
A Képviselőtestület 2015. március 5-én, március 24-én és 
április 7-én megtartott nyilvános ülésein az alábbi főbb 
témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
Ř módosította az Önkormányzat 2013. évi költségvetés 

teljesítéséről szóló zárszámadási rendeletet.
Ř módosította a 2014. évi költségvetésről szóló rendeletet. 
Ř döntött a 2015. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támo-

gatás elnyerésére benyújtott igény utólagos jóváhagyásáról.
Ř döntött arról, hogy szerződést köt a Tóth Gabi és a Bikini 

Együttes fellépésére. A koncertek a 2015. évi Mihály Napi 
Sokadalomban 18.30 és 19.00 órakor kezdődnek. 

Ř hozzájárult a kunhegyesi Piactéri vásárcsarnok 7. számú 
üzlethelyisége bérleti szerződésének újrakötéséhez. 

Ř döntött a Polgármesteri Hivatal folyamatos működéséhez 
szükséges papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek beszerzéséhez 
szállító kiválasztásáról.

Ř felhatalmazást adott 2015. évi közfoglalkoztatási progra-
mokhoz kapcsolódó elkülönített bankszámlaszámra beszedési 
megbízás benyújtásának engedélyezésére a Magyar Állam-
kincstár javára. 

Ř döntött a „Bölcsőde felújítás Kunhegyesen” című tervezett 
felújítás közbeszerzési szakértőjének meghívásáról és kiválasz-
tásáról, valamint a költségvetés készítőjének meghívásáról és kivá-
lasztásáról.

Ř döntött a „Vásárhelyi terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó 
bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok megyében I. 
ütem tárgyú projekt kivitelezési feladatainak ellátására” című 
pályázat megvalósítása során egyes magán-tulajdonban lévő 
ingatlanok határrendezéséről.

Ř döntött arról, hogy a kunhegyesi születésű Pro Cultura és Pro 
Urbe díjas D. Szabó Miklós Kunhegyesi riportok, portrék, 
jegyzetek, cikkek című kiadványának megjelentetését 200 000 Ft-
tal támogatja.

Ř döntött a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támo-
gatásáról szóló Hatósági szerződések megkötéséről.

Ř elfogadta a Kunhegyes Önkormányzati Tűzoltó-parancs-
nokság 2014. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót és 
megköszönte a Tűzoltóság valamennyi dolgozójának az elmúlt 
évben végzett áldozatos tevékenységét. 

Ř Az Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 5 településen 
megfelelően ellátta a tűz- és műszaki mentési, kárelhárítási 
feladatokat.

Ř módosította a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
rendeletet.

Ř döntött Kunhegyes város versenysport-tevékenységének 
2015. évi támogatásáról. A költségvetésben előirányzott
5 000 000 forintot az alábbiak szerint osztotta fel:

- R-04 Postagalamb Sport Egyesület 100 000 Ft
- Sporthorgász Egyesület 150 000 Ft
- Kunhegyesi Dózsa DSE Kézilabda 400 000 Ft
- Kunhegyes ESE  (Labdarúgó Szakosztály,

 Röplabda Szakosztály): 4 350 000 Ft
Ř elfogadta a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény 2014. évi szakmai beszámolóját, és megköszönte az 

intézmény valamennyi dolgozójának a közmű-velődés és a kultúra 
területén kifejtett tevékenységét.

Ř döntött a „Vert csipke” és a Kunhímzés Települési értéktárba 
történő felvételéről.

Ř elfogadta Kunhegyes Város Önkormányzata 2014-2020 
időszakra szóló gazdasági programját.

Ř módosította az önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési tervét.
Ř döntött a Startmunka mintaprogram közvetlen dologi 

költségei felhasználására vonatkozó közbeszerzési eljárás közbe-
szerzési szakértőjének kiválasztásáról, valamint az ajánlattételi 
felhívás és dokumentáció elfogadásáról.

Ř elfogadta az Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvíz-
kezelő Társulás tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

Ř kezdeményezte a Mesterségek Iskolája Szakképzési 
Alapítvány valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
ponttal kötött háromoldalú használati szerződés felbontását, mivel 
2015. augusztus 31. napjával a Kossuth L. u. 84. szám alatti 
ingatlanban a szakképzés, köznevelési feladatellátás megszűnik.

Ř döntött a Szabadság tér forgalmi rendjének megváltoz-
tatásáról, a Szabadság tér, Takarékszövetkezet, Deko Pékség, 
Kossuth Iskola előtti útszakaszon súlykorlátozás (5,5 t) 
bevezetéséről. A súlykorlátozás bevezetését alaposan indokolja, 
hogy a megnövekedett autóbusz és tehergépjármű forgalom miatt 
az útszakasz látható károsodást szenvedett.

Ř véleményezte az önkormányzati működtetésű Kunhegyesi 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola 
Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 84. tagintézményi telephelyének 
megszűntetése tárgyú intézményátszervezést, mely szerint a 2015. 
augusztus 31-ével a szakiskolai nevelés-oktatás, köznevelési 
Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás alapfeladatok a 
jelzett telephelyen megszűnnek.

Ř döntött a Start munka mintaprogram közvetlen dologi 
költségeire vonatkozó hirdetmény közzététele nélküli közbe-
szerzési eljárásra ajánlattevők meghívásáról.

Ř döntött egy gazdasági társaság munkahelyteremtő beru-
házásához szükséges ingatlan bérbeadásáról.

Ř döntött a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis 
fejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó PR és tájékoztatási 
feladatok ellátására vonatkozó szerződés 1. számú módosításáról.

Ř döntött az orvosi rendelő épületében egy alkalomra 
vonatkozóan rendelő helyiség bérbeadásáról. 

Rendeletek:
Ř 5/2015. (III.06.) a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. 

(II.05.) rendelet módosításáról.
Ř 6/2015. (III.06.) Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. 

évi költségvetés teljesítéséről szóló 4/2014. (IV.30.) rendelet 
módosításáról

Ř 7/2015. (III.25.) a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról

Ř 8/2015. (IV.8.) az önkormányzati tulajdonú közutak 
forgalmi rendjének szabályozásáról szóló 14/2006. (V.26.) számú 
képviselő-testületi rendelet módosításáról

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző

Leszázalékolt személyek részére munkalehetőség
Hamarosan induló telephelyünkre felveszünk dolgozni akaró, szorgalmas, kreatív személyeket könnyű betanított munkára. 
(Papír csomagoló anyagok készítése)
Keresünk még varrodai szakmunkás képesítésű, vagy varrodai tapasztalattal rendelkező személyeket betanított munkára.
Környékbeli személyek részére utazási bérletet térítünk.
Munkavégzés helye: Kunhegyes
Cégünk megváltozott munkavégző képességű személyeket alkalmaz, ilyen munkavállalók jelentkezését várjuk.
Bővebb felvilágosítást a 06/30/738-4205, vagy a 06/30/338-4722 telefonszámon lehet kérni.


