
 2017. Június Kunhegyesi Híradó 3

A Képviselőtestület 2017. május 23-án megtartott 
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 jóváhagyólag elfogadta a 2016. évben végzett belső 

ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentést.
 elfogadta a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi 

vízközmű-szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolót.
 elfogadta a „Kunhegyes Városért Közalapítvány 2016.évi 

közhasznú egyszerűsített beszámolóját, mely az újság 
következő hasábjain olvasható.
 elfogadta a 2016. évi Kunhegyes város szociális és 

egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót és megköszönte az 
egészségügyben és a szociális területen dolgozók elmúlt évben 
végzett áldozatos munkáját.
 elfogadta a 2016. évi Kunhegyes város gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.
 jóváhagyta a KUN-PED Egészségügyi Szolgáltató Betéti 

Társasággal kötött Egészségügyi Feladat-ellátási Szerződést a 
rendelési idő az alábbiak szerinti módosításával:

Hétfő: 8:00-12:00-ig
Kedd: 8:00-12:00-ig
Szerda: 8:00-12:00-ig
Csütörtök: 8:00-10:30-ig  Tanácsadás:14:00-15:30-ig
Péntek: 8:00-12:00-ig

 meghatározta az önkormányzat fenntartásában működő 
óvodai intézményekben a 2017/2018-as nevelési évben 
indítható csoportok számát.
 engedélyezte az Ilosvai Varga István Városi Művelődési 

Központ tagintézmény tervezett nyári működését:
az intézmény július 10-28–ig zárva tart, a dolgozók igény 

szerint ügyeletet látnak el.
 döntött a nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
 elbírálta a civil szervezetek részére kiírt 2017. évi pályázati 

támogatás elnyerésére benyújtott kérelmeket, melyek közül 
támogatásban részesültek:

- Kunhegyesiek Baráti Köre
- Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány
- Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány
- Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola Kossuth Tagintézményének Diákönkormányzata
- Polgárőr Egyesület Kunhegyes
- Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítvány
- Kunhegyesi Állatvédő Egyesület
- R-04 Postagalambsport Civil Társaság

 döntött a piactéri vásárcsarnok 2. számú üzlethelyiség 
bérleti szerződésének újrakötéséről.

 hozzájárult kunhegyesi piactér vásárcsarnok 3.sz. 
üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséhez.
 hozzájárult a 1527 és 1528/1 hrsz.sz. alatti ingatlanok 

bérbeadásához.
 döntött Bojti Attila egyéni vállalkozó kérelméről és Bojti 

Imrével kötött bérleti szerződés módosításáról
 döntött Ady Endre utca 2 szám alatti ingatlanra vonatkozó 

bérleti jog átruházásáról
 döntött a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához 

további karácsonyi fénydekorációs elemek megvásárlása 
tárgyában
 hozzájárult a „Zöld városrész kialakítása a Kakat-ér 

mentén, Kunhegyes belterületén” című pályázat Támogatási 
Szerződésének aláírásához
 hozzájárult a „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi 

Foglalkoztatási paktum keretében” című pályázat Támogatási 
Szerződésének aláírásához
 támogatta a 2017.évi Nagykunsági Alkotótábor program-

jain kunhegyesi kézműves mesterek közreműködőként való 
részvételét
 döntött tulajdonosi hozzájárulás megadásáról – a 

Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
infrastrukturális fejlesztésére irányuló pályázathoz
 hozzájárult a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

támogatásáról szóló Hatósági szerződés megkötéséhez döntött 
a járási Startmunka mintaprogramokban munkaruha és térkő 
beszerzésének jóváhagyásáról
 döntött a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulásnak az 1463/2016.(VIII.24) számú kormányhatá-
rozatban rögzített KEHOP3.2.1. pályázaton történő részvételről
 döntött a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyfürdő 

használtvíz-tározó tavon horgászati jog gyakorlásának 
meghatározásáról, valamint a 2017. évi szezonra vonatkozó 
belépőjegy árairól szóló 57/2017.(III.28.)Kt. határozat 
módosításáról
 döntött a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt. VP2-4-1-4-16 

kódszámú felhívásra benyújtott pályázatához történő 
tulajdonosi hozzájárulásról

Rendeletek:
 8/2017.(V.23.) Kunhegyes Város Önkormányzata 

kitüntető díjairól szóló rendeletek módosításáról
 9/2017.(V.24.) a 2016. évi költségvetés teljesítéséről

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző

Az E-ON előzetes bejelentése alapján Tájékoztatom a 
Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. 06.20. –án (kedd) 8:00-
18:00 óra között Kunhegyesen, Dózsa György utca – 
Hajnal utca sarkon található megsérült kisfeszültségű 
oszlopot cserél a szolgáltató, ezért az áramszolgáltatás 
szünetel.

A forgalmas, szűk terület jellegéből adódóan a 
munkálatok időtartama alatt a gépjármű, illetve gyalogos 
fogalom korlátozása az érintett útszakasz lezárása 

szükséges a Dózsa György utca 9-13. sz. között és a 
Hajnal u. 2.- Bethlen Gábor utca 18. által behatárolt 
körzetben.

A forgalomkorlátozás és a szolgáltatás átmeneti 
szüneteltetése miatt szíves megértésüket kérjük!

Tisztelettel:
	 Szabó András
 polgármester
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