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A Képviselőtestület 2015. október 13-án és október 27-én  

megtartott nyilvános ülésein az alábbi főbb témákat 
tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
Ø döntött a Kunok Világtalálkozója zárórendezvény támo-

gatására vonatkozó Támogatási szerződés megkötéséről.
Ø döntött arról, hogy a Kunhegyes Egységes Sportegye-

sület Labdarúgó Szakosztályát 2.500.000 Ft összegű rendkívüli 
támogatásban részesíti.

Ø döntött az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai 
Intézményében” című projekt keretében elrendelt visszafizetési 
kötelezettség utólagos jóváhagyásáról.

Ø döntött a mezőőri álláshely meghirdetéséről. A pályázati 
kiírás az újság következő hasábjain olvasható.

Ø elfogadta a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. 
év III. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatást. 

Ø elfogadta a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű 
Fürdő 2015. évi működéséről szóló tájékoztatót.

Ø elfogadta az önkormányzat által működtetett oktatási és 
a fenntartásában működő nevelési- intézmények tanévindítá-
sáról szóló tájékoztatást.

Ø elfogadta a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 
2014/2015-ös nevelési évről szóló szakmai beszámolóját.

Ø döntött a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye alapító 
okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.

Ø jóváhagyta a Kunhegyes Város Óvodai Intézményben 
2015/2016-os nevelési évben tervezett szünetek időpontjait.

Ø elfogadta a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Szakiskola 2014/2015-ös tanévről szóló 

szakmai beszámolóját.
Ø elbírálta a 2015. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközei-

nek fel és leszerelésére benyújtott árajánlatokat.
Ø jóváhagyta a Nagykun Hagyományőrző Társulás tár-

sulási megállapodásának 2016. január 1. napjától hatályos 
módosítását.

Ø döntött a város 65 év feletti lakosainak, valamint a 
tartósan beteg gyermekek karácsonyi megajándékozásáról.

Ø döntött arról, hogy karácsonyt megelőzően természet-
ben nyújtott települési támogatás keretében tűzifa kerül szét-
osztásra a rászorulók között.

Ø döntött az Arany János utca 29. és a Kossuth L. u. 84. 
szám alatti ingatlanokon végzett felújítások térítés nélküli 
átadásáról a Mesterségek Iskolája Szakképzési Alapítvány 
részére.

Ø döntött a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis 
fejlesztés” tárgyú pályázat Támogatási szerződés 3. számú 
módosítás kiegészítésének jóváhagyásáról.

Ø döntött a Kunhegyes, Kálvin utca 1. szám alatti ingatlan 
fűtés korszerűsítéséről.

Ø hozzájárult az önkormányzat tulajdonában álló beépí-
tetlen területek fejlesztéséhez egy kunhegyesi lakos kérelmére.

Ø döntött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-
főkapitánysággal a Kunhegyesi Rendőrőrs Kossuth L. u. 58. 
szám alatti (korábbi Okmányiroda) átmeneti elhelyezése 
céljából kötendő ingatlanhasználati szerződés aláírásáról.

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző

A nyár folyamán 8-14 éves korú gyermekeknek tartottunk 
felvilágosító programokat, míg októberben a szülőket, 
pedagógusokat szólítottuk meg, és hívtuk előadásra 
drogprevenció témakörben.

Az idősebb gyerekek, a fiatalok sokat tudnak a drogokról, 
ugyanakkor az őket körülvevő felnőtte a témával nem 
tudnak mit kezdeni.

Tapasztalataink alapján a szülők otthon nem 
beszélgetnek időben ezekről a témákról 
gyermekeikkel. Valószínűleg azért, mert nem 
tudják, hogy fogjanak hozzá.

Szerettünk volna a szülőknek és a 
pedagógusoknak segítséget nyújtani 
abban, 

• hogyan lehet megelőzni a bajt?
• mi a teendő, és milyen lehetőségek 

vannak, ha a gyermek kapcsolatba 
kerül a droggal?

• T á j é ko z t a t ás t  a dn i  a  d r ogok 
veszélyeiről, a kábítószerekkel és 
pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos 
büntetőjogi következményekről.

Tokai Lajos rendőr alezredes őrsparancsnok segítségét kértük 
terveink megvalósításához.

Az első, szülőknek, pedagógusoknak szóló drogprevenciós 
előadást, fórumot 2015. október 19-én szerveztük a JNSZ 
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának 

szakelőadói, valamint Fekete András rendőr főtörzs zászlós 
iskolai bűnmegelőzési és drogprevenciós tanácsadó, a Karcagi 
Rendőrkapitányság munkatársa részvételével. Szívesen 
fogadtuk az érdekes előadást, a tájékoztatást, a szóróanyagot, 
valamint a közreműködést a program lebonyolításában.

Örömünkre szolgált, hogy 30, gyermekekkel foglalkozó 
szakember – védőnő, gondozónő, óvónő, általános- 

és középiskolai  pedagógus – el fogadta 
meghívásunkat. Bízunk abban, hogy az itt 

szerzett ,  új információk bir tokában 
hatékonyabban tudják a droggal kapcsolatos 
problémákat kezelni. 

Szomorúan tapasztaltuk, hogy a szülők 
érdeklődése a témával kapcsolatban még 
mindig csekély, pedig ahogy az az 
előadásból is kiderült, a családi nevelés 
elsődleges színtere a drogprevenciónak. 

Fontos az odafigyelés, a szeretet,  a 
kommunikáció, a szabályok kialakítása, azok 

betartása. A hangsúly a megelőzésen van.
A témával szeretnénk a jövőben is foglakozni, 

tájékoztató, felvilágosító anyagokkal segítve a szülőket, 
illetve a pedagógusokat.

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
 Vincze Lászlóné


