
A Képviselőtestület 2016. január 19-én és január 26-án  
megtartott nyilvános ülésein az alábbi főbb témákat 
tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 döntött a Zádor utca makadám burkolatának felújítása, 

valamint a Dózsa iskola tornaterme tetőszigetelésének 
felújítása és fűtéskorszerűsítése pályázathoz közbeszerzési 
eljárása indításáról, közbeszerzési szakértő kiválasztásáról, 
Ajánlattételi felhívás elfogadásáról, Bíráló Bizottság 
létrehozásáról.
 elfogadta az önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési 

Tervét.
 döntött a piactéren található szociális épület nyílás-

záróinak cseréjéről.
 döntött a „Holt Kakat rehabilitációja” és az „Élő 

környezet kialakítása a Kakat-ér területén” című pályázatokhoz 
szükséges előkészítő munka elvégzéséhez, illetve a szükséges 
tanulmányok elkészítéséhez ajánlattevők meghívásáról, 
szakértő kiválasztásáról.
 módosította az önkormányzat intézményeiben alkal-

mazott térítési díjakról szóló rendeletet, az intézményi 
gyermekétkeztetés szabályainak változása miatt.
 jóváhagyta a Városi Bölcsőde intézményben a 2016. 

évben tervezett szünetek időpontjait. 
 döntött a II. számú védőnői körzet megüresedett 

álláshelyének hirdetéséről.

 hozzájárult egy az önkormányzat tulajdonát képező 
beépítetlen belterületi ingatlan eladásához magánszemély 
részére.
 elfogadta a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. 

év IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót.
 döntött a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2016. évi 

alapítói támogatásról.
 aktualizálásra került az Önkormányzat Közbeszerzési 

szabályzata.
 döntött a nevelési-oktatási intézményekben kisétkezések 

(tízórai, uzsonna) biztosításáról.
 döntött a 06/5 hrsz-ú ipari terület (volt BHG, Kunhegyes 

Tiszaszentimrei út 11.) hasznosítására vonatkozó verseny-
árgyalás határidejének 2016. február 29. 16.00 órára történő 
meghosszabbításáról.
 határozatával támogatja a Kormány kvótaellenes 

kampányát és migráns politikáját.

Rendeletek:
1/2016. (I.27.) az önkormányzat intézményeiben 

alkalmazott térítési díjakról szóló 3/2013. (II.27.) rendelet 
módosításáról

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző

Tisztelt kunhegyesi lakosok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Kunhegyes város körzeti 
megbízottjai fogadóóráikat az Polgármesteri Hivatal kistanácskozó 
termében (3. sz. iroda) tartják az alábbi időpontokban:

Gőz Attila r. törzszászlós: minden hónap első szerdáján 08:00-10:00 
óra között,

Bordás Zsolt r. főtörzsőrmester: minden hónap második szerdáján 
08:00-10:00 óra között.

Susa Mihály r. zászlós: minden hónap harmadik szerdáján 08:00-
10:00 óra között,

A körzeti megbízottak a fenti időpontban állnak a lakosság 
rendelkezésére, de bejelentéseiket, továbbra is megtehetik személyesen 
a Rendőrőrsön, vagy telefonon a 112-es segélyhívó számon, illetve 
közvetlenül az 59/326-111 és a 06-20/231-86-73-as telefonszámokon.

	 Tokai Lajos r. alezredes

A kunhegyesi Polgárőrség, folyamatosan azon 
dolgozik, hogy a város lakói minél nagyobb biztonságba 
érezhessék magukat. Ezért 2014 októbere óta, új 
szolgálati rendszerben, többnyire önállóan és gyak-
rabban járőrözünk.

Mivel a járőrözéseink nagy részét a késő esti és 
éjszakai órákban végezzük, ezért az ellenőrzésekről a 
lakosok nagy része nem értesül.

Ezért 2016. január 01-től bevezetjük azt a gyakorlatot, 
hogy az éjszakai járőrszolgálatban tapasztalt esemé-
nyekről, illetve a járőrszolgálat eredményességéről 
értesítést adunk, szórólap formájában, amit a lakosság 
postaládáiban fogunk elhelyezni. Ezzel is javítva a 
lakosság szubjektív biztonságérzetét. 

A szórólap tartalmazni fogja még, az ellenőrzés 
dátumát, idejét, polgárőrség telefonszámát, az 
ellenőrzést végző Polgárőr járőr aláírását.

Polgárőr Egyesület Kunhegyes

Tisztelt Kunhegyesiek!
A 2016-os Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Prima Díjra jelölték magyar népművészet kategóriában Czupp Pál fafaragó 

népi iparművészünket.
Fogjunk össze és szavazatainkkal támogassuk városunk szülöttét!
Voksolni az Új Néplapban 2016. május 31-éig megjelenő szavazószelvényekkel lehet. Kivágott szelvényeiket folyamatosan 

leadhatják a Polgármesteri Hivatal portáján elhelyezett szavazatgyűjtő dobozba.
Támogatásukat a jelölt nevében is köszönöm!

Szabó András
polgármester


