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A Képviselőtestület 2017. február 14-én megtartott 
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 meghatározta a Kunhegyes Város Önkormányzata saját 

bevételeinek és a Gst.3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét
 elfogadta Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. évi 

közbeszerzési tervét
 döntött a „Kunhegyes Szabadság téri meglévő játszópark 

bővítése, dínó-ösvény kialakítása” kivitelezési munkához 
Ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadásáról és Bíráló 
Bizottság létrehozásáról
 döntött a „Kunhegyes Szabadság téri meglévő játszópark 

bővítése, dínó-ösvény kialakítása” közbeszerzési eljárásban 
Ajánlattevők kiválasztásáról
 döntött a 2017/2018-as nevelési évben az óvodai 

jelentkezés időpontjának meghatározásáról az alábbiak szerint:
 napjára tűzte ki 2017. április 25.(kedd) és április 26. (szerda)

 elfogadta Kunhegyes Város Önkormányzata 2016.év II. 
félévi kulturális és sport rendezvényeinek költség-felhaszná-
lásáról szóló tájékoztatást
 döntött a Mihály Napi Sokadalom rendezvény nagykon-

certjéhez fellépő kiválasztásáról, Rúzsa Magdi előadót fogadta 
el
 döntött a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „0962/2 

hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen” című pályázathoz 
önerő biztosításáról

 döntött a Kunhegyes Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő Ady Endre utca 2. (446 hrsz.) alatti 
nyilvántartott ingatlan szerződésének megszüntetéséről, Szabó 
Imre Csaba 8060 Bodajk, Körtefa utca 8. szám alatti lakos 
kérelmére
 döntött a Piac utca 8/4. szám (431.) alatt nyilvántartott 4. 

számú üzlethelyiség bérleti szerződésének megkötéséről
 döntött a szociális bérlakások felújítására beérkezett 

kérelmek bírálatáról
 döntött a kéményseprő-ipari szolgáltatás megkötéséről
 döntött Kunhegyes város közvilágítási rendszer aktív 

berendezésre vonatkozó karbantartási szerződés megkötéséről
 elfogadta a Kunhegyes Települési Értéktár Bizottság 

tájékoztatását

Rendeletek:
 elfogadta a 2017. évi költségvetésről szóló1/2017.(II.15.) 

rendeletet
 módosítot ta  a  2016. évi  költségvetésről szóló 

4/2016.(II.12.) rendeletet
 módosította a pénzben és természetben nyújtott, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 
2/2009.(II.13.) önkormányzati rendeletet

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete értesíti 
az óvodás korú gyermekek szüleit, hogy a 

2017/2018-as nevelési évre az  felvételre  ÓVODAI
jelentkezés

Időpontja: 2017. április 25-26. (kedd és szerda)
 Naponta 8.00 – 17.00 óráig.
Helye: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
 (Hajnal Úti Óvoda – Kunhegyes Hajnal u. 3.)

A város valamennyi óvodás korú gyermekét 
a központi óvodában (Hajnal u. 3.) kell jelentkeztetni!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (to-

vábbiakban Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyer-
mek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény.

A törvény 49.§ (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, 
átvétel jelentkezés alapján történik. 

Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után 
vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bár- 
mikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Az Nkt. 49.§ (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősor-
ban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körze-
tében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § 
(2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti 
a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 
köteles óvodai foglalkozáson, nevelésben részt venni, 
melynek teljesítéséért a szülő felelős. 

A 2017/2018-as nevelési évre kötelező beíratni azt a 
gyermeket, aki 3. életévét 2017. augusztus 31. napjáig 
betölti, és még nem jár óvodába.

Az óvodaköteles gyermek óvodai beíratásának elmulasz-
tása szabálysértésnek minősül és eljárást von maga után. 

Az a szülő, akinek óvodai nevelésre kötelezett gyermeke 
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a 
beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül 
írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igé-
nyeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2017. 
augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti idő- 
pontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok:
Szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványa
A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány
A 2017/2018. nevelési év 2017. szeptember 1. napjától 2018. 

augusztus 31. napjáig tart.
A felvételi körzet: Kunhegyes város közigazgatási területe.
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 21 munka-

napon belül az óvoda vezetője hoz döntést és értesíti a szülőt. 
Jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15 

napon belül lehet fellebbezni. A kérelmet Kunhegyes Város 
Jegyzőjének kell címezni.

 Dr. Pénzes Tímea
 Kunhegyes Város Jegyzője
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