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A Képviselőtestület 2015. február 12-én megtartott 
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
Ř tárgyalta a Kunhegyes Város Önkormányzata saját 

bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
törvény 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 
évet követő három évre várható összegéről szóló előterjesztést.
Ř megállapította Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. 

évi költségvetését.
Ř módosította a köztisztaságról, a közterületek és ingat-

lanok rendjéről és a szervezett köztisztasági közszolgálta-
tásokról szóló önkormányzati rendeletet. 
Ř módosította a társadalmi megbízatású polgármester és 

alpolgármester egyéb juttatásának és az önkormányzati kép-
viselők, bizottsági tagok valamint a bizottsági elnökök tiszte-
letdíjának megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet.
Ř megalkotta Kunhegyes Város Önkormányzata települési 

támogatásáról szóló rendeletét.
Ř döntött a Komlóssy-féle Szélmalom vitorláinak javításá-

ról, és a munkálatok elvégzésére beérkezett árajánlatokról.
Ř elfogadta Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. évi 

közbeszerzési tervét.
Ř meghatározta a 2015/2016-os nevelési évre az óvodai 

jelentkezések időpontját a következők szerint: 2015. április 21-
22. (kedd-szerda). 
Ř elfogadta Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. év II. 

félévi kulturális és sport rendezvényeinek költség-felhaszná-
lásáról szóló beszámolót.
Ř kiválasztotta a „Holt-Kakat” rehabilitációja, vizes élő-

hely és turisztikai attrakció kialakítása, ökológiai vízpótlása 
című pályázat vízjogi létesítési engedélye módosításához 
szükséges vízjogi engedélyes terv elkészítőjét.
Ř döntött a Megyei Közgyűlés 142/2014. (IX.26.) számú 

határozatával elfogadott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integ-

rált Területi Program 1.0 változatában szereplő „Projektlista” 
elfogadásáról.
Ř elfogadta a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2014. 

IV. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztatását.
Ř döntött arról, hogy a Kossuth Úti Általános Iskola és 

Szakiskola Tagintézménye tanulói részére támogatást biztosít 
az idei március 15-ei műsor színvonalas lebonyolításához és az 
annak részeként bemutatandó Palotás tánchoz.
Ř felhatalmazást adott 2015. évi Start mintaprogramhoz 

kapcsolódó közfoglalkoztatásra irányuló pályázatokhoz szük-
séges Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munka-
ügyi Központja javára szóló beszedési megbízás benyújtásának 
lehetőségére.
Ř döntött arról, hogy a „Holt-Kakat” rehabilitációjához 

kapcsolódó pályázat vízjogi létesítési engedélye módosításához 
szükséges magántulajdonban lévő ingatlant megvásárolja.
Ř döntött arról, hogy nem kíván pályázatot benyújtani a 

Belügyminisztérium felhívására, mivel nem rendelkezik a 
kiírásnak megfelelő ingatlannal.  

Rendeletek:
Ř 1/2015. (II.13.) a 2015. évi költségvetésről 
Ř 2/2015. (II.13.) a köztisztaságról, a közterületek és ingat-

lanok rendjéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Ř 3/2015. (II.13.) a társadalmi megbízatású polgármester 

és alpolgármester egyéb juttatásának és az önkormányzati 
képviselők, bizottsági tagok valamint a bizottsági elnökök 
tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet módosításáról
Ř 4/2015. (II.13.) a pénzben és természetben nyújtott, 

valamint személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 
szóló módosításokkal egységes szerkezetű 2/2009. (II.13.) 
számú rendelete módosításáról

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2015. évi 
tüdőszűrés

2015. március 27. (péntek)
és április 28. (kedd) között lesz.

Helye: Kunhegyes, Kossuth L. u. 43.
 Kossuth Úti Általános Iskola (16-os Tanterem)
 (Bejárat a Kossuth utca felőli kiskapunál)

00 00Szűrési idő: Hétfő, szerda: 12  – 17  óráig
 00 00Kedd, csütörtök, péntek:  8  – 13  óráig
 00 30Utolsó szűrési napon (április 28. kedd):  8  – 12  óráig
Szűrés a következő napon nincs: Április 6. (hétfő - Húsvét)

Személyi igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ kártyáját 
kérjük a szűrésre vigye magával!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szűrés nem kötelező, 
viszont a vizsgálaton való megjelenés minden 40 év feletti 
lakosnak ajánlott és térítésmentes.

Kérjük, hogy a saját egészségük érdekében a vizsgálaton 
szíveskedjenek megjelenni!

A szűrővizsgálat számos betegség kiszűrését, korai 
felismerését teszi lehetővé. 

Azon lakosoknak, akik a 40. életévüket nem töltötték be és a 
szűrést igénybe kívánják venni, részükre a szűrés térítés-
köteles és beutaló szükséges. A vizsgálat díját (1700 Ft) 
postai csekken kell befizetni, melyet a szűrés helyszínén 
lehet kérni beutaló bemutatása ellenében. 

A 18 év alatti lakosok szűrésénél a beleegyező nyilatkozat 
aláírása végett a szülő/gondviselő megjelenése is szükséges.

Felbélyegzett és megcímzett boríték leadása esetén a szűrési 
lelete megküldésre kerül. Egy borítékban csak 1 személy leletét 
postázzák.

Polgármesteri Hivatal


