti Díjra történõ felterjesz- ?döntött a Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány „Az én 
tésrõl. kultúrházam” címû kiadványának támogatásáról.
?megállapította az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város ?döntött a „Kunhegyesi vízminõség javítás és vízbázis fej-

Óvodai Intézményében” címû pályázat helyettesítési díj lesztés” tárgyú Projekt tervezési és kivitelezési munkáinak 
maradvány összegének felhasználására irányuló tárgyalásos elvégzésére vonatkozóan, „FIDIC SÁRGA könyv feltételei 
közbeszerzési eljárásra meghívottak alkalmasságát, valamint az szerint” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlati kötöttség 
eljárás eredményét.  idõpontjának hosszabbításáról.
?módosította az önkormányzati képviselõk, bizottsági tagok, Rendeletek: 

valamint a bizottsági elnökök tiszteletdíjának megál-lapításáról u10/2014. (X.22.) a helyi önkormányzat és szervei 
szóló rendeletet. Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
?módosította a 2014. évi költségvetésrõl szóló rendeletet. u11/2014. (X.31.) a társadalmi megbízatású polgármester, 

alpolgármester egyéb juttatásának és az önkormányzati ?elfogadta az önkormányzat által mûködtetett oktatási és a 
képviselõk, bizottsági tagok, valamint a bizottsági elnökök fenntartásában mûködõ nevelési- intézmények tanévindításáról 
tiszteletdíjának megállapításáról.szóló tájékoztatást.
u12/2014. (X.31.) a 2014. évi költségvetésrõl szóló 1/2014. ?elfogadta a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 

(II.05) rendelet módosításáról2013/2014-es nevelési évrõl szóló szakmai beszámolóját.
?elfogadta a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú 

Dr. Pénzes Tímea Mûvészeti Iskola és Szakiskola 2013/2014-es tanévrõl szóló 
jegyzõszakmai beszámolóját.

Önkormányzati hírek
Tájékoztató a képviselõtestület munkájáról

MEGHÍVÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselõtestülete

közmeghallgatását
2014. december 18-án (csütörtökön) délután 17.00 órakor

tartja.
A közmeghallgatás helye:

Ilosvai Varga István Városi Mûvelõdési Központ Kunhegyes, Szabadság tér 7.
Téma:

Tájékoztató Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. évi feladatainak teljesítésérõl
Elõadó: Szabó András polgármester

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy minél többen tiszteljék meg rendezvényünket jelenlétükkel, és tegyék fel 
kérdéseiket.Aktív közremûködésüket elõre is megköszönöm.

Szabó András polgármester
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