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A Képviselőtestület 2018. április 24-én megtartott 
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 döntött a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszá-

moló elfogadásáról
 döntött a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. I. 

negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
 döntött a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadásáról
 döntött a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhe-

gyesen” című 1826339800 azonosító számú pályázat meg-
valósulásához szükséges műszaki ellenőr kiválasztásáról
 döntött a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegye-

sen” című 1826339800 azonosító számú pályázat megvaló-
sításához szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztásáról
 döntött a TOP-1.1.1.-16-JN1-2017-00007 azonosító 

számú „Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” című pályázat 
projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról
 döntött a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában 

lévő 3309/3. hrsz-ú strandfürdő megnevezésű ingatlanon belül 
működő hátsó bejáratnál lévő büfé üzemeltetéséről
 döntött a Piac utca (431 hrsz) 7. számú üzlethelyiség bérleti 

szerződésének megkötéséről
 döntött a 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról
 döntött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat intézményvezetői pályáztatásának vélemé-
nyezéséről

 döntött az R-04 Kunhegyes Postagalambsport Civil 
Társaság 100 000 Ft összegű támogatásáról a postagalamb 
versenyeken, postagalamb kiállításon, valamint kiemelt városi 
rendezvényen való részvétel megvalósításának céljára
 döntött a Kunhegyes, Szivárvány utca 48. (3401 hrsz) alatti 

terület bérbeadáshoz való hozzájárulásról
 döntött az ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 számú „A 

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új 
tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, 
bővítése” című pályázat Támogatási Szerződés módosításáról
 döntött a Magyarország 2018. évi központi költségvetésé-

ről szóló 2017.évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a) b) és c) 
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatás elnyerésére benyújtandó „Kunhegyesi 
belterületi utak lefedése 2018.”című pályázatról
 döntött az együttműködési megállapodás meghosszab-

bításáról a Segítő kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit 
Kft-vel az Idősügyi Infokommunikációs Program megvaló-
sítása érdekében
 döntött a Kunhegyes Város Integrált Településfejlesztési 

Stratégiájának módosítás kezdeményezéséről

Rendeletek:
8/2018.(IV.25.) számú rendelet Kunhegyes város 

településképének védelméről
 Dr. Pénzes Tímea

 jegyző

Kunhegyes Város Óvodai Intézmény Bölcsőde és Konyha, értesíti a tisztelt szülőket, érdeklődőket, hogy a 2018-
2019-es nevelési évre szeretettel várja a bölcsődés korú gyermekek jelentkezését.

Ellátásra jogosult: minden olyan családban nevelkedő 3 éven aluli gyermek, akinek szülei a napközbeni 
felügyeletet nem tudják biztosítani.

Bölcsődébe a gyermek húsz hetes korától 3 éves korának betöltéséig, illetve annak az évnek december 31. napjáig 
vehető fel, amelyben harmadik életévét betölti.

Érdeklődni lehet személyesen a bölcsődében: 5340  Kunhegyes, Arany János u. 26/A.
Az ellátás igénybevételéhez férőhely iránti kérelmet kell benyújtani, amelyhez a szükséges nyomtatványt 

Németh Pálnétól az intézmény szakmai vezetőjétől kérhetnek. Elérhetősége: 06 59/326-161
A kérelmek benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.
A bölcsődei felvételekről, a felvett gyermekekről minden szülőt írásban értesítünk 2018. szeptember 03-ig.
 Németh Pálné Major Anikó
 bölcsőde vezető intézményvezető

FELHÍVÁS

Május 27-én, Szentháromság vasárnapján ünnepeljük a kunhegyesi római katolikus templom búcsúját. A 
szentmise – melyet Somodi János atya fog bemutatni – délelőtt háromnegyed 11-kor veszi majd kezdetét. 
Mindenkit szeretettel hívunk egyházközségünk ezen szép ünnepére.

Koltavári Attila plébános

MEGHÍVÓ


