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Önkormányzati hírek
Tájékoztató a képviselőtestület munkájáról

A Képviselőtestület 2015. január 27-én megtartott 
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
Ř elbírálta a környezetvédelmi tárgyú Európai Uniós 

pályázatoknál – szennyvízkezelő, illetve ivóvízminőség-javító 
projekteknél – kötelezően vállalt Local Agenda 21 Program 
elkészítésére beérkezett árajánlatokat.
Ř elbírálta az Önkormányzat Gazdasági Programjának 

elkészítésére beérkezett árajánlatokat.
Ř döntött az Integrált Településfejlesztési Stratégia 

tervezetének elkészítésére a Belügyminisztériummal kötött 
Együttműködési Megállapodás utólagos jóváhagyásáról.
Ř döntött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 

által meghirdetett 2015. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő csatlakozásról.
Ř döntött a „Holt-Kakat” rehabilitációja, vizes élőhely és 

turisztikai attrakció kialakítása, ökológiai vízpótlása című 
pályázat vízjogi létesítési engedélye módosításához szükséges 
vízjogi engedélyes terv elkészítőjének kiválasztásáról.
Ř elfogadta a vagyonértékelés elvégzésére a Tiszamenti 

Regionális Vízművek Zrt-vel kötött megbízási szerződés 3. 
számú módosítását. 
Ř felülvizsgálta a Nagykun Hagyományőrző Társulás 

társulási megállapodását.
Ř döntött arról, hogy nem támogatja a Purgány utca 

(Kossuth Lajos utca – Lejtő utca közötti szakasz) forgalmi 

rendjének (egyirányúsítás) megváltoztatására beérkezett 
lakossági kérelmet. 
Ř döntött arról, hogy az OrtoProfil Alföldi Gyógyászati 

segédeszközöket Gyártó és Forgalmazó Kft. részére 
előreláthatólag évente 4 alkalommal bérbe adja a háziorvosi 
ügyeleti rendelőt szakrendelés lefolytatására.   
Ř döntött a 2015. évi kistérségi Startmunka program 

támogatására kérelmek benyújtásáról.
Ř döntött a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

támogatásáról szóló Hatósági szerződés szerinti közvetlen 
dologi költség felhasználásáról, melynek keretén belül a 
közfoglalkoztatást segítő eszközök (munkavédelmi kesztyűk, 
láthatósági mellények, lapátok, hólapátok, seprűk) kerülnek 
beszerzésre. 
Ř döntött a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal 

kapcsolatos konzorciumi együttműködési megállapodás 
jóváhagyásáról.
Ř 300 eFt költségvetési támogatást nyújt a Kunhegyesi 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2015. évre 
biztosított normatív alapú támogatása mellé.
Ř döntött az integrált településfejlesztési stratégia 

készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés 
szabályairól és Partnerségi terv elfogadásáról.

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző

Tisztelt Adózók!

Felhívom szíves figyelmüket, hogy 2015. évben az első félévi 
kommunális adó, építményadó, valamint a helyi iparűzési 
adóelőleg fizetési határideje: 2015. március 16., míg a 
második félévben esedékes adók fizetési határideje: 2015. 
szeptember 15.

A befizetésekhez szükséges készpénz-átutalási megbízások 
kézbesítése jelenleg folyik, felhasználásuk során kérjük 
legyenek figyelemmel arra, hogy a különböző adófizetési 
kötelezettségeket más-más adóbeszedési számlára kell 
teljesíteni.

Adóbeszedési számláink:
Kommunális adó számla 11745145-15410072-02820000
Építményadó számla 11745145-15410072-02440000
Helyi iparűzési adó számla 11745145-15410072-03540000

Gépjárműadó esetében idén minden adózónk új határo-
zatot kap a következő hetekben, mely átvételétől számított 30 

napon belül, de várhatólag 2015. március 16.-ig fizethetik meg 
pótlékmentesen az első félévi adókötelezettségüket a határozat-
hoz mellékelt készpénzátutalási-megbízásokon vagy a 
11745145-15410072-08970000 számlaszámra való utalással; 
míg a második félévben esedékes gépjárműadó fizetési 
határideje szintén 2015. szeptember 15.

Tájékoztatom Önöket, hogy az önkormányzati adóhatóság az 
adózók adószámláinak teljes egyenlegeiről (túlfizetéseket és 
hátralékokat is tartalmazóan) értesítést 2015. október 31-ig ad ki.

Az értesítőkben foglalt adatokkal, változás-bejelentéssel 
kapcsolatban további információt ügyfélfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatal (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) 12. 
sz. irodájában, vagy a 06-59/530-500 telefonszámon 
kaphatnak. 

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!
 Polgármesteri Hivatal
 Gazdasági Osztály – Adócsoport

FELHÍVÁS

Mivel a korábban megalakult Gazdakört a Cégbíróság a nyil-
vántartásából törölte, új Gazdakör alakítása vált szükségessé. 

2015. február 04-én településünkön megalakult a Kunhegyesi 
Gazdakör. 

Az egyesület célja:
- tagok érdekeinek képviselete,
- az önálló gazdálkodáshoz szükséges szakmai ismeretek 

fejlesztése,
- a piacképes termékek előállításának segítése, 
- a termeltetés és a termékértékesítés elősegítésének 

szervezése,

- a gép és eszköz ellátás valamint a közös géphasználat 
előmozdítása,

- a föld termőerejének fokozása,
- és a természetes környezet megóvása.

A Gazdakörhöz csatlakozhat minden termelő, szimpatizáns, 
aki a fenti célokkal egyetért, valamint az Alapszabály előírásait 
magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Várjuk jelentkezéseiket!
Tisztelettel:

 Gönczi András Széll Imre
 Gazdakör elnöke alelnök

Megalakult a Kunhegyesi Gazdakör


