
A Képviselőtestület 2015. november 12-én és november 

24-én megtartott nyilvános ülésein az alábbi főbb 
témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
Ø véleményezte a Kunhegyesi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzetét, mely a település 
teljes közigazgatási területe.
Ø döntött a Kunhegyes Szabadság téren 2015. december 9. 

és 2015. január 10. között felállítandó korcsolyapálya bérbe-
vételéről, és a felállítás költségeinek elfogadásáról.
Ø döntött a hosszabb időtartamú (2015. november 2. – 

2016. február 29. közötti és a 2015. november 2.- 2016. június 
30. közötti időszakra vonatkozó) közfoglalkoztatás támoga-
tásáról szóló Hatósági szerződés megkötéséről.
Ø megalkotta Kunhegyes Város Önkormányzata Verseny-

tárgyalási Szabályzatát.
Ø döntött a 06/5. hrsz-ú ipari terület versenytárgyalásra 

bocsátásáról.
Ø döntött a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához a 

rénszarvasok és a szán felújításáról.
Ø döntött a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye által 

kezdeményezett a főzőkonyha működéséhez szükséges 
felújítás elvégzéséről és eszközök, berendezések beszerzéséről.
Ø döntött a rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról.
Ø Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában 

működő Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, valamint 
Szociális étkeztetés főzőkonyhája folyamatos működéséhez 
szükséges élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére 
irányuló pályázat kiírásáról.
Ø módosította a 2015. évi költségvetésről szóló önkor-

mányzati rendeletet.
Ø módosította a helyi iparűzési adóról szóló önkormány-

zati rendeletet.
Ø hozzájárult egy magánszemély részére a kunhegyesi 

4297 hrsz, kert művelési ágú terület eladásához.
Ø döntött a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről 

és elbírálta a tűzifavásárlásra beérkezett árajánlatokat, melynek 
keretében 55,55 tonna tűzifa kerül kiosztásra a rászorulók 
részére december 16-án reggel 7  órától. 00

Ø elbírálta a város 65 év feletti lakosainak, valamint 
tartósan beteg gyermekek részére adandó karácsonyi csomag 
beszerzésére beérkezett ajánlatokat. 
Ø döntött 4 nyolcadikos osztályos általános iskolai 

tanulónak a „hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehet-
séggondozó Programban” való részvételének elvi támoga-
tásáról. 
Ø döntött a 2016. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium 

megjelentetéséről.
Ø döntött a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis 

fejlesztés” tárgyú projekt 4. számú Támogatási szerződés 
módosításának jóváhagyásáról.
Ø jóváhagyta az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól a 3. és 

4. számú védőnői körzet részére használatba vett számító-
gépekre vonatkozó megállapodást.
Ø döntött a Család és Gyermekjóléti Központ felállításáról 

és a család és gyermekjóléti szolgálati feladatot érintő átszer-
vezésről. 
Ø döntött az önkormányzat tulajdonában lévő 5340 

Kunhegyes Nyílt u. 2. sz. alatti telek bérleti szerződésének meg-
szűntetéséről.

Rendeletek:
Ø 18/2015. (XI.25.) 2015. évi költségvetésről szóló 

1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ø 19/2015. (XI.25.) a helyi iparűzési adóról szóló 23/2009. 

(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

közmeghallgatását
2015. december 17-én (csütörtökön) délután 17.00 órakor

tartja.
A közmeghallgatás helye:

Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ Kunhegyes, Szabadság tér 7.
Téma:

Tájékoztató Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. évi feladatainak 
teljesítéséről

Előadó: Szabó András polgármester
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy minél többen tiszteljék meg rendezvényünket jelenlétükkel,

és tegyék fel kérdéseiket. 
Aktív közremûködésüket előre is megköszönöm.

Szabó András polgármester


