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A Képviselőtestület 2018. május 17-én és 2018. május 29-
én megtartott nyilvános ülésein az alábbi főbb témákat 
tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 döntött a „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” és a 

„Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belte-
rületén” című pályázat kivitelezési munkálatainak elvég-
zéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásához létre-
hozott Bíráló Bizottság elfogadásáról szóló 275/2017.(XII.14.) 
Kt. határozat módosításáról
 döntött a „Népi építészeti Program keretében népi építé-

szeti örökség megőrzésére felhíváshoz kapcsolódó Polgár-
mesteri Hivatal épületének tető felújításáról
 döntött a Kunhegyes Szent István Strand és Gyógyvizű 

Fürdő medencerácsainak, lefolyó-rácsainak felújításához szük-
séges anyagok leszállításáról
 döntött a Kunhegyes Szent István Strand és Gyógyvizű 

Fürdő Klórozó rendszerének felújításához szükséges anyagok 
leszállításáról
 döntött a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 2017. évi éves 

ellenőrzési jelentésének és éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentéséről
 döntött a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. évi 

egyszerűsített éves beszámolójáról és közhasznúsági mellék-
letéről
 döntött Kunhegyes város egészségügyi helyzetéről szóló 

tájékoztató elfogadásáról
 döntött Kunhegyes város gyermekjóléti és gyermekvé-

delmi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
 döntött Kunhegyes város szociális helyzetéről szóló tájé-

koztató elfogadásáról
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában 

működő Kunhegyes Város Óvodai Intézményében a 
2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számáról
 döntött az Ilosvai Varga István Városi Művelődési 

Központ tagintézmény tervezett nyári működéséről
 döntött a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény 2018-2022. évi képzési tervének elfogadásáról
 döntött a nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
 elbírálta a civil szervezetek részére kiírt 2018. évi pályázati 

támogatás elnyerésére benyújtott kérelmeket, melyek közül 
támogatásban részesültek:

- Polgárőr Egyesület Kunhegyes
- Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány

 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában 
működő Dr. Borsos Imre Központi Orvosi Rendelő részére 
EKG készülék beszerzéséről
 döntött Forgó Jánosné egyéni vállalkozó részére Piac utca 

(431. hrsz.) 2. sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének újraköté-
séről
 döntött Doma István egyéni vállalkozó részére a Piac utca 

(431. hrsz.) 3. sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének újra-
kötéséről
 döntött a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal folyamatos 

működéséhez papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek beszer-
zéséhez szállító kiválasztásáról
 döntött a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító számú 

„Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belte-
rületén” című pályázat „Szemléletformáló akciók megvaló-
sítása” feladat ellátásáról
 döntött a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító számú 

„Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belte-
rületén” című pályázat „Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 
feladatok ellátása” és Marketing feladatok ellátásáról
 döntött a Bűnmegelőzési Alapítvány támogatásáról a 

Kunhegyesi Rendőrörs működési feltételeinek biztosítása 
céljából
 döntött a „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyban 

nyertes Komlósi-féle szélmalom felújítás pályázat megvaló-
sításához aláírt Vállalkozási Szerződés módosításáról 
 döntött a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváha-
gyásáról
 döntött a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos 

tulajdonát képező Ady Endre utca 2 szám alatti ingatlanra 
vonatkozó bérleti szerződés módosításáról
 döntött a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhe-

gyesen” című, 1826339800 azonosító számú pályázat megvaló-
sításához szükséges kiviteli terv elkészítéséhez kötött tervezői 
szerződés módosításáról
 döntött Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 

szóló 2017. évi C törvény 3. melléklet II. 3 pont szerinti Önkor-
mányzati étkeztetési fejlesztések támogatására „Kunhegyes 
Városi Bölcsőde konyha felújítására” támogatási igény 
benyújtásáról 
 döntött Kunhegyes Város Integrált Településfejlesztési 

Stratégiája felülvizsgálatának elfogadásáról
 döntött a hétvégi és hétközi orvosi ügyelet díjazásáról

Rendeletek:
9/2018.(V.30.) számú rendelet a 2017. évi költségvetésről 

szóló 1/2017. (II. 15.) rendelet módosításáról 
10/2018.(V.30.) számú rendelet a 2017. évi költségvetés 

teljesítéséről
11/2018.(V.29.) számú rendelet a „Kunhegyes Város 

Díszpolgára” Cím alapításáról és adományozásáról szóló 
13/2010.(V.28.) önkormányzati rendelet, a „PRO URBE 
KUNHEGYES” kitüntető díj alapításáról és adományozásáról 
szóló többször módosított 40/2003. (XII.16.) önkormányzati 
rendelet, a „Kunhegyes Város Kultúrájáért” díj alapítása és 
adományozásáról szóló 12/2008. (V.28.) önkormányzati 
rendelet, a „Kunhegyes város egészségügyi és szociális szol-
gálatáért” díj alapításáról és adományozásáról szóló14/2010. 
(VI.22.) önkormányzati rendelet, a „Kunhegyes Város 
Sportjáért” díj alapítása és adományozásáról szóló 38/2003. 
(XII.16.) önkormányzati rendelet, a „Kunhegyes Városért 
végzett Társadalmi munkáért” díj alapítására és adományozása 
rendjéről szóló 23/2012.(VII.31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző

Tisztelt Lakosok!

Kunhegyesen a Mikszáth Kálmán utcában szennyvízcsatorna 
javítási munkálatokat végeznek, kérjük a lakosság türelmét, 
mivel a forgalomkorlátozás továbbra is fennáll.

 Dr. Pénzes Tímea 
 jegyző


