
A Képviselőtestület 2016. április 12-én, illetve április 26-
án megtartott nyilvános ülésein az alábbi főbb témákat 
tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 módosította az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési 

tervét.
 döntött a TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése” felhívásra benyújtandó 
pályázathoz szükséges terv készítésére tervező megbízásáról.
 döntött a háziorvosi ügyeleti feladatellátás céljára 

gépjármű beszerzéséről.
 elfogadta Kunhegyes város közrendjének és közbiztonság 

helyzetéről szóló 2015. évi beszámolót. Megállapította, hogy a 
Rendőrőrs a rendelkezésre álló lehetőségekhez és feltételekhez 
igazodva eredményesen látta el a város közrendje, közbiz-
tonsága érdekében tett feladatait, és megköszönte a Kunhegyesi 
Rendőrőrs valamennyi dolgozójának az elmúlt évben végzett 
áldozatos tevékenységét.
 elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

teljesítéséről szóló beszámolót.
 elfogadta a Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzat 

intézményeinél 2015. évben végzett belső ellenőri jelentést.
 elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékeny-

ségéről szóló tájékoztatót.
 elfogadta a „Kunhegyes Városért” közalapítvány 2016. évi 

negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatót.
 módosította a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 

felvételi körzetét.
 döntött a TOP-1.1.3-15 kódszámú „Helyi gazdaság-

fejlesztés” felhívásra benyújtandó pályázathoz szükséges terv 
készítésére tervező megbízásáról.
 döntött a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művé-

szeti Iskola udvarán rekortán pálya építéséről szóló határozat 
módosításáról.

 döntött a Hooligans fellépéséhez szükséges színpad 
bérlésére és a koncert hang és fénytechnikai lebonyolítására 
vonatkozó szerződések megkötéséről.
 hozzájárult a piactéri vásárcsarnok 2. számú üzlethelyiség 

bérleti szerződésének újrakötéséhez.
 hozzájárult a Kunhegyes, Purgány u. 5. szám alatti terület 

bérbeadásához.
 megállapította a „Kunhegyes Város Startmunka program 

2016. évi eszközbeszerzése” tárgyban kiírt közbeszerzési 
eljárás eredményét.
 döntött a települési önkormányzatok rendkívüli önkor-

mányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.
 jóváhagyta a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis 

fejlesztés” című projekt keretében kötött egységes szerkezetű 
Támogatási szerződés 5. számú módosítását. 
 véleményezte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Peda-

gógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézménye ügyviteli 
telephelyének változásával kapcsolatos előterjesztést.
 hozzájárult a kunhegyesi belterület 1538/51. hrsz-ú, vásár-

tér megnevezésű területből ingatlanrész értékesítéséhez.
 döntött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-

főkapitánysággal a Kunhegyesi Rendőrőrs átmeneti elhe-
lyezése céljából kötendő ingatlanhasználati szerződés újbóli 
meghosszabbításáról.

Rendeletek:
 6/2016. (IV.17.) a 2015. évi költségvetésről teljesíté-

séről.

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző

Kunhegyes Város Önkormányzata a veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elektromos és elektronikai 
eszközök, berendezések, valamint lemerült akkumulátorok gyűjtésére lakossági elektronikai hulladékgyűjtést 
szervez!

Időpont:2016. május 19. 7.00-tól 17.00-ig, 2016. május 20. 7.00-tól 16.00-ig.
Gyűjtőpont: Kunhegyes, Ady E. u. 3. (GAMESZ/Tűzoltóság udvara)
A begyűjtés napján a begyűjtő pontra mindenki elhozhatja:

 számítógépeket, azok alkatrészeit
 mosógépet, hűtőszekrényt
 egyéb háztartási elektronikát
 akkumulátort és egyéb fém eszközöket (csaptelepek, radiátorok, edények, stb.)

Az elektronikai hulladékok  veszélyes összetevőket. Ennek megfelelően nem lehet bennük NEM tartalmazhatnak
TV, monitor, fénycső, stb. Szétszedett, hiányos berendezést nem vesznek át!

A háztartásokban sok veszélyesnek számító hulladék is képződik, amelyet nem szabad a szemétgyűjtőbe dobni, 
ugyanakkor elszállításuk gondot okoz. Akadályozzuk meg, hogy valamelyik árokparton, erdőszélen kössenek ki ezek a 
berendezések, avatatlan kezek által szétszedve, súlyosan szennyezve a talajt, a bennük lévő nehézfémektől és egyéb 
veszélyes kemikáliáktól.
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