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A Képviselőtestület 2015.  augusztus 18-án 
megtartott nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat 
tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 elfogadta a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 

2015. II. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztatatót.
 elfogadta Kunhegyes város 2015. év I. félévi ön-

kormányzati kulturális és sport rendezvényeinek költség-
felhasználásáról szóló tájékoztatót.
 elfogadta a Dr. Borsos Imre Központi Orvosi 

Rendelő Adatvédelmi Szabályzatát. 
 döntött a Karcagi Szakképzési Centrum Kunhe-

gyesi Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és 
Kollégiuma (gimnázium és szakmunkásképző intézet) 
intézményben tanuló gyermekek étkeztetésére vonatkozó 
szerződés meghosszabbításáról.

 elfogadta az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
Belügyminisztérium által végzett szakmai megfelelőségi 
vizsgálata utáni módosítását.
 módosította a Marady Optika Kft. részére a kunhe-

gyesi piactéri vásárcsarnok 5. sz. üzlethelyiség bérleti 
szerződésének újrakötéséről szóló határozatot.
 döntött a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbá-

zis fejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó „Szerződéses 
Megállapodás”-ban rögzített tartalékkeret részbeni 
felhasználásáról szóló 1. számú módosítás jóváhagyásáról
 tárgyalta a Városi Majális rendezvény költségeinek 

Miniszterelnökség által történő utólagos finanszíro-
zásáról szóló előterjesztést. 

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző

Tisztelt Ügyfeleink!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 2015. szeptember 1. napjától a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatala Hatósági és Gyámügyi Osztálya a Kormányablakkal és a 
Foglalkoztatási Osztállyal (volt Munkaügyi Kirendeltség) egyetemben a megújult Kunhegyes, Szabadság tér 9-10. 
szám  az alábbi alatti (Művelődési Ház mellett) felújított épületben – annak második szintjén - fogadja ügyfeleit
időpontokban: Hétfő: 8.00-18.00
 Kedd: nincs ügyfélfogadás
 Szerda: 8.00-16.00

 Csütörtök: 13.00-16.00
 Péntek: 8.00-12.00

A járási hivatal egy épületben való működésével az ügyfelek egyszerre egy hivatali helyszínen minden, a járási 
hivatal által nyújtott szolgáltatást, ügyintézést el tudnak érni vagy adott ügyben tájékoztatást kérni. 

Hivatalos ügyeik intézésében kérem, hogy az információs pultnál tájékozódjanak, illetve  keressék kollégáimat
bizalommal az alábbi telefonszámokon is:

Információs szolgálat: 59/530-530,
Hivatalvezető: 59/795-102,
Hivatalvezető helyettes: 59/795-101,
Gyámügyi ügyintézők: 59/795-121, 59/795-122,
Hatósági ügyintézők: 59/795-107, 59/795-108, 59/795-109, 59/795-110, 59/795-111, 59/795-112, 59/795-117,
Szabálysértési ügyintézők: 59/795-113, 59/795-115.

A Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 58. szám (volt Okmányiroda) és a Kossuth Lajos utca 39. szám (volt múzeum) 
alatti épületben továbbiakban ügyfélfogadás nem történik és az 59/530-620 telefonszámon sem érhető már el a járási 
hivatal.

Tisztelettel:
	 Páldiné Dr. Ágoston Lívia

 hivatalvezető

Lassan lejár az állattartók részére kötelezően előírt szervestrágya tároló építésének határideje.
Az előző időszakban többször felhívtuk az érintettek figyelmét a határidő betartására. Megjelent a Vidékfejlesztési Program 

2020 című kiadvány, melyben a támogatható tevékenységek között szerepel a trágyakezelés. Mivel a pályázatok benyújtásának 
határideje igen rövid szokott lenni, ezért ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki építési terveket, pályázathoz szükséges 
dokumentumot készítsék el azt a megfelelő hatósággal (építési) fogadtassák el, engedélyeztessék. 

Ezzel kapcsolatban a konkrét rendeletek megjelenésével egyidőben legalábbis rövid határidőn belül gazdaköri tájékoztatást 
veszünk igénybe a Kamarától, melyről mindenkit értesítünk. 
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