2018. Január

Kunhegyesi Híradó

A Képviselőtestület 2017. december 14-én megtartott
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:
A Képviselőtestület
 elfogadta Kunhegyes Város Képviselő-testületének 2018.
évi I. félévi munkaprogramját
 döntött a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2018. évi célok elfogadásáról
 elfogadta a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 2018. évi
belső ellenőrzési tervét
 elfogadta a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény 2018. évi munkatervét
 jóváhagyta Kunhegyes város 2018. évi kulturális és sport
rendezvényeinek tervezetét
 jóváhagyta Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. év I.
félévi kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés-tervezetét
 döntött a Települési Arculati Kézikönyv elfogadásáról
 döntött a Kunhegyes Város Önkormányzata irányítása
alatt működő Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és
Konyha folyamatos működéséhez szükséges élelmiszerek és
főzési alapanyagok beszerzésére szóló ajánlatokról
 döntött Bojti Attila egyéni vállalkozó (5300 Karcag,
Damjanich u. 56.) kérelméről munkahelyteremtő vállalkozáshoz ingatlan bérbeadásáról és Bojti Imrével kötött bérleti
szerződés módosításáról
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában
lévő ivóvíz víziközművek vagyonértékelésről
 döntött az ASP csatlakozási szerződés megkötéséről
 döntött a „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum Keretében” című pályázatban toborzó, mentoráló munkatárs megbízására vonatkozó 207/2017.(IX.21.)
számú Kt. határozat módosításáról
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 döntött a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 azonosító számú
„Humanerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási
paktum keretében” című pályázat költségvetésének aktualizálásáról
 döntött az őszi és téli szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
 döntött a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági szerződés megkötéséhez történő
hozzájárulásról
 döntött a „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” és a
„Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén” című pályázat kivitelezési munkálatainak elvégzésére
közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Bíráló Bizottság létrehozásáról
 döntött a „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” és a
„Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes
belterületén” című pályázat kivitelezési munkálatainak elvégzésére közbeszerzési eljárás lefolytatásához gazdasági szereplők kiválasztásáról
 döntött a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. évi
alapítói támogatás kiegészítéséről
 döntött Kunhegyes Város Közvilágítási rendszer aktív
beszerzésére vonatkozó karbantartási szerződés módosításáról:
az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-t bízza meg
 hozzájárult a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás
szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséhez
 döntött a kunhegyesi Fogathajtó Verseny rendezvényre
irányuló pályázatról

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ, a Hagyományőrző Egyesület
valamint a Tisza-tavi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2018. január 27-én
rendezi

Hagyományőrző bálját
melyre szeretettel meghívjuk a hagyományok kedvelőit, őrzőit
18.00 Műsor
Kiss Alexandra mesemondó, az egri Gádonyi Géza Színház művésze
néptánc és népdal műsor
19.00 Vacsora—hagyományőrző étkek felszolgálása
Menü:
- aperitif,
- birkapörkölt, vagy sertéspörkölt
- sütemény
- pezsgő
22.00 Tombolasorsolás
Zenél Tatai Tibor
Belépőjegyek ára: 4000 Ft, Gyerekjegy 2000 Ft
Tombolajegy ára: 100 Ft

A rendezvény bevételét a május 5-i redemptiós ünnepség megvalósítására fordítjuk

