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A Képviselőtestület 2017. november 21-én megtartott 
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 döntött a város 65. évét betöltött és 65.év feletti lakosainak, 

valamint a 18. év alatti tartósan beteg gyermekek részére kará-
csonyi csomag beszerzése tárgyában
 döntött a 65. év feletti lakosainak karácsonyi rendezvé-

nyén fellépő személyről
 döntött a természetben nyújtott átmeneti segélyről és a 

tűzifavásárlás árajánlatainak elbírálásáról
 támogatta Bodnár István, Szabó Patrik, Dorogi Natália 

Leila, Tóth Zsanett és Szekeres Levente tanuló Arany János 
Tehetséggondozó Programban való részvételét
 jóváhagyta a 2018. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium 

megjelenését
 döntött „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017.évi 

alapítói támogatás kiegészítéséről
 döntött a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művé-

szeti Iskola intézményvezetői pályáztatás 2018-2. ciklusára 
vonatkozó véleményezéséről, melyben támogatta Kovácsné 
Lázár Elvira további kinevezését
 döntött a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú 

„Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és 
energia felhasználásának racionalizálása” című projekt kivite-
lezési munkálatainak elvégzésére a Kbt. 115. § (1) bekezdés 
szerint indított nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről
 döntött a Kunhegyes Piactéren 2017.december 6. és 2018. 

január 9. között felállítandó korcsolyapálya bérbevételéről és az 
építés költségének elfogadásáról
 döntött a beszedési megbízás benyújtására szóló felhatal-

mazásról a „Mihály Napi Sokadalom” és a „ZöldNap Kunhe-
gyesen” című rendezvényekre vonatkozó pályázathoz

 döntött a 2017. évi karácsonyi díszvilágítás eszközeinek 
fel-és leszerelésére vállalkozó kiválasztásáról
 döntött a Kunhegyes Város Önkormányzata irányítása 

alatt működő Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és 
Konyha folyamatos működéséhez szükséges élelmiszerek és 
főzési alapanyagok beszerzésére szóló pályázatról
 döntött a „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” című 

pályázatban megvalósuló beruházás műszaki ellenőrének 
kiválasztásáról, pályázatban megvalósuló épület felújítás 
műszaki ellenőrének kiválasztásáról
 döntött a „Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, 

Kunhegyes belterületén” című pályázatban megvalósuló 
beruházás műszaki ellenőrének kiválasztásáról és az épület 
felújítás műszaki ellenőrének kiválasztásáról
 döntött a Kunhegyesi Lovassport Egyesület részére 

folyósított támogatás felhasználás módosításáról
 döntött a szociális bérlakások, állapotával kapcsolatban a 

szociális bérlakók által benyújtott kérelmekről
 döntött az Ilosvai Varga István Városi Művelődési 

Központ épületében akadálymentesített mosdó kialakításáról
 döntött az együttműködési megállapodásról a Segítő kezek 

az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kt.-vel és a Kormány-
zati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel az idősügyi 
Infokommunikációs Program megvalósítása érdekében

Rendelet: 
megalkotta a 15/2017.(XI.22)  számú a Kunhegyes Város  

településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Önkormányzati 
rendeletet 

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző


