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Önkormányzati hírek
Tájékoztató a képviselőtestület munkájáról

A Képviselőtestület 2014. december 10-én, december 18-
án megtartott nyilvános ülésein az alábbi főbb témákat 
tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
Ř tárgyalta a Tisza-Víz Víztermelő Kft. vagyoni helyze-

tének rendezésére vonatkozó megállapodást.
Ř döntött a rendkívüli önkormányzati támogatásra vonat-

kozó új igény benyújtásáról.
Ř döntött a Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, 

Gimnázium és Kollégium tanulóinak étkeztetésére vonatkozó 
vállalkozási szerződés meghosszabbításáról.
Ř elfogadta Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. év I. 

félévi kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés-terve-
zetét.
Ř megállapította a 2015. évi I. félévi munkatervét, ülései-

nek időpontjait, a főbb napirendi javaslatokat.
Ř meghatározta a köztisztviselői teljesítménykövetelmé-

nyek alapját képező 2015. évi célokat.
Ř jóváhagyta az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési 

ütemtervét.
Ř elfogadta az önkormányzat fenntartásában álló Kunhe-

gyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi 
munkatervét.
Ř döntött az Önkormányzat Gazdasági Programjának 

elkészítésére ajánlattevők meghívásáról.
Ř döntött a környezetvédelmi tárgyú Európai Uniós pályá-

zatoknál – szennyvízkezelő, illetve ivóvízminőség-javító 

projekteknél – kötelezően vállalt Local Agenda 21 Program 
elkészítésére ajánlattevők meghívásáról. A program célja: a 
fenntartható fejlődés biztosítása.
Ř döntött a Czupp Pál helyi fafaragó tulajdonát képező 

„Kunsági kiállítóház” Települési értéktárba történő felvételéről.
Ř döntött Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyesi Városi 

Könyvtár igazgató személyének a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közművelődési Díjra történő felterjesztéséről.
Ř döntött a „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP-

1.A.5-2013 felhívás alapján” című projekt lezárásához kapcso-
lódó „Tudásmegosztás Összefoglaló” című dokumentum 
elfogadásáról.
Ř megállapította a „Kunhegyes vízminőség javítás és víz-

bázis fejlesztés” tárgyú projekt tervezési és kivitelezési munkái-
nak elvégzésére vonatkozóan, FIDIC SÁRGA Könyv feltételei 
szerint” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményét. 
Ř döntött az Önkormányzat és az E.ON Energiakereske-

delmi Kft. közötti teljes ellátásról szóló villamos energia 
adásvételi szerződés megkötéséről.
Ř döntött a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

támogatásáról szóló Hatósági szerződések megkötéséről.
Ř döntött a NAGYKUN-HÚS Kft. által gyártott „Méteres 

paprikás vastag kolbász” Települési értéktárba történő 
felvételéről.

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző

Megelőzés a téli időjárási körülmények esetén

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Megyei Tűzmegelőzési Bizottság felhívja a 
figyelmet a téli időjárási körülmények mellett a tűzvédelmi 
szabályok betartására is.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Megyei Tűzmegelőzési Bizottság a téli rendkívüli 
időjárási körülmények esetén is nagy figyelmet fordít a lakosság 
biztonságára és a megelőzés feltételeinek biztosítására. A jelen 
még hatályos 28/2011. (IX.6.) BM rendelet nem csak nyáron, 
hanem a téli időjárási viszonyokban is érvényes. A hideg 
időjárási viszonyok mellett a következőkre kell nagy gondot és 
figyelmet biztosítani: oltóvíz-szerzési helyek megközelít-
hetősége; tűzivíz-források fagymentesítése; tűzoltási-
felvonulási terület és az épületek biztonságos elhagyását 
lehetővé tevő útvonalak síkosság mentesítése; a beavatkozó 
egységek épületbe való bejutása és annak elősegítése; stb.). 
Fontos az ilyen tűzvédelmi szabályok betartása a komoly 
kimenetelű tűzesetek megelőzése szempontjából.

A nagyon hideg télies időjárás miatt intenzívebben kell fűteni, 
ezért nem szabad megfeledkezni a szén-monoxid-mérgezés 
megelőzéséről sem. Ennek érdekében fontos a rendszeres 
szellőztetés, különösen azokban a helyiségekben, ahol nyílt 
lánggal égő tüzelő- és fűtőberendezés található, ezek ugyanis az 
égéshez oxigént használnak. Ha nincs elegendő oxigén, akkor a 
tökéletlen égés miatt  a  lakótérbe szén-monoxid áramolhat és 
emberéleteket veszélyeztet. A megelőzés fontos eszköze a 
megfelelő minőségű szén-monoxid-érzékelő is, amelyek egyre 
több életet mentenek meg.

A karácsony ugyan elmúlt, azonban a karácsonyfák legtöbb 

helyen január 6-ig vagy tovább állnak, ezért továbbra is 
körültekintően kell gyertyát, mécsest és csillagszórót gyújtani. 
A fokozott óvatosság annál inkább fontos, mert a fűtött lakásban 
a kivágott fenyőfa folyamatosan szárad, és egyre könnyebben 
meggyullad akár a legkisebb szikra hatására, a fa környezetében 
lévő berendezési tárgyakra átterjedő lángok komoly lakástüzet 
képesek okozni.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság honlapján fontos információk találhatóak:

Hasznos tanácsok a jégen tartózkodásról:

http://jasz.katasztrofavedelem.hu/hasznos-
tanacsok-a-jegen-tartozkodasrol

Hasznos tanácsok rendkívüli hidegben (várható következ-
mények, ajánlott magatartási szabályok, hóvihar alatt 
otthonunkban és utazáskor):

http://jasz.katasztrofavedelem.hu/hasznos-
tanacsok-rendkivuli-hidegben

Figyeljünk a kéményekre:

http://jasz.katasztrofavedelem.hu/hirek/2287-
figyeljunk-a-kemenyekre

Utat a tűzoltóknak!:

http://jasz.katasztrofavedelem.hu/hirek/2285-utat-a-
tuzoltoknak
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