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A Képviselőtestület 2015. július 16-án és augusztus 
4-én megtartott nyilvános ülésein az alábbi főbb 
témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
Ø döntött a munkahelyteremtés céljából a varrodai 

tevékenység továbbfolytatása céljából az Ady E. u. 2. 
szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés 
megkötéséről.

Ø döntött az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város 
Óvodai Intézményében” című pályázat során igényelt 
előleg-túlfizetés és ügyleti kamat visszafizetéséről az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére.

Ø hozzájárult a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok 5. 
számú üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséhez. 

Ø módosította a 2015. évi költségvetésről szóló 
1/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletet.

Ø tárgyalta a Kunhegyes Város Önkormányzata saját 
bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló törvény 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot kelet-
keztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegéről 
szóló 16/2015. (II.12.) határozat módosításáról szóló 
előterjesztést.

Ø döntött a Polgármesteri Hivatal működéséhez 
szükséges nyomdai munkálatok ellátásához szolgáltató 
kiválasztásáról.

Ø döntött a Mihály Napi Sokadalom rendezvényen a 
Tűzijáték megtartásához kapcsolódó szerződés megkö-
téséről.

Rendeletek:
Ø 17/2015. (VIII.05.) 2015. évi költségvetésről szóló 

1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

Zapad-Albertirsa 750 kV-os távvezeték alapfelújítás
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyban megjelölt távvezeték üzemeltetője és egyben tulajdonosa, a MAVIR 

Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (1031 Budapest, Anikó u. 4., a továbbiakban 
MAVIR ZRt.) megbízásából társaságunk végzi a távvezeték alapjainak felújítását.

A munkavégzés a bejegyzett vezetékjoga alapján történik. A munkák során, a terepen való mozgás MAVIR ZRt. 
közben gépeink taposási kárt okozhatnak az érintett ingatlanokon, amelyért a terület használóját a hatályos 
jogszabályok alapján kártalanítás illeti meg. Ezen igényeket a károsodott ingatlanok használói a térségben jelenlevő, a 
munkákért felelős építésvezetőnek személyesen, vagy levélben jelenthetik be a következő címen:

MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. 1158 Budapest, Körvasút sor 105.
A kivitelezés felelős műszaki vezetője:

Hideg József építésvezető MVM Ovit Zrt.
Kamarai nyilvántartási száma: MV-6/A-05-50333/2017

TÁJÉKOZTATÁS

Kunhegyesi lakosok részére megvásárolhatók a 
mezőgazdasági programban megtermelt alábbi termékek:

Paradicsom: 180 Ft.-/kg
Paprika: 180 Ft.-/kg
Káposzta: 50 Ft.-/kg
Cukkini: 80Ft.-/kg
Főzőtök: 80 Ft.-/kg
Sárgarépa: 120 Ft.-/kg
Karalábé: 60 Ft.-/darab
Zöldhagyma: 60Ft.-/csomag

Max: 2 kg/nap

Az árak a piaci ártól függően változhatnak
Rendelésfelvétel: 5340 Kunhegyes Ady Endre utca 3.

ill. a régi sportcentrum területén

Tisztelt Polgármester Úr!

Megköszönjük Polgármester Úrnak, hogy gyerme-
künknek 25.000 – 25.000 Ft ösztöndíjat adott magán-
pénzéből.

Dózsa Tagintézményből:
Horváth Tamás, Kunhegyes, Jósika u. 18.
Takács Sándor, Kunhegyes, Kiskakat u. 2.

Kossuth Tagintézményből:
Lakatos Erik, Kunhegyes, Arany J. u. 104.
Tyukodi Norbert, Kunhegyes, Kamilla u. 1. 

Köszönettel:

Szülők

KÖSZÖNETZÖLDSÉGVÁSÁR


