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A Képviselőtestület 2015. június 23-án megtartott 
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület

Ø felülvizsgálta és módosította az idegenforgalmi adóról 
szóló rendeletet törvényességi felülvizsgálat felhívására.
Ø hozzájárult egy az önkormányzat tulajdonát képező 

belterületi kert, művelési ágú ingatlan eladásához egy 
kunhegyesi lakos részére.
Ø megállapította a Képviselőtestület 2015. évi II. félévi 

munkatervét, üléseinek időpontjait, a főbb napirendi 
javaslatokat.
Ø jóváhagyta a „Kunhegyes vízminőség-javítás és 

vízbázis fejlesztés” tárgyú pályázat Támogatási szerződés 2. 
számú módosítását.
Ø felülvizsgálta az Integrált Településfejlesztési Stratégiát 

a közigazgatási és partnerségi egyeztetést követően.
Ø jóváhagyta Kunhegyes város 2015. év II. félévi 

önkormányzat i kulturál is és sportrendezvényeinek 
költségvetés-tervezetét. 
Ø felülvizsgálta és elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot. 
Ø döntött a 2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő 

pályázat benyújtásáról.

Ø döntött a Tisza-tó Térsége Leader Egyesületből történő 
kilépésről.
Ø döntött a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület 

tagságába történő belépésről.
Ø elfogadta a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014. 

évi  vizíközmű-szolgálta tási tevékenységéről szóló 
beszámolóját.
Ø döntött arról, hogy biztosítja az önkormányzat 

fenn tartásában működő Kunhegyes Város  Óvodai 
Intézményben a világnézetileg nem elkötelezett óvodai nevelést 
azon Kenderesi lakóhellyel rendelkező óvodaköteles 
gyermekek részére, akik világnézetileg nem elkötelezett óvodai 
intézményben kívánnak részt venni. 
Ø hozzájárult a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok 1. számú 

üzlethelyiség bérleti szerződésének megkötéséhez. 

Rendeletek:
Ø 16/2015. (VI.24.) az idegenforgalmi adóról szóló  

29/2004. (VII.16.) rendelet módosításáról

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

A Kormány célul tűzte ki az állampolgárok és a vállalkozások 
széles körét érintő fizetési kötelezettségek enyhítését. A 
költségvetésben már 2016-ban 10 milliárd forinttal kevesebb 
bevételt terveznek a közigazgatási térítési díjak csökkentése, 
illetve megszüntetése miatt. 

Az állami rezsicsökkentés az érintettek véleménye és 
javaslata alapján valósul meg, ezért 2015. június 5-től 
konzultáció indul, amely augusztus 6-ig tart. 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a vélemények és 
javaslatok megismerésére kérdőív készült a magánszemélyeket, 
valamint a vállalkozásokat érintő fizetési terhek csökkentésére. 

A konzultáció ideje alatt az állampolgároknak lehetőségük 
van a két kérdőíven a magánszemélyeket és a vállalkozásokat 
érintő fizetési terhek megszüntetésére vonatkozóan javaslatokat 
tenni. A kérdőívek kitöltése önkéntes és anonim. 

A két kérdőíven 9-9 hatósági eljárás díjának vagy illetékének 
megszüntetéséről szóló javaslat található, melyek közül 
legfeljebb négyre lehet javaslatot tenni. Mindkét kérdőíven a 
kitöltőknek lehetőségük van további 1-1 hatósági eljárásért fize-
tendő díj vagy illeték megszüntetését is javasolni.

Lehetőség van arra, hogy ugyanaz a személy, ha érintett 
mindkét kérdőívet kitöltse. 

A kérdőívek kitöltésére két mód van, egyrészt papíralapon, 
másrészt interneten.

A kérdőívek megtalálhatók a Kormányablakokban, a járási 
hivatalok ügyfélszolgálatain. A kérdőív kitölthető a 
www.kormanyhivatal.hu honlapon keresztül is. Az online 
kérdőívek kitöltésére 2015. augusztus 6-án 24.00 óráig nyílik 
lehetőség.

Amennyiben az állampolgár a kérdőívet postán kívánja 
megküldeni, erre is lehetősége van, de a postaköltséget a 
Kormányhivatal nem tudja megtéríteni. Az így érkezett 
kérdőíveket a Kormányhivatal (Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) 
2015. augusztus 6-ig befogadja. 

 Páldiné dr. Ágoston Lívia
 hivatalvezető

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási 
Hivatala Okmányirodájának Kormányablakká alakítása  
befejeződött és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormány-
hivatal Kunhegyesi Járási Hivatalának Foglalkoztatási 
Osztálya (volt Járási Munkaügyi Kirendeltség) szintén 
megújult. 

2015. július 13-tól a Kunhegyes, Szabadság tér 9-10. szám 
alatti (Művelődési Központ mellett) akadálymentesített 
épületben –  – fogadjuk a városi park felőli bejáraton
ügyfeleinket a Kormányablakkal közös ügyfélfogadási térben 
az alábbi időpontokban:

 Kormányablak Foglalkoztatási Osztály:
 Hétfő: 7.00-17.00 Hétfő: 8.00-18.00
 Kedd: 8.00-16.30 Kedd: nincs ügyfélfogadás
 Szerda: 8.00-16.30 Szerda: 8.00-16.00
 Csütörtök: 8.00-18.00 Csütörtök: 13.00-16.00
 Péntek: 8.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

A Kormányablak tekintetében az ügyfél beadványait a 
Járási Hivatal bonyolítja le az illetékes hatóságoknál, 
részletesen  az adott ügyme-tájékoztatva a kérelmezőt
net(ek)ről. 

A Kormányablak megnyitásával az ügyfelek egy hivatali 
színhelyen többféle ügyet is tudnak intézniegyszerre  vagy 
adott ügyben tájékoztatást kérni. 

Hivatalos ügyeik intézésében kérem, hogy keressék 
kollégáimat bizalommal az alábbi telefonszámokon is:

Kormányablak: 06/59-795-265,
Gépjármű, jogosítvány ügyintézés: 06/59-795-224,
Személyigazolvány, lakcímkártya, egyéni vállalkozói 

ügyintézés: 06/59-795-233.

 Páldiné Dr. Ágoston Lívia 
 hivatalvezető

Konzultáció indult az állami rezsicsökkentésről Tisztelt Ügyfeleink!


