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A Képviselőtestület 2018. február 13-án megtartott 
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 döntött 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 összegéről
 döntött a 2018/2019-es nevelési évben az óvodai jelent-

kezések időpontjának meghatározásáról az alábbiak szerint:
- az óvodai beiratkozás időpontja 2018. április 24.(kedd) és 

április 25. (szerda) napjára tűzi ki
 elfogadta a Kunhegyes Város Önkormányzata 2017.évi II. 

félévi kulturális és sport rendezvényeinek költségfelhasználá-
sáról készült tájékoztatót
 jóváhagyta a „Közösségi internet hozzáférési pontok 

fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, 
GINOP 3.3.1-16-2016-00001 számú „Digitális Jólét Program 
Pontok fejlesztése” című pályázat benyújtását
 döntött a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 azonosító számú 

„Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” című nyertes pályázat 
megvalósításához előírt „Előzetes környezeti vizsgálati 
dokumentáció” elkészítéséről
 döntött a Startmunka mintaprogram és a hosszabb idő-

tartamú közfoglalkoztatás hatósági szerződései jóváhagyásáról
 döntött a 2018. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 

elnyerésére pályázat benyújtásáról
 döntött a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 azonosító számú 

„Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” című pályázat 
projektmenedzsment feladatainak ellátásáról

 döntött a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító számú 
„Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes 
belterületén” című pályázat projektmenedzsment feladatainak 
ellátásáról
 döntött a Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. évi 

Közbeszerzési terve módosításáról
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. évi 

Közbeszerzési terve elfogadásáról
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata és a TRV Zrt. 

között a közkifolyók vízfogyasztásának költségére vonatkozó 
Bérleti – Üzemeltetési szerződést kiegészítő megállapodásról
 döntött dr. Nagy Levente képviselő érintettsége alapján 

döntésből való kizárásáról
 döntött a NAGY-FOG –ÁSZ egészségügyi Szolgáltató Bt. 

képviseletében dr. Nagy Levente kérelméről

Rendeletek:
2/2018.(II.14.) Kunhegyes város településképének 

védelméről szóló 15/2004.(IV.09.) és 13/2011.(I.26.) rende-
letek hatályon kívül helyezéséről
3/2018.(II.14.) az egészségügyi alapellátási körzetek 

megállapításáról szóló 18/2013.(XI.27.) rendelet hatályon 
kívül helyezéséről
 4/2018.(II.14.) a 2017.évi költségvetésről szóló 

1/2017.(II.15.) rendeletet módosításáró
 elfogadta a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018.(II.14) 

rendeletet
 Dr. Pénzes Tímea

 jegyző

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

2018/2019-es nevelési évre az  felvételre  ÓVODAI
jelentkezés

Időpontja: 2018. április 24-25. (kedd és szerda)
 Naponta 8.00 – 17.00 óráig.
Helye: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
 (Kossuth úti Óvoda – Kunhegyes Kossuth L. u. 112.)

A város valamennyi óvodás korú gyermekét 
a központi óvodában (Kossuth út 112.) 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 2018/2019-es nevelési évre kötelező beíratni azt a 
gyermeket, aki 3. életévét 2018. 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 2018/2019. nevelési év 2018. szeptember 1. napjától 2019. 

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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