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A Képviselőtestület 2016. szeptember 13-án, illetve 
szeptember 28-án megtartott nyilvános ülésein az alábbi 
főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 módosította a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. 

(II.12.) önkormányzati rendeletet.
 módosította a Kunhegyes Városi Önkormányzat tulajdo-

nában lévő (617 hrsz) számú terület bérbeadásáról szóló 
37/2014. (II.20.) Kt. határozatot.
 elfogadta Kunhegyes város 2016. évi I. félévi önkormány-

zati kulturális és sport rendezvényeinek költség-felhasználá-
sáról szóló tájékoztatót.
 döntött a Mihály Napi Sokadalom rendezvényen a 

Tűzijáték megtartásához kapcsolódó szerződés megkötéséről.
 döntött a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény pályázatainak benyújtásáról a Nemzeti Kulturális 
Alap felhívására. A pályázati kérelmek a Jászkun citeratalál-
kozó országos népzenei fesztivál programjainak, illetve a 2017. 
évi Legénybot Alkotótábor programjainak támogatását céloz-
zák meg.
 döntött az önkormányzat tulajdonában lévő egyes szociális 

bérlakások felújításáról.
 elfogadta a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2016. év 

II. negyedéves tevékenységéről szóló beszámolót.
 döntött a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Tár-

sulás működéséről, és támogatta a társulás jogi személyiségű 
társulássá történő átalakítását.
 döntött a Dózsa György Úti Általános Iskola udvarán 

történő betonozási munkálatokról.
 döntött a Kunhegyes Város Önkormányzata és az E.ON 

Energiakereskedelmi Kft. közötti teljes ellátású közvilágítási 
célú villamos energia adásvételi szerződés módosításáról.
 döntött egyes szelektív hulladékgyűjtő szigeteknél térfi-

gyelő kamerarendszer elhelyezéséről.
 döntött egyes szociális bérlakások felújítására közbeszer-

zési eljárás kiírásáról, ajánlattételi felhívás elfogadásáról, vala-
mint a Bíráló Bizottság létrehozásáról.
 döntött egyes szociális bérlakások felújítására kiírt 

közbeszerzési eljárásban ajánlattevők meghívásáról.
 módosította a Kunhegyes Város Önkormányzat 2016. évi 

Közbeszerzési Tervét.
 jóváhagyta a víziközmű-rendszerre készített tizenötéves 

gördülő fejlesztési tervet.

Rendeletek:
 12/2016. (IX.14.) a 2016. évi költségvetésről szóló 

4/2016. (II.12.) rendelet módosításáról.

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző

A Központi Statisztikai Hivatal 2016-ban mikrocenzust tart. 
A mikrocenzus, más néven  végrehajtását a kis népszámlálás
2015. évi X. törvény rendelte el, az adatfelvétel részleteit pedig 
a 65/2015 (III.25.) számú kormányrendelet tartalmazza. 

Az adatfelvételre 2016. október 1-je és november 8-a 
között kerül sor. 

A minta a lakások 10 %-ára terjed ki, és 2148 településen 
mintegy 440 ezer háztartást és kb. egymillió embert érint. A 
mintába került háztartásokban élők számára a válaszadás 
kötelező.

Ezúton értesítjük, hogy Kunhegyes település bekerült a 
2016. évi mikrocenzus mintájába.

2016. október 1 és 9. között a kijelölt címeken élőknek 
lehetőségük lesz arra, hogy a kérdőívet interneten keresztül 
önállóan töltsék ki. Amennyiben az önkitöltés lehetőségével 
nem élnek, akkor 2016. október 10. és november 8. között a 
számlálóbiztos keresi fel a háztartást, hogy felvegye az 
adatokat.

További részletes információk találhatók a mikrocenzussal 
kapcsolatban a  weboldalon. www.ksh.hu/mikrocenzus2016

Központi Statisztikai Hivatal

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatala a rókák őszi veszettség elleni orális 
immunizálása céljából Kunhegyes közigazgatási területén 
csalétek vakcina kiszórásának időpontjától számított 21 napig, 
azaz

2016. október 01 október 21-ig– 
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

Az ebzárlat tartama alatt:
a) tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a 

kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy 
emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását 
vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem 
szökhetnek;

b) kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és 
szájkosárral szabad kivinni;

c) a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni 
védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági 
állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével 
szabad kivinni;

d) az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező 
vadászebek, fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, 
katasztrófa-mentő ebek, segítő és terápiás ebek, valamint a 
látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak 
megfelelő használatuk idejére mentesek a fentiekben foglalt 
korlátozás alól;

e) az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági 
megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.

f) Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó 
rendezvény nem tartható.

Az immunizálással érintett területen a vadászati hatóság 
felhívására és irányításával a vadászatra jogosultnak jól látható, 
piros színű, legalább magyar nyelvű, a felhívás megértését 
szolgáló piktogrammal ellátott figyelemfelhívó plakátokat kell 
kihelyezni a lakott területekről kivezető utak mentén, 
bekötőutaknál, kiránduló és parkolóhelyeken, turistaházak és 
vadászházak mellett.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály


