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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

A Képviselõtestület 2014. november 27-én megtartott ?módosította a Kunhegyesi Víz- és Csatornamû Kft. 
nyilvános ülésén az alábbi fõbb témákat tárgyalta meg: alapító okiratát.

A Képviselõtestület ?döntött egy önkormányzati tulajdonú, jelenleg nem 
?módosította az építményadóról szóló rendeletet hasznosított belterületi ingatlan értékesítésérõl.

jogszabályi változás miatt. ?meghosszabbította a Kunhegyesi Ipari Parkban két 
?módosította a magánszemélyek kommunális adójáról gazdasági társaság munkahelyteremtõ beruházásának 

szóló rendeletet. Pontosításra került, hogy az adómentes- megvalósításához kötött szerzõdésben meghatározott 
ségek, kedvezmények érvényesítése kérelemre történik. visszavásárlási jog érvényesítési határidejét. 
?módosította az idegenforgalmi adóról szóló rendeletet ?döntött a hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás kere-

jogszabályi változás miatt. tében, 2014. december 1-tõl, 2015. február 28-ig terjedõ 
idõszakban megvalósuló közfoglalkoztatásra pályázat ?módosította a talajterhelési díjról szóló rendeletet 

módosításáról. benyújtásáról.

?döntött a természetben nyújtott átmeneti segélyezésrõl ?hozzájárult egy az önkormányzat tulajdonát képezõ 
és elbírálta tûzifavásárlásra beérkezett árajánlatokat, mely- külterületi szántó mûvelési ágú terület eladásához.
nek keretében 37 tonna tûzifa kerül kiosztásra a rászorulók ?30.000 Ft támogatást biztosított a Kunhegyesi Roma 

00
részére december 17-én reggel 7  órától. Nemzetiségi Önkormányzat részére Mikulás csomagok 

vásárlására.?elbírálta a város 65 év feletti lakosainak, valamint 
tartósan beteg gyermekek részére adandó karácsonyi csomag ?döntött az önkormányzat fenntartásában mûködõ kettõ 
beszerzésére beérkezett ajánlatokat. fõzõkonyha folyamatos mûködésének biztosításához 

szükséges élelmiszerek és fõzési alapanyagok beszerzésére ?elbírálta a 2014. évi karácsonyi díszkivilágítás eszkö-
irányuló pályázat kiírásáról.zeinek fel és leszerelésére benyújtott árajánlatokat.
?támogatja a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú ?döntött a Kunhegyesiek Baráti Köre „Zádor úti Óvoda 

Mûvészeti Iskola és Szakiskola Kunhegyes Dózsa Gy. u. 40. 40 éves történetét feldolgozó” Helytörténeti füzetek követ-
szám alatti ingatlan hasznosítására irányuló elképzeléseit, kezõ száma kiadásának támogatásáról.
mely szerint a gyerekek részére sportudvar kerüljön ?jóváhagyta a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal és a 
kialakításra.Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény közötti mun-

kamegosztási megállapodást.
Rendeletek: ?jóváhagyta a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal és az 
u13/2014. (XI.28.) az építményadóról szóló 19/2011. önkormányzat intézményei közötti munkamegosztási 

(IX.14.) rendelet módosításárólmegállapodást.
u14/2014. (XI.28.) a magánszemélyek kommunális ?döntött a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkor-

adójáról szóló 30/2004. (VII.16.) rendelet módosításárólmányzattal együttmûködési megállapodás megkötésérõl.
u15/2014. (XI.28.) az idegenforgalmi adóról szóló ?felülvizsgálta a Magyar Szocialista Párt Kunhegyesi 

29/2004. (VII.16.) rendelet módosításáról.Városi Szervezete az Ady E. u. 4. szám alatti ingatlanra 
u16/2014. (XI.28.) a talajterhelési díjról szóló 51/2004. vonatkozó bérleti szerzõdését.

(XII.16.) rendelet módosításáról.
?döntött arról, hogy az Országos Mentõszolgálattal 

helyiségbérleti szerzõdést köt. A Mentõállomás épülete Dr. Pénzes Tímea
felújításra kerül, így az önkormányzat a Kossuth L. u. 43. jegyzõ
szám alatti iskolaépületben biztosít megfelelõ helyiségeket a 
zökkenõmentes feladatellátáshoz. 
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