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A Képviselőtestület 2016. augusztus 25-én megtartott 
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 a Szabadság téri meglévő játszópark bővítéséhez, dínó-

ösvény kialakításához szükséges kiviteli terv elkészítéséről.
 döntött a Kunhegyes Város Óvodai Intézményével az 

általános iskolai és középiskolai gyermekétkeztetés biztosí-
tására vonatkozó szerződés megkötéséről, illetve arról, hogy 
felül kell vizsgálni a Kossuth L. u. 30-32. szám alatti feladat-
ellátási helyen melegítő konyha kialakításának szükségességét.

 döntött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapi-
tánysággal a Kunhegyesi Rendőrőrs átmeneti elhelyezése 
céljából kötendő ingatlanhasználati szerződés III. számú 
módosításáról.
 jóváhagyta a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. közre-

működésével a Kunhegyes Város Önkormányzata víziközmű 
vagyonáról készített vagyonértékelést.

	 Barta	Ferenc
 aljegyző

Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy  a 2016. október 2-án
népszavazás kitűzött napján a szavazóhelyiségben szavazni 
reggel 6.00 órától este 19.00 óráig lehet. 

A szavazáshoz igazolnia kell  személyazonosságát és
személyi azonosítóját (személyi szám) vagy  lakcímét magyar 
hatóságok által kiállított érvényes igazolvánnyal, mely lehet: 
személyazonosító igazolvány (régi és új típusú, de érvényes), 
vagy vezetői engedély, vagy útlevél és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány (lakcímkártya).

Ha valaki nem a lakóhelyén kíván szavazni, akkor az 
átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2016. 
szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi 
választási irodához.

A választópolgár  iránti kérelmének legkésőbb mozgóurna
2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a 
helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzéké-
ben szerepel vagy 2016. október 2-án, legkésőbb 15.00 óráig 
kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

A népszavazási kampányidőszak 2016. augusztus 13-tól 
2016. október 2-án 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiséget 
magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését 

szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – 
közterületen – választási kampánytevékenység 2016. október 
2-án nem folytatható. 2016. október 2-án választási gyűlés nem 
tartható. 2016. október 2-án politikai reklámot nem lehet 
közzétenni. 

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében 
elhelyezték, 2016. november 1-jén 16.00 óráig köteles 
eltávolítani. 

Helyi Választási Bizottság: Baranya Pálné elnök
 Kovácsné Lázár Elvira
 Hovanecz István

Kunhegyes Város Helyi Választási Iroda vezetője: Dr. 
Pénzes Tímea jegyző

Címe: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
Telefonszám: 59/530-500
E-mail címe:

 jegyzo@kunhegyes.hu hivatal@kunhegyes.hu,  

Kunhegyes, 2016. szeptember 8.

	 Dr. Pénzes Tímea
	 Kunhegyes Város HVI vezető

NÉPSZAVAZÁSI HIRDETMÉNY

A nyár elején előzetesen közzétett tanfolyamok közül 
elérhető közelségbe került a mezőgazdasági vontató vezetői 
képzés lehetősége. E kategória jogosítja fel a gépkezelőt arra, 
hogy fekete rendszámos erőgépet vezessen, melyhez 2 darab 
nehéz pótkocsi is kapcsolható. 

A tanfolyamra jelentkezni lehet személyesen a (Karcagi 
Szakképző Centrum Nagy László Szakképző Iskolájánál 
(Kunhegyes, Kossuth L. u. 15-17.) Kelemen József 
igazgatóhelyettes úrnál, szerdánként 8.00 és 16.00 óra között.

A jelentkezéshez szükséges iratok:
 személyi igazolvány
 lakcímkártya
 iskolai végzettséget igazoló okmány (min. feltétel 8 

általános iskola befejezett eredménye)
 korábban szerzett vezetői engedély bemutatása

Jelentkezési határidő: 2016. október 19.         
Utólagos jelentkezést nem tudunk elfogadni. 
A tanfolyam kezdési időpontja október vége fele, várható 

időtartama kb. 6 hét. Az oktatási időpontok délutánonként 14-
18 óra közötti időben (elmélet) tartjuk.

Költségvonzata: 
Tanfolyam díj + vizsgadíj (műszaki, vezetés) kb. 200.000 Ft. 

Vezetési gyakorlat 30 óra kötelező.
Egészségügyi oktatási és vizsga díja külön költség, (melyen 

csak azon hallgatóknak kell részt venni, aki semmilyen vezetői 
engedéllyel nem rendelkeznek.) Kb: 15.000 Ft lesz.

A tanfolyam pontos kezdéséről és részletekről minden 
jelentkezőt időben értesítünk.

	 	Kelemen József Széll Imre
	 	igazgatóhelyettes Gazdakör alelnöke

FELHÍVÁS


