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A Képviselőtestület 2018. szeptember 11-én és 2018. 
szeptember 25-én megtartott nyilvános ülésein az alábbi 
főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 elfogadta a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. II. 

negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatóját
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. év I. fél-

évi önkormányzati kulturális és sport rendezvényeinek költség-
felhasználásáról
 döntött a Kunhegyes Város Önkormányzata folyamatos 

működéséhez tisztítószerek, beszerzéséhez szállító kiválasz-
tásáról
 döntött a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 azonosító számú 

„Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” című pályázat „Kötelező 
tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása” feladat ellátásáról
 döntött a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1826339800 azonosító 

számú „0962/2 hrsz.-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen” 
című pályázat „Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 
biztosítása” feladat ellátásáról
 döntött Sárközi Erzsébet egyéni vállalkozó (5300 Karcag, 

Széchenyi sgt. 5-7.2. lph. fsz.1.) munkahelyteremtő beruhá-
zásához szükséges Kossuth Lajos út 55. (1380. hrsz.) mellék-
épület bérleti szerződésének a megkötéséről
 döntött a Kunhegyes Arany J. u. 26/a sz. alatti Bölcsőde 

felújítási munkáihoz szükséges közbeszerzési eljárás ered-
ményhirdetéséről
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata Mihály Napi 

Sokadalom rendezvény kapcsán vállalt szerződéses kötelezett-
ségeinek átruházásáról a Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány 
részére 
 döntött a hagyományos hosszabb idejű közfoglalkoz-

tatások lebonyolításához szükséges anyagok beszerzéséhez 
beszállító kiválasztásáról

 döntött az „Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” című 
TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 azonosító számú pályázat 
megvalósításához szükséges közbeszerzési szakértő kiválasz-
tásáról
 döntött az őszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
 döntött az 11-22567-1-001-11-12 kóddal rendelkező KH-

IV megnevezésű víziközmű-rendszer 2019-2033 tervezési 
időszakra vonatkozó tizenöt éves gördülő fejlesztési tervei 
jóváhagyásáról 
 döntött a 21-12441-1-002-00-14 kóddal rendelkező ASZ-

SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 2019-2033 tervezési 
időszakra vonatkozó tizenöt éves gördülő fejlesztési tervei 
jóváhagyásáról 
 döntött a Kunhegyesi Mikro-térségi Tornaterem hő- és 

füstelvezető rendszerének részét képező polikarbonát kupola 
cseréjéről
 döntött a Közétkeztetést Pályázó Kft-vel 2017. december 

19. napján kötött szerződés módosításáról
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata részéről a 

Mihály Napi Sokadalom rendezvény költségeinek megelőlege-
zéséről Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány részére
 döntött az „Együttműködés megvalósítása a fenntartható 

közlekedésfejlesztés érdekében” című projekt Támogatási 
Szerződésnek és Konzorciumi Együttműködésének módosítás 
aláírásának utólagos jóváhagyásáról
 döntött a TOP-1.1.1-17-JN1-2017-00007 azonosító számú 

„Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” című pályázat megva-
lósításához szükséges tervezői feladat ellátásáról
 döntött ASP pályázathoz felülvizsgált szabályzatok 

elfogadásáról
 Dr. Pénzes Tímea

 jegyző

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy Társaságunk, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. az SAP 
vállalatirányítási rendszerre történő átállást követően a napokban megküldte a 2018. július, augusztus havi számlákat. 
Ezek kézhezvételét követően megnövekedett a telefonos ügyfélszolgálatunkra, a Call Centerre (+36 80 205-157) 
beérkező megkeresések száma, mely átmeneti túlterheltséget okoz rendszerünkben. Bár kollégáink folyamatosan 
Ügyfeleink rendelkezésére állnak, a fennakadások elkerülése érdekében arra kérjük Önöket, vegyék igénybe vízcenter 
oldalunkat (www.vizcenter.hu/trv), ahol várakozás nélküli ügyintézésre nyílik lehetőség. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ügyintézéshez szükséges Felhasználói azonosító szám megváltozott. Ez a számla 
első oldalán, a jobb oldali bekeretezett rész első sorában található. 

Segítő együttműködésüket, türelmüket ezúton is köszönjük! 

Szolnok, 2018. szeptember 27. 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ


