
A Képviselőtestület 2016. február 11-én megtartott 
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
Ø  módosította a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti 

és Működés Szabályzatáról szóló 10/2014. (X.22.) önkormány-
zati rendeletet.
Ø megalkotta a polgármester és az alpolgármester egyéb 

juttatásának és az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok 
valamint a bizottsági elnökök tiszteletdíjának megállapításáról 
szóló rendeletet.
Ø tárgyalta a Kunhegyes Város Önkormányzata saját 

bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
törvény 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 
évet követő három évre várható összegéről szóló előterjesztést.
Ø megállapította Kunhegyes Város Önkormányzata 2016. 

évi költségvetését.
Ø meghatározta a 2016/2017-es nevelési évre az óvodai 

jelentkezések időpontját a következők szerint: 2016. április 26-
27. (kedd-szerda).
Ø döntött a 2016. évi könyvtári érdekeltségnövelő támo-

gatás elnyerésére pályázat benyújtásáról. 
Ø elfogadta Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. év II. 

félévi kulturális és sport rendezvényeinek költség-felhasz-
nálásáról szóló beszámolót.
Ø döntött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-

főkapitánysággal a Kunhegyesi Rendőrőrs átmeneti elhelye-
zése céljából kötendő ingatlanhasználati szerződés meg-
hosszabbításáról.

Ø döntött a Bűnmegelőzési Alapítvány 300.000 Ft összeg-
ben történő támogatásáról a Kunhegyesi Rendőrőrs működési 
feltételeinek biztosítási céljából.
Ø döntött a 06/5 hrsz-ú ipari terület (volt BHG gyártelep) 

gázellátási rendszerének korszerűsítéséhez szükséges tervek 
elkészítéséről.
Ø döntött a Tisza-völgyi Közműfejlesztési Beruházási 

Társulással a megvalósult közművek üzemeltetésére kötendő 
üzemeltetési szerződés elfogadásáról és nyilatkozattételről.
Ø döntött arról, hogy szerződést köt a Hooligans zenekar 

fellépésére. Az élő nagykoncert 2016. évi Mihály Napi 
Sokadalomban 19.00 órakor kezdődik. 
Ø döntött a „TOP 1.4.1.-15” felhívás keretein belül a Városi 

Bölcsőde épület bővítéséhez, felújításához szükséges építési 
engedélyezési terv készítésére tervező kiválasztásáról.
Ø döntött a hosszabb időtartamú (2016. február 2. – 2016. 

február 29. közötti időszakra vonatkozó) közfoglalkoztatás 
támogatásáról szóló Hatósági szerződés megkötéséről.

Rendeletek:
Ø 2/2016. (II.12.) a helyi önkormányzat és szervei 

Szervezeti és Működés Szabályzatáról szóló 10/2014. (X.22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról
Ø 3/2016. (II.12.) a polgármester és az alpolgármester 

egyéb juttatásának és az önkormányzati képviselők, bizottsági 
tagok valamint a bizottsági elnökök tiszteletdíjának megál-
lapításáról
Ø 4/2016. (II.12.) a 2016. évi költségvetésről
 Dr. Pénzes Tímea

 jegyző

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete értesíti 
az óvodás korú gyermekek szüleit, hogy a 

2016/2017-es nevelési évre az  felvételre  ÓVODAI
jelentkezés

Időpontja: 2016. április 26-27. (kedd és szerda)
 Naponta 8.00 – 17.00 óráig.
Helye: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
 (Hajnal Úti Óvoda – Kunhegyes Hajnal u. 3.)

A város valamennyi óvodás korú gyermekét 
a központi óvodában (Hajnal u. 3.) kell jelentkeztetni!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (to-

vábbiakban Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyer-
mek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény.

A törvény 49.§ (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, 
átvétel jelentkezés alapján történik. 

Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után 
vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bár- 
mikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Az Nkt. 49.§ (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősor-
ban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körze-
tében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § 
(2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti 
a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 
köteles óvodai foglalkozáson, nevelésben részt venni, 
melynek teljesítéséért a szülő felelős. 

A 2016/2017-os nevelési évre kötelező beíratni azt a 
gyermeket, aki 3. életévét 2016. augusztus 31. napjáig 
betölti, és még nem jár óvodába.

Az óvodaköteles gyermek óvodai beíratásának elmulasz-
tása szabálysértésnek minősül és eljárást von maga után. 

Az a szülő, akinek óvodai nevelésre kötelezett gyermeke 
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a 
beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül 
írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igé-
nyeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2016. 
augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti idő- 
pontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok:
Ø Szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványa
Ø A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány
A 2016/2017. nevelési év 2016. szeptember 1. napjától 2017. 

augusztus 31. napjáig tart.
A felvételi körzet: Kunhegyes város közigazgatási területe.
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 21 munka-

napon belül az óvoda vezetője hoz döntést és értesíti a szülőt. 
Jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15 

napon belül lehet fellebbezni. A kérelmet Kunhegyes Város 
Jegyzőjének kell címezni.

 Dr. Pénzes Tímea
 Kunhegyes Város Jegyzője


