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A Képviselőtestület 2016. november 10-én, illetve 
november 22-én megtartott nyilvános ülésein az alábbi főbb 
témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 döntött a 2016. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek 

fel- és leszerelésére vállalkozó kiválasztásáról
 döntött újabb szociális bérlakások felújítására közbe-

szerzési eljárás kiírásáról, ajánlattételi felhívás elfogadásáról 
Bíráló bizottság létrehozásáról, valamint a meghívandó 
ajánlattevőkről
 döntött a 2016. évi közbeszerzési terv módosításáról
 döntött a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Tár-

sulásban közös tulajdonú ingatlan hasznosításához 
haszonbérleti felhívásról
 döntött a Kunhegyes Szabadság téren 2016.december 7. és 

2017. január 9. között felállítandó korcsolyapálya bérbevéte-
léről és az építés költségének elfogadásáról
 jóváhagyta a Kunhegyes Város Önkormányzata által 

működtetett köznevelési intézmény (ek) állami működtetésbe 
vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám-
átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, 
jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás 
megkötését
 jóváhagyta a kunhegyes Város Önkormányzata és a Kar-

cagi Tankerületi Központ között, a köznevelési intézmények 
működtetésének átadásához kapcsolódó vagyonkezelési 
szerződés megkötését
 döntött a 2014. február 6-án a Klebelsberg Intézmény-

fenntartó Központtal a köznevelési intézmények állami fenn-
tartásba vételére kötött megállapodásban megjelölt vagyonele-
mekre vonatkozó használati szerződés megszüntetéséről
 elfogadta a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulás Társulási Megállapodását
 döntött Kunhegyes Város Óvodai Intézménye alapító 

okiratának módosításáról
 jóváhagyta a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, 

Bölcsőde és Konyha alapító okiratát
 döntött a Kunhegyes Város Önkormányzata Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Paktumszervezetben való 
részvételéről
 döntött a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához a 

kültéri világító hópihe és egyéb motívumok felújításáról
 engedélyezte a karácsonyi díszkivilágítás megvalósítá-

sához fénydekorációs elemek beszerzését
 jóváhagyta a 2017. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium 

megjelenését
 támogatta Fekete Zsolt tanuló Arany János Tehetség-

gondozó Programban való részvételét
 döntött a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és 

tűzifavásárlás beszállítójáról
 döntött a 65 év feletti lakosainak, valamint a 18 év alatti 

tartósan beteg gyermekek részére karácsonyi csomag beszer-
zése tárgyában
 döntött a Wass Albert utca 2. sz.(3224/1hrsz.) alatti 

ingatlan felajánlás elfogadásáról
 döntött a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartá-

sában működő Kunhegyes Városi Óvodai Intézménye, vala-
mint Szociális étkezés főzőkonyhája folyamatos működéséhez 
szükséges élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére 
irányuló pályázat kiírásáról
 jóváhagyta a járda építési pályázatban saját kivitelezésben 

felújított járdák munkálatait és költségét
 döntött a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézményben, Települési Információs Pont feladatellátásáról
 elfogadta a Kunhegyes Város helyi településfejlesztéssel 

és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés 
Szabályzatát
 támogatta Horváth Vanessza Vivien tanuló Arany János 

Tehetséggondozó Programban való részvételét
Rendelet:
13/2016.(XI.23) önkormányzati rendelete a helyi önkor-

mányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 10/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

közmeghallgatását
2016. december 15-én (csütörtökön) délután 16.00 órakor

tartja.
A közmeghallgatás helye:

Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ Kunhegyes, Szabadság tér 7.
Téma:

Tájékoztató Kunhegyes Város Önkormányzata 2016. évi feladatainak teljesítéséről

Előadó: Szabó András polgármester
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy minél többen tiszteljék meg rendezvényünket jelenlétükkel,

és tegyék fel kérdéseiket. 
Aktív közremûködésüket előre is megköszönöm.

Szabó András polgármester

MEGHÍVÓ


