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A Képviselőtestület 2017. április 24-én megtartott 
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 elfogadta Teleki Zoltán r. alezredes és Tokai Lajos r. 

alezredes Karcag Városi Rendőrkapitányság Kunhegyesi 
Rendőrőrs vezetőjének Kunhegyes város közrendje, köz-
biztonsága helyzetéről szóló beszámolóját
 elfogadta a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. 

év I. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoz-tatóját
 elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevé-

kenységéről szóló beszámolóját
 döntött a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Egyesülete részére 60.000 Ft összegű támogatás 
nyújtásáról melyet megalakulásuk 35. évfordulója alkal-
mából a Rokkantak Napja keretében szervezett rendez-
vény megvalósítása céljára biztosít
 jóváhagyta Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, 

Bölcsőde és Konyha alapító okiratának módosítását és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
 döntött a Mikroagro Bt. (Kunhegyes, Rákóczi út 

37/a. ) 0927/12 hrsz-ú ingatlanon lévő telephely bővítése 
kérelméről mely a hatályos településrendezési terv módo-
sítására vonatkozó eljárást a környezeti értékelés elké-
szítését mellőzve kívánja folytatni
 döntött a megvásárlásra felajánlott Kunhegyes, 

Jósika u. 19. (3067 hrsz.) szám alatti ingatlan ½ tulajdoni 
hányada tárgyában
 döntött a Kunhegyes, Szivárvány utca 40. (3397 

hrsz.) beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értéke-
sítéséhez való hozzájárulásról
 döntött a Kunhegyes Város Önkormányzatának 

kizárólagos tulajdonát képező 909/1. és 909/2 hrsz-ú 
ingatlanok bérbeadásához való hozzájárulásáról
 döntött a Kunhegyes Város Önkormányzatának 

kizárólagos tulajdonát képező 897/2 és 897/3 hrsz-ú 
ingatlanok érékesítéséhez való hozzájárulásról
 döntött a Kunhegyes Város Önkormányzatának kizá-

rólagos tulajdonát képező Kunhegyes, Purgány utca 5. 
(1326 hrsz.) alatti terület bérbeadásához való hozzá-
járulásról
 döntött a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdo-

nában lévő 3309/3. hrsz-ú strandfürdő megnevezésű 
ingatlanon belül működő hátsó bejáratnál lévő büfé 
üzemeltetéséről
 jóváhagyta a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közmű-

velődési Intézménynek „Az egész életen át tartó tanu-
láshoz hozzáférés biztosítása „című pályázat benyújtását 
az Emberi Erőforrás Minisztériuma, Széchenyi 2020 
pályázati kiírásra
 véleményt alkotott a Kunhegyesi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Úti Általános Iskola 
Tagintézménye intézményátszervezésével kapcsolatban
 döntött a Kunhegyes, Hajnal u. 3. (2388 hrsz.) szám 

alatti ingatlan köznevelési feladatellátás céljára a peda-
gógiai szakszolgálat részére vagyonkezelésbe történő 
átadásról
 hozzájárult a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

bérleti szerződésének megkötéséhez
 döntött a Nyugdíjas Klub 60.000Ft összegű támoga-

tásáról melyet a Nyíregyházi Állatparkba tervezett kirán-
dulásuk buszköltségének kifizetése céljára nyújt
 döntött a „Kunhegyes, Szabadság téri meglévő ját-

szópark bővítése, dínó-ösvény kialakítása” tárgyában 
kiírt közbeszerzési eljárást követően létrejött vállalkozási 
szerződés módosításáról
 döntött az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására nyújtandó „Kunhegyesi 
belterületi utak lefedése” című pályázat benyújtásáról
 döntött a Kossuth Lajos út 43. szám alatti ingatlan a 

Kunhegyesi Református Egyházközség részére közne-
velési célú vagyonkezelésbe adásáról, amennyiben a 
benyújtott pályázat eredményesen zárul

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző

A Kunhegyes Kultúrájáért
Alapítvány

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2016 évben 
adójuk 1 %-ával támogatták az alapítvány 

tevékenységét. 
Kérjük, hogy felajánlásával 2017-ben is segítse az 

alapítvány működését.
Adószámunk: 18834545-1-16

Köszönettel: A kuratóriumi Tagok

Kunhegyes és Térsége 
Ikergyermekeiért Alapítvány

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2016 évben 
adójuk 1 %-ával támogatták az alapítvány 

tevékenységét. 
Kérjük, hogy felajánlásával 2017-ben is segítse az 

alapítvány működését.
Adószámunk: 18834370-1-16

Köszönettel: A kuratóriumi Tagok

Kedves Támogatónk!
Örömmel tudatjuk Önnel, hogy az alapítványunknak 

szánt támogatást újból tudjuk fogadni. Kérjük, 
amennyiben fontosnak tartja városunk zenei 

programjainak megvalósulását, adója 1 %-át ajánlja
a Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítvány javára!

Az alapítvány adószáma: 18833836
KZA Kuratóriuma

Tisztelt Szülők!
A  köszöni a 2016. évi 1%-os Dózsa Diákönkormányzata

adófelajánlásukat, melyből mintegy 300 000 Ft gyűlt 
össze. Az összeg egy részéből nagyon értékes, profi 

fényképezőgépet vásároltunk. 
Ha tehetik, kérjük, szíveskedjenek továbbra is támogatni 

bennünket céljaink megvalósításában, melyek között 
udvari játékok vásárlása is szerepel. 

Köszönjük felajánlásaikat.
Adószámunk: 192 183 53-1-16

Kunhegyesi Általános Iskola és AMI Diákönkormányzata
Tatai Tibor – DÖK segítő tanár


