
A Képviselőtestület 2016. június 8-án, június 21-én, illetve 
június 27-én megtartott nyilvános ülésein az alábbi főbb 
témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 döntött a R-04 Postagalambsport Civil Társaság 100.000 

Ft összegű támogatásáról, mely a postagalamb versenyeken, a 
postagalamb kiállításokon, valamint a kiemelt városi 
rendezvényeken való részvétel költségét biztosítja.
 döntött a Kunhegyesi Kossuth Iskola Diákönkormányzata 

50.000 Ft összegű támogatásáról, mely a kimagasló 
teljesítményű 8. osztályos tanulók arany medállal történő 
megjutalmazásának költségét biztosítja.
 döntött a TOP-4.1.1-15azonosító számú felhívásra 

„Fogorvosi rendelő kialakítása Kunhegyesen” című pályázat 
benyújtásáról, illetve a benyújtáshoz szükséges terv készítésére 
tervező meghívásáról, illetve kiválasztásáról.
 döntött az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására, „Kunhegyesi belterületi utak 
lefedése” című pályázat benyújtásáról.
 döntött a lakossági járda-felújítási program megvalósí-

tásáról.
 döntött a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2016. 

március 2.-2017. február 28-ig) támogatásáról szóló  Hatósági 
szerződés szerinti közvetlen dologi költség felhasználásáról a 
Kunhímzés programhoz kapcsolódóan.
 döntött a nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról.
 módosította a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. 

(II.12.) önkormányzati rendeletet.
 módosította a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok 

rendjéről és a hulladékgazdálkodási közfoglalkoztatásról szóló 
2/2005. (II.13.) önkormányzati rendeletet.
 döntött a Zádor utca Kossuth u. – Wesselényi u. közötti 

útszakasza forgalmi rendjének megváltoztatásáról.

 megállapította a Képviselőtestület 2016. évi II. félévi mun-
katervét, üléseinek időpontjait, a főbb napirendi javaslatokat.
 jóváhagyta Kunhegyes város 2016. év II. félévi önkor-

mányzati kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés-
tervezetét.
 döntött a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2015. 

november 9. - 2016. június 30-ig) támogatásáról szóló Hatósági 
szerződés szerinti közvetlen dologi költség felhasználásáról a 
Kunhímzés programban.
 elfogadta a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi 

víziközmű-szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolót.
 döntött egy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 

kunhegyesi belterületi ingatlan telephelyként történő bérbeadá-
sáról egy egyéni vállalkozó részére munkahelyteremtés céljából.
 elfogadta a kunhegyesi néptáncoktatást segítő próbatermi 

tükrök közérdekű felajánlását Kunhegyes Város Önkormány-
zata javára.
 támogatja egy az önkormányzat tulajdonában lévő, jelen-

leg nem hasznosított belterületi ingatlan eladását.
 elfogadta a NHSZ Tisza Nonprofit Kft-vel kötendő Hulladék-

gazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést Módosító Okiratot.
 döntött a TOP-5.1.2-15 helyi foglakoztatási együttműkö-

dések pályázat megvalósítására konzorciumi partnerek meghí-
vásáról.
 döntött a nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról 

az óvodai konyha zárva tartása alatt.
 döntött a Mercedes Atego 1318 hulladékgyűjtő felépít-

ménnyel ellátott tehergépjármű értékesítéséről.
 döntött az általános iskolás gyermekek közétkeztetési 

feladatainak ellátására kötött vállalkozási szerződés felmon-
dásáról, mivel az önkormányzat szeptember elsejétől saját 
kapacitása terhére vállalja a feladatellátást.
 módosította a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. alapító 

okiratát.
 döntött a „nyári diákmunka” munkaerő-piaci programról 

szóló Hatósági szerződés megkötéséhez szükséges pályázat 
benyújtásáról.
 döntött a TOP-5.1.2-15 helyi foglakoztatási együttműkö-

dések pályázat benyújtásához előkészítési feladatok ellátására 
szakértő kiválasztásáról.
 döntött a Szivárvány, Kisér, Füleki Sándor és Tiszaburai 

utca mart aszfalttal történő terítésére kivitelező kiválasztásáról.
 döntött a TOP-2.1.2-15 „Zöld városrész kialakítása a 

Kakat-ér mentén” című pályázat benyújtásáról.
 döntött az önkormányzat fenntartásában működő Kunhe-

gyes Város Óvodai Intézménye „A nyári diákmunka” munka-
erő-piaci programra vonatkozó pályázat benyújtásáról.

Rendeletek:
7/2016. (VI.22.) a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. 

(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.
8/2016. (VI.22.) a köztisztaságról, a közterületek és ingat-

lanok rendjéről és a hulladékgazdálkodási közfoglalkoztatásról 
szóló 2/2005. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.
9/2016. (VI.22.) az önkormányzati tulajdonú közutak 

forgalmi rendjének szabályozásáról szóló 14/2006. (V.26.) 
számú képviselő-testületi rendelet módosításáról.
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