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A Képviselőtestület 2018. október 30-án megtartott 
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 döntött a temetőkben keletkezett hulladékok elszállítása és 

kezelése költségeinek kompenzációjára vonatkozó sürgősségi 
indítványról
 elfogadta Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetésének I. félévi teljesítését
 elfogadta a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. 

III. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatóját
 elfogadta a Kunhegyes Város Strand és Gyógyvizű Fürdő 

2018. évi működéséről szóló tájékoztatóját
 elfogadta az önkormányzati tulajdonú ingatlanban 

működő Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola szakmai beszámolóját
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában 

működő Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és 
Konyha nevelési intézmény tanévindításáról
 elfogadta Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde 

és Konyha 2017/2018-as nevelési évről szóló szakmai 
beszámolóját
 jóváhagyta a Kunhegyes Város Óvodai Intézményében, 

Bölcsőde és Konyha a 2017/2018-as nevelési évben tervezett 
szünetek időpontjait
 döntött a város 65 év feletti lakosainak, valamint tartósan 

beteg gyermekek karácsonyi megajándékozásához ajánlattevők 
kiválasztásáról
 döntött a természetben nyújtott átmeneti segélyezéshez és 

tűzifavásárláshoz ajánlattevők kiválasztásáról
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzat részére 

konferenciaszék beszerzéséhez szállító kiválasztásáról
 döntött a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulásba történő csatlakozásról
 döntött az „Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” című, 

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 azonosító számú pályázat 
megvalósításhoz szükséges műszaki ellenőr kiválasztáshoz
 döntött a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához 

további fénydekorációs elemek megvásárlása tárgyában
 döntött a 2018. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek 

fel- és leszerelésére benyújtott árajánlatok elbírálása tárgyában
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában 

lévő 0220/2 kivett közút és 3309/3 hrsz-ú kivett strandfürdő 
ingatlan útként használt ingatlanrésze üzemeltetésének 
átadásáról
 döntött a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1826339800 azonosító 

számú „0962/2 hrsz.-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen” 
című projekt költségnövekmény vállalásáról
 döntött a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1826339800 azonosító 

számú „0962/2 hrsz.-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen" 
című projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére a Kbt. 115. 
§ (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolyta-
tásához szükséges Bíráló Bizottság létrehozásáról 
 döntött a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1826339800 azonosító 

számú „0962/2 hrsz.-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen" 
kivitelezési munkálatainak elvégzésére a Kbt. 115. § (1) 
bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásához a 
meghívandó ajánlattevők kiválasztásáról
 döntött a Magyarország 2018. évi központi költség-

vetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. pont a), b) és 
c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásra benyújtott „Kunhegyes belterületi 
utak lefedése 2018.” című pályázat megvalósításához 
szükséges kivitelezői feladat ellátásáról
 döntött Kunhegyes Város Önkormányzata által alapított 

„Kunhegyes Városért” Közalapítvány új kuratóriumi tagjának 
és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 
elfogadásáról

Rendelet:
 elfogadta a 12/2018.(X.31.) önkormányzati rendeletet a 

2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II. 14.) rendelet 
módosításáról
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