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

A Képviselőtestület
 döntött a szociális bérlakások felújítására kiírt közbeszer-

zési eljárásban nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
 elfogadta a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2016. év 

III. negyedéves tevékenységéről szóló beszámolóját
 tudomásul vette a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű 

Fürdő 2016. évi működéséről, létszám és bevételi adatairól 
szóló tájékoztatót
 elfogadta a Kunhegyes Város Önkormányzata által 

működtetett oktatási- és a fenntartásában működtetett nevelési 
intézmények 2016/2017-es tanévindításról szóló tájékoztatót
 elfogadta Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 

2015/2016-os évről szóló szakmai beszámolóját
 engedélyezi a Kunhegyes Városi Óvodai Intézménye 

zárva tartását az Alábbi időpontok szerint:
 2016. december 22, 23-án és 27, 28, 29, 30-án (6 

munkanap) az iskolai téli szünethez igazodva az 
óvodák zárva tartanak.

 2017. március 24. (1 munkanap) nevelés nélküli 
munkanapot tart /

 2017. április hó 1. napján nevelés nélküli munkanap
 2017. július 04-től augusztus 12-ig (30 munkanap) 

óvodai intézményük  tart.nyári ügyeletet 
 Nyári szünet: 2017. augusztus 14-25-ig (10 

munkanap) minden óvoda zárva tart. 
 megismerte és elfogadta, az önkormányzat működte-

tésében álló Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola 2016/2017-es évről szóló szakmai beszámolóját
 egyetért  a város a 65 év feletti lakosai, valamint a tartósan 

beteg gyermekek karácsonyi megajándékozásával
 egyetért azzal, hogy az arra jogosult rászorulók termé-

szetben nyújtott, egyszeri átmeneti segélyben részesüljenek, 
szociális célú tűzifa formájában
 támogatja a 93/2016.(IV.26.) számú képviselőtestületi 

határozat módosítását

 döntött az Abádszalók-Kunhegyes Közös szennyvízkezelő 
Társulás „Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása” tárgyú 
pályázatban megvalósult, vízi közmű vagyon átvételéhez 
kapcsolódó Konzorciumi megállapodás elfogadásáról
 döntött az Abádszalók-Kunhegyes Közös szennyvízkezelő 

Társulás „Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása” tárgyú 
pályázatban megvalósult, vízi közmű vagyon TRV ZRt. részére 
történő üzemeltetésbe adásáról
 döntött a kistérségi Startmunka mintaprogram mezőgaz-

dasági programelemében motorolaj, kenőanyag vásárlásához 
szállító kiválasztásáról
 döntött a kistérségi Startmunka mintaprogram mezőgaz-

dasági programelemében építőanyag vásárlásához, szállító 
kiválasztásáról
 döntött a Feketehegy utca 27. szám és a Feketehegy utca 

29. szám közé eső ingatlanok házszámának módosításáról
 hozzájárul a Kunhegyes Város Óvodai Intézményével az 

általános iskolai és középiskolai gyermekétkeztetés bizto-
sítására vonatkozó szerződés módosításáról
 döntött a területi és iskola védőnői álláshely meghirde-

téséről
 döntött a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulásból 

a Család- és Gyermekjóléti Központ önálló intézménykénti 
kialakításáról
 döntött a Kossuth Lajos utca 39. szám alatt lévő ingatlan 

visszavételéről
 támogatja a Mikroargo Bt. (Kunhegyes , Rákóczi út 37/a) 

0927/12 hrsz-ú ingatlanon lévő telephely bővítési kérelmét, 
azzal a feltétellel, hogy a költségeket vállalja
 hozzájárul a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-

főkapitánysággal a Kunhegyesi Rendőrőrs átmeneti elhelye-
zése céljából kötött ingatlanhasználati szerződés 2016. 
november 30-ig történő meghosszabbításához

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző

Tisztelt Lakosság!
Ezúton értesítem Önöket, hogy a Kunhegyesi Csatornaberu-

házó Víziközmű Társulat 2016. szeptember 22-i Küldöttgyűlé-
sén a 9/2016.(IX.22.) számú határozatával elfogadta a Kunhe-
gyesi Csatornaberuházó Víziközmű Társulat elszámolási 
eljárásának elindulását, a vízgazdálkodási társulatokról szóló 
160/1995.(XII.26.) Korm.rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint. 

A rendelet 17.§ (2) bekezdésének megfelelően a Küldött-
gyűlés a küldöttek közül három tagú elszámoló bizottságot 
választott, aki az intézőbizottság hatáskörét gyakorolja. Az 
elszámoló bizottság a rendelet 19.§ (1) bekezdése szerint ellátja 
a társulat megszűnésével kapcsolatos feladatokat. 

A Társulat pontos neve:
Kunhegyesi Csatornaberuházó Víziközmű Társulat

A Társulat székhelye: 5340 Kunhegyes, Ady Endre út 3.sz. 
A Társulat cégjegyzékszáma: 16-16-000044
A Társulat adószáma: 13034829-1-16
A Társulat statisztikai számjele: 13034829-7240-134-16
A Társulat bankszámla száma:

11745145-20005959 OTP NyRt. Kunhegyesi Fiók

Kunhegyes, 2016. szeptember 28.

 Rózsa Lajos
 Elnök 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kunhegyesi Csatornaberuházó Víziközmű Társulat a II. ütemben fejlesztésre 
kerülő érdekeltségi hozzájárulással rendelkező víziközmű-társulati tagoknál az érdekeltségi hozzájárulás feletti rész 
visszafizetését az alábbi ütemezésben végzi:

- átutalással és belföldi postautalvánnyal történő kifizetések esetében 2016. november 15-30-a között történik.
-  történő kifizetés kézpénzben 2016. november 30-án és december 1-én 10 órától történik, a Társulat 

Kunhegyes, Ady E. út 3. szám alatt. 
Tisztelettel:  

 Kunhegyesi Csatornaberuházó Víziközmű Társulat 
 Elszámoló Bizottsága


